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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO 

 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO N.º 052/2021. 
DISPÕE SOBRE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NORMAS PARA 
USO DE ÁREAS PÚBLICAS E PARA O EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOBRE O EXPEDIENTE NAS 
REPARTIÇÕES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE CARNAVAL 
E SOBRE O PONTO FACULTATIVO NO DIA 15 DE FEVEREIRO 
DE 2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com os poderes conferidos 
pelo artigo 56 da Lei Orgânica do Município. 
CONSIDERANDO o Decreto n.º 048 de 03 de fevereiro de 2021 
que prorrogou o Decreto n.º 342/2020, que estabelece as 
Medidas de Proteção à Vida, relativas à Covid-19;  
CONSIDERANDO o princípio da precaução, que visa assegurar 
a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da 
saúde, de forma cautelar e preventiva;  
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer, em caráter 
excepcional, regramento específico voltado à proteção da 
saúde da população, visando a diminuição da velocidade de 
contágio pelo Covid-19,  
DECRETA:  
Art. 1º Ficam estabelecidas, em caráter excepcional, normas 
para o uso de áreas públicas e para o exercício de atividades 
econômicas durante o período compreendido entre 00h00min 
do dia 12 de fevereiro de 2021 e 06h00min do dia 22 de fevereiro 
de 2021. 
Art. 2º Fica vedado:  
I - A ocorrência de concentrações e desfiles de agremiações e 
blocos carnavalescos, inclusive atividades recreativas que 
apresentem características comuns a blocos carnavalescos;  
II – Realização de festas e bailes carnavalescos nos clubes 
sociais do Município, bem como em casas de festas, bares, 
restaurantes e estabelecimentos congêneres; 
Parágrafo único. As vedações previstas neste Decreto são 
adicionais ao regramento vigente em razão da pandemia de 
Covid-19 e não substituem a obrigatoriedade que têm os 
estabelecimentos e as pessoas em geral de cumprirem as 
Medidas de Proteção à Vida, permanentes e variáveis, previstas 
no Decreto n.º 048/2021. 
Art. 3º Em virtude do feriado de carnaval, fica declarado ponto 
facultativo, na Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta, no dia 15 de fevereiro de 2021. 
Parágrafo único: Este dispositivo não se aplica aos servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
exclusivamente no Departamento de Conservação e Obras, 
relativamente ao dia 15 de fevereiro de 2021, sendo 
considerado expediente normal nesta data. 
Art. 4º Este Decreto não se aplica às unidades e postos de 
trabalho cujas atividades não possam ser suspensas, em 
virtude de exigências técnicas, essencialidade, por motivo de 
interesse público ou não possam sofrer solução de 
continuidade. 
Art. 5º Será considerada FALTA GRAVE nos termos do artigo 
193, inciso I, da Lei n.º 050/91, às ausências aos postos de 
trabalho, com a aplicação das sanções previstas na Lei, a todos 
os profissionais da área de saúde e de apoio administrativo 
escalado pelas gerencias de serviço da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil, no período compreendido entre 12 de 
fevereiro de 2021 a 22 de fevereiro de 2021. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

DECRETO N.º 053/2021 
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao que determinam artigo 
38 da Lei n.º 1195, de 11 de setembro de 2020 – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o artigo 8º da Lei Complementar n.º 101, de 04 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
DECRETA: 
Art. 1º – Ficam estabelecidos, na forma dos Anexos I e II, a 
Programação Financeira da Receita e o Cronograma de 
Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021, 
considerados os valores orçados para as Administrações 
Direta e Indireta. 
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 22 de janeiro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITA - ANEXO I 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO II 

EDITAL N.º 003/PMSG/2020 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento às normas previstas 
no artigo 37, incisos I, II, III e VIII, da Constituição Federal, de 05 
de outubro de 1988, com as alterações introduzidas pela 
Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998; na Lei 
Orgânica do Município de São Gonçalo-RJ, de 05 de abril de 
1990; no Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo-
RJ, Lei Municipal n.º 050/91; na Lei Municipal n.º 326/2011 e 
suas alterações e na Lei Municipal n.º 388/2011, torna público o 
Edital Retificador n.º 03, contendo as normas, rotinas e 
procedimentos que regem o Concurso Público destinado a 
selecionar candidatos para ao provimento de cargos da carreira 
de Guarda Municipal Nível II, do Quadro Permanente da Guarda 
Municipal do Município de São Gonçalo - RJ. 
ONDE SE LÊ, EM TODO O EDITAL: 
Guarda Municipal 
LEIA-SE, EM TODO O EDITAL: 
Guarda Municipal Nível II 
São Gonçalo, 03 fevereiro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

Nomeia: 
a contar de 01 de janeiro de 2021, MARCELO SOARES DA 
SILVA – CPF: 073.***.***-31, para exercer o cargo de 
Superintendente de Contas – Símbolo FAS-05, na(o) Fundação 
Municipal de Saúde. 

Port n.º 902/2021 

Exonera: 
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo 
relacionados, da função gratificada de Subchefe de Setor – 
Símbolo FG-02, da(o) Secretaria Municipal de Educação e 
cessar efeitos da função de Secretário(a) Escolar. 

MAT. NOME SECRETÁRIO ESCOLAR 

22945 FABIO OLIVEIRA DE AGUIAR E M GOVERN ROBERTO DA SILVEIRA 

18200 LUCIENE SANTOS DA COSTA E M GENECY SUHETT LIMA 

Port n.º 905/2021 

CORRIGENDA DA PORTARIA N.º 0042/2021 
Publicada no “Diário Oficial Eletrônico” em 02 de janeiro de 
2021. 
Onde se lê: ..., LUCIANA DE SOUZA ALVES - Mat.: 13911,... 
Leia-se: ..., LUCIANA DE SOUZA ALVES DA COSTA - Mat.: 

13911,... 

CORRIGENDA DA PORTARIA N.º 0597/2021 
Publicada no “Diário Oficial Eletrônico” em 18 de janeiro de 
2021. 
Onde se lê: ..., Subsecretário (a) Municipal de Assistência 
Social – Símbolo SSM,... 
Leia-se: ..., Subsecretário (a) Municipal de Políticas Públicas 
para Mulheres – Símbolo SSM,... 

PGM 
PORTARIA N.º 001/CONGES/FUNASG 
A PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR (CONGES) da 
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de 
São Gonçalo (FUNASG), no uso de suas atribuições legais: 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n.º 375/2011 e 
do Decreto Municipal n.º 457/2011;  
CONSIDERANDO a necessidade de compor e colocar em 
pronto funcionamento o Conselho Gestor;  
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CONSIDERANDO que os membros natos devem indicar 
servidores efetivos com mais de dez anos de serviço na 
municipalidade;  
CONSIDERANDO as indicações, conforme artigo 14, inciso V da 
Lei n.º 375/2011,  
RESOLVE:  
Art. 1º - Nomear, a contar de 01 de fevereiro de 2021, para 
mandato de dois anos, os servidores abaixo nominados para 
comporem o CONGES na condição de membros representantes 
dos Servidores públicos efetivos:  
SEMAD - NARA FONSECA DA SILVEIRA MEDEIROS - mat. 
14.921; 
PGM - FERNANDO JOSÉ CARDOSO - mat. 14.464; 
SEMFA - ANA CAROLINA MENDONÇA RAMOS - mat. 20.303; 
FUNASG - JANE SOARES DE ARAUJO - mat. 13.501. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021. 
JANUZA BRANDÃO ASSAD SANTOS 

Procuradora Geral do Município  

PORTARIA N.º 004/2021 
DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO DA 
PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), DO REGIME DE TRABALHO DE SERVIDOR 
PÚBLICO EFETIVO E COMISSIONADO NA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, 
no uso das suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 
Constituição da República; 
CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, 
universal e igualitário no SUS, que compreendem as ações de 
proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, 
conforme o artigo 289, inciso IV, da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro; 
CONSIDERANDO o Decreto Federal n.º 7.616, de 17 de 
novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN 
e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020; 
CONSIDERANDO as medidas de emergência em saúde pública 
de importância nacional e internacional, ou seja, as situações 
dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado 
pelo Decreto Federal n.º 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos 
gestores do SUS como competência do Centro de Operações 
de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações 
coordenadas para enfrentamento da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do 
“coronavírus”,  
CONSIDERANDO que as atividades de representação judicial e 
extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 
advocacias públicas reconhecidas como atividade essencial e 
indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade,  
DETERMINA: 
Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento da Emergência em 
Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, 
decorrente do novo coronavírus, (COVID-19), no âmbito da 
Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo. 
Art. 2º - Os Procuradores Municipais cumprirão suas funções 
laborais em regime de plantão presencial semanal e nos demais 
dias deverão exercer suas funções laborais, preferencialmente, 
fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho 

remoto - regime “home office” (teletrabalho) -, enquanto durar o 
presente período excepcional e transitório, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis. 
§ 1º – Todos os Procuradores devem manter contatos 
atualizados e permanecer à disposição para eventual 
convocação pela chefia imediata ou pelo Procurador Geral, 
conforme o caso, observada a necessidade de serviço. 
§ 2º - Os coordenadores, em conjunto, deverão organizar a 
escala de plantão presencial na sede da procuradoria do 
Município no horário das 09:00h às 17:00h que deverá se dar da 
seguinte forma: 
I – 1 (um) procurador efetivo, no mínimo, por coordenação. 
§ 3° - Os Procuradores efetivos deverão apresentar relatórios 
mensais, individualizados, das atividades realizadas aos seus 
respectivos coordenadores, que deverão encaminhar ao 
Gabinete do Procurador Geral até o primeiro dia útil do mês 
subsequente, conforme Anexo I desta portaria. 
§ 4º os servidores administrativos, efetivos e comissionados, 
trabalharão sob o regime de escala a ser definido pelo Gabinete 
do Procurador Geral. 
§ 5º O regime de trabalho dos servidores que atuam no 
atendimento ao público será determinado pelo Coordenador da 
Procuradoria Fiscal e pelo Procurador Geral, de modo a 
garantir a continuidade do serviço. 
§ 6º Todos os servidores que fazem parte do grupo de risco 
devem cumprir suas atividades exclusivamente no regime de 
home office. 
Art. 4º – Em função do eventual aumento de demanda, os 
Procuradores poderão ser remanejados, na medida da 
necessidade. 
Art. 5º - A frequência de todos os servidores 
(Procuradores/efetivos e comissionados) deve ser assinada 
diariamente e/ou nos dias dos plantões na entrada e na saída 
no setor administrativo da Procuradoria Geral. 
Art. 6º - A falta de assinatura da frequência e/ou dos relatórios 
previstos nos § 3º e § 5º suspenderá o caminhamento do BIP a 
Secretaria de Administração. 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
São Gonçalo, 02 de fevereiro de 2021. 
JANUZA BRANDÃO ASSAD SANTOS 
Procuradora Geral do Município 
ANEXO I 
Relatório de Atividade 
Procurador: (nome e Matrícula) 
Coordenação: (lotação) 

Data N.º do processo do judicial N.º do processo administrativo Ato praticado 

    

    

    

    

    

    

    

São Gonçalo,       de                    de 2021. 
Nome 
Matricula 
FICHA DE INSCRIÇÃO - ANEXO II  
DECLARAÇÃO PORTARIA 9907 - ANEXO III 

SEMFA 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMSG 
N.º 002/2018 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E A 
EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. 
Processo Administrativo: 44925/2017 
Partes: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO e E&L PRODUÇÕES DE 
SOFTWARE LTDA. 
Objeto: Locação de Sistema de orçamento, tesouraria, 
contabilidade, controle interno e auditoria, com 
disponibilização de equipamentos de datacenter para minimizar 
o risco de falta de acesso ao sistema por problemas de 
conectividade, com as respectivas licenças, para hospedagem 
do sistema a ser instalado nas dependências da sede do 
município de São Gonçalo, que entre si celebram o Município 
de São Gonçalo e a E&L Produções de Software Ltda 
Vigência: Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 12 
(doze) meses, no período de 08 de fevereiro de 2021 a 08 de 
fevereiro de 2022.  
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Valor: R$ 272.629,71 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos 
e vinte e nove reais e setenta e um centavos). 
Fundamentação Legal:  
Regendo-se por toda a legislação aplicável a espécie e pelas 
normas previstas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 
1993, pelo Contrato PMSG n.º 002/2018 e Processo 
Administrativo n.º 44925/2017. 
São Gonçalo, 02 de fevereiro de 2021. 
PEDRO LUCIANO LEMOS FRANCO 

Secretário Municipal de Fazenda 

PORTARIA N.º 006/2021/SEMFA-PMSG. 
ALTERA A ESTRUTURA DO GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO- 
GTT DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO GONÇALO E A E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA., 
E REVOGA A PORTARIA N.º 023/2020/SEMFA-PMSG. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a estrutura do Grupo Técnico – GTT, criado por 
meio da Portaria n.º 008/2018/SEMFA-PMSG, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do dia 12 de março de 2018, previsto 
no item 10.1 do Termo de Referência, parte integrante do Edital 
de Pregão na forma eletrônica n.º 001/2018, cuja atribuição é 
subsidiar e/ou auxiliar, por meio de acompanhamento e 
controle da prestação dos serviços, as tarefas a serem 
desempenhadas pelos servidores designados para fiscalizar e 
atestar a realização dos serviços.  
Art. 2º - Designar o servidor Mario Elson Fonseca de Lima, 
matrícula n.º 20.318, para exercer a função de presidente do 
Grupo Técnico de Trabalho – GTT, cuja composição será na 
forma abaixo: 
PRESIDÊNCIA 

 - Mario Elson Fonseca de Lima, matrícula n.º 20.318. 
MEMBROS 
Secretaria Municipal de Fazenda 

 - Sérgio Arilson de Sant’Anna - matrícula n.º 20.343. 

 - Angélica Ramos Marins de Oliveira - matrícula n.º 23.427; 

 - Mario Elson Fonseca de Lima - matrícula n.º 20.318. 

 - Wesley Melo Mezavilla - matrícula n.º 23.375 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 

 Marcelle de Faria Pecli Oliveira - matrícula n.º 20.919. 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 - Felipe Lopes da Cunha - matrícula n.º 23.386. 
Art. 3º - A fiscalização do contrato PMSG n. 002/2018, celebrado 
entre o Município de São Gonçalo e a E&L Produções de 
Software Ltda., cujo objeto é a locação dos sistemas 
informatizados de Orçamento, Tesouraria, Contabilidade, 
Controle Interno e Auditoria, firmado no Processo 
Administrativo n.º 44925/2017, por meio do Edital de Pregão na 
forma eletrônica n.º 001/2018, será exercida pelos servidores: 
Angélica Ramos Marins de Oliveira, matrícula 23.427 e Mario 
Elson Fonseca de Lima, matrícula 20.318. 
Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria n. 023/2020/SEMFA-PMSG, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 03 de agosto de 
2020 e demais disposições em contrário. 
São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMAS 
PORTARIA N.º 004/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
ATUAREM COMO FISCAIS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO 
DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AS PESSOAS FÍSICAS 
E JURÍDICAS E/OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -PSE, FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FUMIA E 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA - FMDDPI  
WAGNER RODRIGUES VENTURA, respondendo pelo cargo de 
Secretário Municipal de Assistência Social, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município  
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar os servidores Alan Jorge Gonçalves 
Rodrigues Figueiredo – Matrícula: 124.655, Luiz Eduardo Caldas 
da Silva – Matrícula: 117.499, Rogério Louzada de Carvalho – 
Matrícula: 14.555, Susana Patrícia Gonçalves Monteiro – 
Matrícula: 18.946, Dinamarcia Monteiro do Nascimento - 
Matrícula: 117.499, Maria de Nazareth Novaes Motta - Matrícula: 
21.411, conforme art. 58 da Lei 8.666/93 para atuarem como 
fiscais no âmbito da Proteção Social Especial - PSE, Fundo 
Municipal para a Infância e Adolescência - FUMIA e Fundo 
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDDPI. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito da Proteção Social Especial - PSE e Fundo Municipal 
para a Infância e Adolescência - FUMIA, incluindo processos de 
pagamento de prestações de serviços junto as pessoas físicas 
e jurídicas e/ou fornecimento de materiais e equipamentos no 
âmbito dos serviços, programas e projetos – PSE, FUMIA e 
FMDDPI. 
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior:  
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da 
Ordem Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular 
da secretaria ou entidade as providências que permitam a 
instauração de procedimentos para nova contratação com 
antecedência mínima de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas 
fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca 
das legislações que regem as contratações;  
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de 
pelo menos dois servidores com identificação dos nomes 
completos, data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o 
texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os 
devidos fins que houve a correta execução do objeto 
contratado em estrita observância as disposições constantes 
no instrumento convocatório, contrato e/ou termo equivalente”.   
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________   
Servidor:________________________________Mat.__________   
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar, fiscalizar e 
atestar a efetiva execução do objeto contratado relatando 
eventuais ocorrências referente a inexecução total ou parcial 
do objeto estabelecido no contrato. 
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
cabíveis.  
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021, 
ratificados os atos já praticados e revogadas as disposições 
em contrário.  
Art. 8º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
São Gonçalo, 26 de janeiro de 2021 
WAGNER RODRIGUES VENTURA 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 006/2021 
CRIA A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO DESIGNA 
GESTOR DA PARCERIA PARA ATENDER AS PARCERIAS 
CELEBRADAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
MEDIANTE TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO, NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 
de suas atribuições e de acordo com os poderes conferidos 
pela legislação vigente; e 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil - 
OSC´s; 
CONSIDERANDO a Deliberação 277/2017 do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre a apresentação 
da Prestação de Contas Anual de Gestão no âmbito da 
Administração Municipal e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 166/2019 que disciplina 
sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a administração pública municipal e 
as organizações da sociedade civil, 
RESOLVE:  
Art. 1º - Designar como Presidente da Comissão, o servidor 
ALAN JORGE GONÇALVES RODRIGUES FIGUEIREDO, 
MATRÍCULA: 124.655, que terá funções específicas de GESTOR 
DAS PARCERIAS com poderes de controle e fiscalização 
previstas no art. 61 da Lei 13.019/2014, celebradas com as 
Organizações da Sociedade Civil mediante termo de 
colaboração e/ou fomento, firmado com o Município de São 
Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
Art. 2º - Serão atribuições do Presidente:  
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados, inclusive 
os que não estejam na esfera de sua competência;  
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, levando em consideração o conteúdo do 
relatório técnico de monitoramento e avaliação que deverá 
conter:  
III.1-resultados alcançados e seus benefícios; 
III.2-impactos econômicos ou sociais; 
III.3-grau de satisfação do público beneficiário;  
III.4-possibilidade de sustentabilidade das ações após o 
término da parceria; 
III.5-Eventuais correções e adequações das ações que visem a 
melhoria dos resultados, da eficácia, eficiência e efetividade, 
inclusive correções que digam respeito a melhoria dos 
programas, ações e projetos da parceria. 
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.  
V- analisar e sugerir ao administrador público a possibilidade 
de firmar termo aditivo ou eventual necessidade de 
convalidação dos termos da parceria; 
VI - aplicar penalidade de advertência, subsidiado pelas 
informações fornecidas por técnicos da administração pública 
municipal e fornecer subsídios ao administrador público ou 
agente público responsável pela aplicação das demais 
sanções, bem como quando verificadas impropriedades 
praticadas pela Organização da Sociedade Civil em desacordo 
com o Plano de Trabalho que não justifiquem aplicação de 
penalidade mais grave. 
VII - Adotar as providências apontadas pela Autoridade 
Administrativa Superior ou pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, visando à homologação do Relatório de 
Monitoramento e Avaliação; 
VIII - A manifestação final sobre a prestação de contas deverá 
apresentar uma dessas opções: aprovação da prestação de 
contas, aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
rejeição da prestação de contas e determinação da imediata 
instauração de tomada de contas especial. 
IX - Emitir Relatório técnico de monitoramento e avaliação 
referente análise da prestação de contas anual quando a 
parceria for selecionada por amostragem, conforme ato da 
secretária municipal, considerados os parâmetros a serem 
definidos no Plano de Trabalho, que deverá conter sem prejuízo 
de outros elementos: 
IX.1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
IX.2 - análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 

execução do objeto até o período, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; indicar os 
resultados e percentuais de atingimento das metas, bem como 
pontuar, quando for necessário, aspectos relacionados à 
eficiência, eficácia e efetividade; 
IX.3 - análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação 
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração 
ou de fomento; 
IX.4 - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem 
como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
decorrência dessas auditorias; 
Realizar capacitação visando adquirir conhecimento das 
legislações que regem as parcerias sob sua responsabilidade; 
Realizar encontros com as OSC’s parcerias para sanar 
incorreções de execução da parceria. 
Art. 3º - O acompanhamento da parceria deverá ocorrer 
concomitantemente com sua execução, devendo haver 
registros de ações de monitoramento periódicos. 
Art. 4º - Designar os membros da Comissão de Fiscalização das 
parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil - 
OSC`s, relacionados abaixo: 

 Susana Patricia Ferreira Gonçalves – matrícula: 18.946 

 Aline Vasques Maldonado – matrícula: 124.886 

 Neide Lúcia Guimarães Carvalho – matrícula: 18.928 

 Cyntia Rodrigues do Amaral – matrícula: 124.660 
Art. 5º - Competirá aos membros da comissão de fiscalização: 
I – subsidiar o trabalho do gestor da parceria; 
II - manifestar-se a respeito de todos os assuntos relacionados 
direta ou indiretamente as parcerias vigentes, nos casos 
expressos em lei e ainda nos que for solicitada análise e 
manifestação;  
III - acompanhar a execução das parcerias;  
IV – Realizar capacitação visando adquirir conhecimento das 
legislações que regem as parcerias sob sua responsabilidade; 
V – Atestar os relatórios mensais de atendimento emitidos 
pelas Organizações da Sociedade Civil - OSC`s; 
VI - Elaborar Relatórios periódicos; 
VII - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, 
em especial das informações constantes nos instrumentos 
convocatórios e Plano de Trabalho; 
VIII- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado de 
acordo com o pactuado no Termo de Fomento e/ou 
Colaboração e Plano de Trabalho; 
IX - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da 
Ordem Cronológica das Exigibilidades; 
X - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular 
da secretaria ou entidade as providências que permitam a 
instauração de procedimentos para nova contratação com 
antecedência mínima de 90 dias; 
XI - A atestação será materializada através da assinatura de 
pelo menos dois servidores com identificação dos nomes 
completos, data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o 
texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os 
devidos fins que houve a correta execução do objeto 
contratado em estrita observância as disposições constantes 
no Termo de Colaboração e/ou Fomento e Plano de Trabalho”.   
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________   
Servidor:________________________________Mat.__________   
Art. 6º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da contratação da parceria, e, deverão acompanhar, 
fiscalizar e atestar a efetiva execução do objeto contratado 
relatando eventuais ocorrências referente a inexecução total ou 
parcial do objeto estabelecido no contrato junto ao gestor da 
parceria. 
Art. 7º - As divergências na execução da parceria deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
Art. 8º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
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superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
cabíveis.  
Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021, 
ratificados os atos já praticados e revogadas as disposições 
em contrário.  
Art. 10 - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
São Gonçalo, 25 de janeiro de 2021. 
WAGNER RODRIGUES VENTURA 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 007/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
ATUAREM COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO, 
CONCESSIONÁRIAS, PROCESSOS DE PAGAMENTO DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JUNTO AS PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS E/OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
WAGNER RODRIGUES VENTURA, respondendo pelo cargo de 
Secretário Municipal de Assistência Social, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município  
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores Cyntia Rodrigues do Amaral – 
Matrícula: 124.660, Janaina Alves Pereira dos Santos – 
Matrícula: 21.567, Ana Carmem Pires da Silva – Matrícula: 
21.592, Luiz Eduardo Caldas da Silva – Matrícula: 117.499, 
Rogério Louzada de Carvalho - Matrícula: 14.555, conforme art. 
58 da Lei 8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito da 
Proteção Social Básica - PSB, Fundo Municipal da Assistência 
Social - FMAS. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito da Proteção Social Básica - PSB e Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, incluindo contratos de locação, 
concessionárias, processos de pagamento de prestações de 
serviços junto as pessoas físicas e jurídicas e/ou fornecimento 
de materiais e equipamentos no âmbito dos serviços, 
programas (BPC na escola, ACESSUAS Trabalho, Programa 
Primeira Infância no SUAS) - PSB  
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior:  
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da 
Ordem Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular 
da secretaria ou entidade as providências que permitam a 
instauração de procedimentos para nova contratação com 
antecedência mínima de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas 
fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca 
das legislações que regem as contratações;  
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de 
pelo menos dois servidores com identificação dos nomes 
completos, data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o 
texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os 
devidos fins que houve a correta execução do objeto 
contratado em estrita observância as disposições constantes 
no instrumento convocatório, contrato e/ou termo equivalente”.   
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________   
Servidor:________________________________Mat.__________   
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar, fiscalizar e 
atestar a efetiva execução do objeto contratado relatando 
eventuais ocorrências referente a inexecução total ou parcial 
do objeto estabelecido no contrato. 

Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
cabíveis.  
Art. 7º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2021, 
ratificados os atos já praticados e revogadas as disposições 
em contrário.  
Art. 8º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
São Gonçalo, 01 de fevereiro de 2021 
WAGNER RODRIGUES VENTURA 
Secretário Municipal de Assistência Social 

FMS 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
AO CONTRATO N.º 001/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 5167/19 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
GONÇALO e LUIZ CARLOS CARNEIRO. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a 
prorrogação do prazo contratual de locação do imóvel não 
residencial situado na Travessa Pery dos Santos, n.º 44, Estrela 
do Norte – São Gonçalo/RJ, onde se encontra alocado Serviço 
de Residência Terapêutica. 
VALOR MENSAL: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos 
reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/02/2022. 
PROGRAMA DE TRABALHO:  23051.10302.2081.2143, Fonte 00, 
21, 22, 35 e 40 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo 
Municipal de Saúde de São Gonçalo.  
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o 
artigo 51 da Lei 8245/91 e Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Gonçalo, 01 de fevereiro de 2021. 
ANDRE CARVALHO VARGAS 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
AO CONTRATO N.º 002/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 4970/19 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
GONÇALO e SILEIA PINA DOS SANTOS. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a 
prorrogação do prazo contratual de locação do imóvel não 
residencial situado na Rua General Antônio Rodrigues, n.º 254, 
Centro – São Gonçalo/RJ, onde se encontra alocado o CAPS 
Porto da Madama. 
VALOR MENSAL: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e 
seiscentos reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 01/02/2022. 
PROGRAMA DE TRABALHO: 23051.10302.2081.2143, Fonte 00, 
21, 22, 35 e 40 Código de Despesa 33.90.36.00, do Fundo 
Municipal de Saúde de São Gonçalo.  
FUNDAMENTO: O presente Termo tem por fundamento legal o 
artigo 51 da Lei 8245/91 e Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Gonçalo, 01 de fevereiro de 2021. 
ANDRE CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde  

FAESG 
PORTARIA N.º 002/2021. 
DESIGNA OS FUNCIONÁRIOS PARA ATESTAREM AS NOTAS 
FISCAIS E ATUAREM COMO FISCAIS DE TODOS OS 
CONTRATOS REALIZADOS POR ESTA FUNDAÇÃO DE ARTES, 
ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO DECORRENTES DE 
SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTEÇÃO. 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER 
DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o que dispõe as deliberações n.º 199 e n.º 200 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE – RJ; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da 
execução de contratos e atesto das notas fiscais relativos as 
atividades de produção e de manutenção desta Fundação 
Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo; e 
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CONSIDERANDO o artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, que versa 
sobre o acompanhamento e fiscalização de contratos. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o funcionário Victor Duarte Pereira – 
Matrícula: 70.246 e o funcionário Kleber Abreu de Moraes – 
Matrícula: 70.256 para atestar as notas fiscais e fiscalizar todos 
os contratos realizados por esta Fundação de Artes, Esporte e 
Lazer de São Gonçalo – FAESG. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a contar de 04 de janeiro de 2020, 
ficando revogado as demais disposições em contrário. 
São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2020. 
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO 

Presidente 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, e com base no Parecer da Coordenadoria Jurídica 
da FAESG, a Dispensa Emergencial, Processo n.º 009/2021, 
fundamentando-a no art. 24, inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93, para a Contratação de empresa especializada em 
Aluguel de Software (Sistema de Administração, Contábil, 
Tesouraria e Folha de Pagamento).  
São Gonçalo, 04 de fevereiro de 2021. 
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO 

Presidente da FAESG  

AVISO 
A FUNDAÇÃO DE ARTES, ESPORTE E LAZER DE SÃO 
GONÇALO torna público, nos termos do artigo 34, § 1°da Lei 
Federal n.° 8666/93, que se encontra aberto, em caráter 
permanente, o registro cadastral para atualização dos registros 
existentes e para ingresso de novos interessados. 
Os interessados devem dirigir-se a esta Comissão na Rua Maria 
Fonseca, 60 – 2° andar-Camarão- SG. Na sala da FAESG, de 
segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, fornecendo os 
documentos necessários à satisfação do artigo 27 da referida 
Lei Federal n.º 8666/93. 
São Gonçalo, 04 de Fevereiro de 2021. 
ELLIDA MUNIZ BERNARDO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PROCESSO N.º 598/2021  
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer favorável da 
Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo a prestação de 
contas apresentada pelo Instituto Social Se Liga / Grêmio 
Esporte Clube, relativo ao mês de Dezembro de 2020, no valor 
de R$ 20.383,00 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais). 
São Gonçalo, 15 de Janeiro de 2021. 
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

IPASG 
PORTARIA PRES/DPV N.º 025/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar CASSIA GUEDES MONTEIRO, matrícula 
n.º 15461, função Professor Docente I, referência E18, a contar 
da data de publicação deste ato, com proventos integrais, 
conforme artigo 6º, incisos I, II, III e IV da EC 41/2003, c/c artigo 
40 §5º da CF/88, processo n.º 460/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 460/2020, CASSIA GUEDES MONTEIRO, matrícula 
n.º 15461, função Professor Docente I, referência E18, 
aposentada com proventos integrais conforme Portaria n.º 
025/2021, a contar da data de publicação deste ato. Ficam 
fixados os proventos assim discriminados: 
R$ 3.363,17 (Três mil trezentos e sessenta e três reais e 
dezessete centavos) Vencimento base integral atribuído à 
categoria de Professor Docente I, referência E18, de acordo 
com a Lei n.º 008/2003 de 24 de fevereiro de 2003. 

R$1.345,27 (Mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos) 40% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
o artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c artigo 59, inciso I da Lei 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 706,27 (Setecentos e seis reais e vinte e sete centavos) 21% 
de Adicional de Qualificação Profissional, de acordo com o 
artigo 36, parágrafo único da Lei 008/2003 de 24 de fevereiro de 
2003. 
Total de Proventos: R$ 5.414,71 (Cinco mil quatrocentos e 
quatorze reais e setenta e um centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 20 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 028/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
16/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: conceder a contar de 01 de janeiro de 2021, pensão 
vitalícia a ANDREA AZEVEDO PIMENTEL, matricula n.º 81.520, 
na condição de cônjuge, e provisória a menor PAULA 
PIMENTEL FERNANDES, matrícula n.º 81.521, na condição de 
filha, aqui representada pela primeira, pensão equivalente a 
100% da remuneração do ex-servidor ativo Carlos Augusto 
Fernandes, matricula n.º 8400, função Professor Docente I, 
Referencia E20, em cotas de 50%, conforme artigo 40, §7º inciso 
II da CF/88, com redação dada pelo artigo 2º, inciso II e artigo 15 
da Lei Federal 10.887/2004 c/c artigos 6º e 27 a 30 da Lei 
009/2006, ficando a pensão fixada em R$ 7.472,03(Sete mil 
quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos), processo 
n.º 000026/2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 032/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar MARIA IZABEL DOS SANTOS CUSTODIO, 
matrícula n.º 11467, função Merendeiro, referência A7, a contar 
da publicação desta portaria, com proventos integrais, 
conforme artigo 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da E.C. n.º 
47/2005 e processo n.º 000444/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 000444/2020, MARIA IZABEL DOS SANTOS 
CUSTODIO, matrícula n.º 11467, função Merendeiro, referência 
A7, aposentada com proventos integrais conforme Portaria n.º 
032/2021, a contar da data de publicação deste ato. Ficam 
fixados os proventos assim discriminados: 
R$ 2.391,29 – (Dois mil trezentos e noventa e um reais e vinte e 
nove centavos) Vencimento base integral atribuído à categoria 
de Merendeiro, referência A7, de acordo com a Lei 008/03 de 24 
de fevereiro de 2003. 
R$ 1.315,21 – (Mil trezentos e quinze reais e vinte e um 
centavos) 55% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
TOTAL DOS PROVENTOS: R$ 3.706,50 (Três mil setecentos e 
seis reais e cinquenta centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 25 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 033/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
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GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar ANTONIO CORREA DE SA, matrícula n.º 
10527, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência III-10, 
aposentado com proventos integrais, a contar da data de 
publicação deste ato, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, 
parágrafo único da E.C 47/2005, processo n.º 432/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 432/2020, ANTONIO CORREA DE SA, matrícula n.º 
10527, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência III-10, 
aposentado com proventos integrais conforme Portaria n.º 
033/2021, a contar da data de publicação deste ato. Ficam 
fixados os proventos assim discriminados: 
R$ 885,71 (Oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um 
centavos) Vencimento base integral atribuído à categoria de 
Auxiliar de Serviços Gerais, referência III-10 de acordo com a 
Lei Municipal n.º 388/2011, publicada em 27 de setembro de 
2011. 
R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) Produtividade de Saúde I, 
de acordo com artigo 62, inciso XX da Lei 050/91 c/c com artigo 
59, inciso IX, da Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro 
de 2011. 
R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) Produtividade Diarista, de 
acordo com artigo 62, inciso XIX da Lei n.º 050/91 c/c artigo 59, 
inciso VII da Lei Municipal n.º 376/GP/2011, publicada em 15 de 
setembro de 2011. 
R$ 531,43 (Quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três 
centavos) 60% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
o artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c artigo 59, inciso I da Lei 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
Total de Proventos: R$ 1.717,14 (Mil setecentos e dezessete 
reais e quatorze centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 25 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 034/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar RENATO TAVARES FONSECA, matrícula 
n.º 10624, função Professor Docente I, referência F21, a contar 
da publicação desta portaria, com proventos integrais, 
conforme artigo 6º, inciso I, II, III e IV, da EC 41/2003 c/c artigo 
40, parágrafo 5º da CF/88, processo 000364/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 000364/2020, Renato Tavares Fonseca, matrícula 
n.º 10624, função Professor Docente I, referência F21, 
aposentado com proventos integrais conforme Portaria n.º 
034/2020 a contar da data da publicação deste ato. Os 
proventos ficam assim fixados: 
R$ 5.114,97 – (Cinco mil cento e quatorze reais e noventa e sete 
centavos) Vencimento base integral atribuído à categoria de 
Professor Docente I, referência F21, de acordo com a Lei 008/03 
de 24 de fevereiro de 2003. 
R$ 3.068,98 – (Três mil e sessenta e oito reais e noventa e oito 
centavos) 60% Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com 
artigo 62, inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da 
Lei 376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 
TOTAL DE PROVENTOS: R$ 8.183,95 – (Oito mil cento e oitenta 
e três reais e noventa e cinco centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 27 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 35/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021. 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar por invalidez VANESSA TESTE TAVEIRA, 
matrícula n.º 19841, função Professor Docente II, referência D14 
a contar de 05 de maio de 2020, com proventos proporcionais à 
média das remunerações, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da 
C.F/88 com redação dada pela E.C 41/03, c/c artigo 1° da Lei n° 
10.887/2004 e Processo n.º 016213/2020 PMSG. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 016213/2020 PMSG, VANESSA TESTE TAVEIRA, 
matrícula n.º 19841, função Professor Docente II, referência 
D14, aposentada por invalidez com proventos proporcionais à 
média das remunerações, conforme Portaria n.º 35/2021, a 
contar de 05 de maio de 2020. 
TOTAL DOS PROVENTOS: R$800,69 (Oitocentos reais e 
sessenta e nove centavos) Proventos proporcionais 11/25 
(4273/9125) – de R$1.709,85, cálculo à média das remunerações, 
conforme artigo 1°, §§ e incisos da Lei n.° 10.887/2004. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 27 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 36/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021, de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar por invalidez VANESSA TESTE TAVEIRA, 
matrícula n.º 20670, função Professor Docente II, referência D14 
a contar de 05 de maio de 2020, com proventos proporcionais à 
média das remunerações, conforme artigo 40, § 1º, inciso I da 
C.F/88 com redação dada pela E.C 41/03, c/c artigo 1° da Lei n° 
10.887/2004 e Processo n.º 016213/2020 PMSG. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 016213/2020 PMSG, VANESSA TESTE TAVEIRA, 
matrícula n.º 20670, função Professor Docente II, referência 
D14, aposentada por invalidez com proventos proporcionais à 
média das remunerações, conforme Portaria n.º 36/2021, a 
contar de 05 de maio de 2020. 
TOTAL DOS PROVENTOS: R$ 494,77 (Quatrocentos e noventa e 
quatro reais e setenta e sete centavos) Proventos proporcionais 
08/25 (3129/9125) – de R$1.442,88, cálculo à média das 
remunerações, conforme artigo 1°, §§ e incisos da Lei n.° 
10.887/2004. 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 27 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 037/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 
2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 
GONÇALO, usando das atribuições do seu cargo e tendo em 
vista a delegação de competência determinada pela Portaria n.º 
016/2021 de 01 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: aposentar MARILEI ANTONIO BRUM DIAS, matrícula 
n.º 11591, função Auxiliar de Serviços Gerais, referência I-10, 
aposentado com proventos integrais, a contar da data de 
publicação deste ato, conforme artigo 3º, incisos I, II e III, 
parágrafo único da E.C 47/2005, processo n.º 481/2020. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Processo n.º 481/2020, MARILEI ANTONIO BRUM DIAS, 
matrícula n.º 11591, função Auxiliar de Serviços Gerais, 
referência I-10, aposentado com proventos integrais conforme 
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Portaria n.º 037/2021, a contar da data de publicação deste ato. 
Ficam fixados os proventos assim discriminados: 
R$ 732,00 (Setecentos e trinta e dois reais) Vencimento base 
integral atribuído à categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, 
referência I-10 de acordo com a Lei Municipal n.º 388/2011, 
publicada em 27 de setembro de 2011. 
R$ 114,60, (Cento e quatorze reais e sessenta centavos) 
Produtividade Emergência, de acordo com artigo 62, inciso XVII 
da Lei n.º 050/91 c/c artigo 59, inciso VI da Lei Municipal n.º 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 114,60, (Cento e quatorze reais e sessenta centavos) 
Produtividade de Saúde I, de acordo com artigo 62, inciso XX 
da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso IX, da Lei 376/GP/2011 
publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 732,00 (Setecentos e trinta e dois reais) 100% Adicional 
Desempenho Funcional de acordo com o artigo 62, inciso XVI 
da Lei n.º 050/91 c/c artigo 59, inciso V da Lei Municipal n.º 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 114,60, (Cento e quatorze reais e sessenta centavos) 
Produtividade Plantonista, de acordo com artigo 62, inciso XVIII 
da Lei n.º 050/91 c/c artigo 59, inciso VII da Lei Municipal n.º 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 402,60 (Quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) 55% 
Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com o artigo 62, 
inciso V da Lei 050/91 c/c artigo 59, inciso I da Lei 376/GP/2011, 
publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 114,60, (Cento e quatorze reais e sessenta centavos) 
Produtividade Saúde II, de acordo com artigo 62, inciso XI da 
Lei n.º 050/91 c/c artigo 59, inciso X da Lei Municipal n.º 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 21,96 (Vinte e um reais e noventa e seis centavos) 3% de 
Adicional de Qualificação Profissional, de acordo com o artigo 
39, Lei Municipal n.º 388/2011, publicada em 27 de setembro de 
2011. 
Total de Proventos: R$ 2.346,96 (Dois mil trezentos e quarenta e 
seis reais e noventa e seis centavos). 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 27 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

REVISÃO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Pensão por morte a Maria da Penha Nunes, matrícula 81.370, n.º 
301/2018 originado pelo falecimento do ex-servidor aposentado 
Celso Renato Benedito da Costa, matrícula 9662, função 
Guarda Municipal, referência I. Proventos integrais conforme 
Portaria n.º 170/2018 publicada em 11/06/2018. Tendo em vista o 
julgamento de inconstitucionalidade do artigo 1º, §§ 1º, 2º, 3º e 
4º da Lei n.º 635/2015 e do Decreto n.º 149/2016 através 
processo n.º 0040676-92.2017.8.19.0000, foi excluída dos 
proventos do servidor a parcela “Adicional de Desempenho da 
Guarda Municipal - ADGM”,a contar de 11 de março de 2019, 
tornando sem efeito as disposições anteriores. Ficam fixados 
os proventos assim discriminados: 
R$ 878,01 (Oitocentos e setenta e oito reais e um centavo) - 
Vencimento base integral atribuído à categoria de Guarda 
Municipal, referência I, de acordo com a Lei n.º 388/2011 
publicada em 27/09/2011. 
R$ 439,01 (Quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo) 
50% - Produtividade de Trânsito, de acordo com o artigo 1º do 
Decreto 66/98 c/c com o artigo 59, inciso III, da Lei n.º 
376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 2011. 
R$ 175,60 (Cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos) 
20% - Adicional de Nível de Carreira, de acordo com o artigo 23, 
§ 2º, anexo V, da Lei n.º 388/2011, publicada em 27 de setembro 
de 2011. 
R$ 526,81 (Quinhentos e vinte seis reais e oitenta e um 
centavos) 60% - Adicional de Risco de Vida, de acordo com o 
artigo 62, inciso XI da Lei n.º 050/91, c/c com o artigo 59, inciso 
IV, da Lei n.º 376/GP/2011, publicada em 15 de setembro de 
2011. 
R$ 395,10 (Quatrocentos e setenta e oito reais e oito centavos) 
45%- Adicional por Tempo de Serviço, de acordo com artigo 62, 
inciso V da Lei 050/91 c/c com artigo 59, inciso I, da Lei 
376/GP/2011 publicada em 15 de setembro de 2011. 

R$ 26,34 – (Vinte seis reais e trinta e quatro centavos) - 3% 
Adicional de Qualificação Profissional de acordo com o artigo 
39 da Lei 388/11 publicada em 27/09/2011. 
Total de Proventos: R$ 2.440,87(Dois mil quatrocentos e 
quarenta reais e oitenta e sete centavos) *Valores referentes ao 
mês de março de 2018.  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 25 de 
janeiro de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

1º EDITAL ELEITORAL 
A COMISSÃO ELEITORAL, criada pela Portaria IPASG n.º 
03/2021, publicada em 12/01/2021, encarregada de coordenar e 
realizar a eleição dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal, ambos do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – 
IPASG, para o biênio 2021-2023, conforme determina a Lei 
Municipal n.º 935/2018. 
RESOLVE: 
Seção I 
Das Disposições Preliminares 
Art. 1º - Este edital contém normas e procedimentos 
necessários a condução e realização do processo eleitoral para 
eleição dos membros representantes dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas no Conselho de Administração 
(CONSAD) e dos representantes do Conselho Fiscal (CONFIS), 
para o biênio 2021-2023, em respeito ao disposto na Lei 
Municipal n.º 935/2019, de 19 de dezembro de 2018.  
Art. 2º - Para o biênio 2021 a 2023 serão eleitos 4 (quatro) 
membros representantes dos servidores no Conselho de 
Administração, sendo 3 (três) representantes dos servidores 
ativos e 1 (um) representante dos servidores inativos e 
pensionistas e 2 (dois) membros representantes dos servidores 
no Conselho Fiscal, sendo 1 (um) representante dos servidores 
ativos e 1 (um) representante dos servidores inativos e 
pensionistas, ambos os conselhos do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo - 
IPASG.  
Seção II 
Da Comissão Eleitoral 
Art. 3º - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por 
maioria simples dos membros. 
§1º - O presidente da Comissão Eleitoral somente exercerá o 
voto nas deliberações em que houver empate. 
§2º - Todas as decisões da comissão eleitoral deverão ser 
registradas no Processo Administrativo Eleitoral para o biênio 
2021-2023. 
§3º - Por ato do Presidente da Comissão Eleitoral poderá ser 
convocado, quando entender necessário, suplentes para 
auxiliar a Comissão ou substituir os titulares em suas 
ausências. 
Art. 4º - A Comissão Eleitoral poderá expedir resoluções e 
editais necessários à organização e disciplinamento do feito, 
devendo ser publicados no Diário Oficial ou jornal de grande 
circulação. 
§ único. As resoluções e editais da Comissão Eleitoral deverão 
ser assinadas pelo presidente da comissão e publicadas no 
Diário Oficial ou jornal de grande circulação. 
Art. 5º - O processo administrativo eleitoral terá todas suas 
folhas numeradas e rubricadas. 
Art. 6º - Compete ao presidente da Comissão Eleitoral: 
I – Fazer cumprir as leis, decretos, normas e procedimentos 
que regulamentam o processo eleitoral; 
II – Expedir atos necessários ao cumprimento da legislação 
pertinentes ao processo eleitoral; 
III – Distribuir os processos remetidos à Comissão Especial 
Eleitoral; 
IV – Determinar diligências quando a Comissão Especial 
Eleitoral entender necessário; 
V – Assinar as resoluções e editais expedidos pela Comissão 
Especial Eleitoral. 
Art. 7º - Compete aos demais membros da Comissão Especial 
Eleitoral: 
I – Fazer os registros no Processo Administrativo Eleitoral; 
II – Lavrar as atas de reuniões da Comissão Especial Eleitoral; 
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III – Cumprir atribuições que lhe forem definidas pelo 
presidente da Comissão Especial Eleitoral. 
SEÇÃO III 
Do Edital 
Art. 8º - A convocação das eleições dar-se-á por meio deste 
edital, assinado pelo Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
e publicado no Diário Oficial do Município, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias da data fixada para o pleito. 
§1º - Os anexos deste edital de convocação das eleições 
contêm, obrigatoriamente: 
I – Cronograma das eleições; 
II – Endereço para realização das inscrições; 
III – Modelo de ficha de inscrição; 
IV – Declaração Portaria n.º 9907/2020, da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; 
V- Endereços dos locais de votação; 
Seção IV 
Do Registro das Candidaturas 
Art. 9º - O registro das candidaturas se dará por meio de 
requerimento feito pelo servidor interessado e encaminhado à 
Comissão Especial Eleitoral, através de processo aberto junto 
setor de protocolo do IPASG. 
§1º - O requerimento deve ser instruído com os seguintes 
documentos: 
I - RG (cópia e original); 
II - CPF (cópia e original); 
III - Comprovante de residência (cópia simples); 
IV – Fotografia 3x4; 
V - Último contracheque (para comprovação da qualidade de 
servidor); 
VI – Certidões negativas de antecedentes criminais da justiça 
Federal e Estadual. 
VII – Declaração Portaria n.º 9907/2020, da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
devidamente preenchida. 
§1º No momento da inscrição o candidato deverá optar, entre 
os 2 (dois) conselhos, para qual estará concorrendo, sendo 
proibido, em qualquer hipótese, concorrer concomitantemente 
para as vagas de representantes nos 2 (dois) conselhos.  
Art. 10 – São inelegíveis: 
I – Os membros da Comissão Especial Eleitoral, assim como 
seus parentes consanguíneos e por afinidade até o 3º grau; 
II – Os membros da diretoria executiva do IPASG, assim como 
seus parentes consanguíneos e por afinidade até o 3º grau; 
III – Os servidores com impedimento legal para participação no 
Conselho de Administração de Pessoas Jurídicas; 
IV – Os servidores que sofrido condenação criminal transitada 
em julgado ou que tenham incidido em qualquer das demais 
situações de inexigibilidade previstas no inciso I do caput do 
art. 1º da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, 
conforme determinado na Lei Federal n.º 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, em seu art. 8-B. 
Art. 11 – Aplicam-se ao procedimento eleitoral as regras 
contidas no Regime Interno do Conselho de Administração. 
São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021. 
ANDRE LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA 
Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

EVENTO DATA 

INÍCIO DE INSCRIÇÕES 08/02/2021 

TÉRMINO DE INSCRIÇÕES 12/02/2021 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE INSCRITOS 22/02/2021 

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO DOS INSCRITOS 23/02/2021 a 26/02/2021 

PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO DOS IMPUGNADOS 03/03/2021 

PRAZO PARA DEFESA DOS IMPUGNADOS 04/03/2021 a 12/03/2021 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO INICIAL DE CANDIDATOS 19/03/2021 

RECURSO DA RELAÇÃO INICIAL DE CANDIDATOS 22/03/2021 a 26/03/2021 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATOS 31/03/2021 

ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS - BIÊNIO 2021/2023 29/04/2021 e 30/04/2021 

APURAÇÃO DA ELEIÇÃO 03/05/2021 

LOCAL DE INSCRIÇÃO: 
Rua Coronel Serrado, número 1000, 8º andar - sala 801 – Zé 
Garoto – São Gonçalo, RJ – cep. 24.440-000  
LOCAIS DE VOTAÇÃO: 
Ativos da Administração Direta: Rua Feliciano Sodré, n.º 100 – 
Centro – São Gonçalo; 
Inativos, Pensionistas e Ativos da Administração Indireta: Rua 
Coronel Serrado – n.º 1000 (8º andar) – Zé Garoto – São 
Gonçalo. 
São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021. 

ANDRE LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA  
Presidente da Comissão Eleitoral 
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO 
ANEXO III - DECLARAÇÃO PORTARIA 9907 

SEMAD 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/SUBRH-
SEMAD/2021. PROCESSO N.° 3330/2021 

ATOS DO PREFEITO 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITA - ANEXO I 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO II 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
 
 
 

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


1º Edital Eleitoral- Anexo II – Ficha de Inscrição 

ELEIÇÕES PARA CONCORRER AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  

MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO- BIÊNIO 2021/2023 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

 

 

 

Endereço Residencial:  ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________   Nº: _________       Apto:  ______________ 

Bairro:  ___________________      Cidade: _____________________________        CEP: _______________ 

Telefones:  ______________________    _________________________     Celular:   ___________________ 

e-mail:  _________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________________________ 

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021 
 
 

 

ANDRE LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA  

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

Nome do Candidato:  

RG:  Órgão Expedidor: Data Expedição:       /       / 

CPF:  Naturalidade:  

Filiação:  

Órgão Vinculado:  Matrícula: 

Poder : (      ) Executivo (      ) Legislativo 

Concorrerá a vaga na categoria: (     )  Ativo (     )  Inativo/ Pensionista 

Conselho a que pretende concorrer: (     ) Administrativo (     )  Fiscal 

Foto 



1º Edital Eleitoral- Anexo III – Declaração Portaria 9907/2020 

DECLARAÇÃO 
(Inciso II do §1 do art. 3º da portaria SEPRET nº 9907/2020) 

 

EU,________________________________________________, Profissão:__________________, 

portador (a) do RG nº ___________________ , CPF nº ___________________ , residente e 

domiciliado no Endereço: _________________________________________________________ , 

Nº _______, Complemento: _________________________ Bairro:____________________ 

Município: ___________________  CEP: _________________, pretendo concorrer ao pleito para 

vaga de representante dos servidores   _______________  junto ao Conselho ________________ 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, 

Declaro para os devidos fins da prova prevista no art. 8° -B da lei 9717, de 27 de 

novembro de 1998, e sob as penas da lei, que não sofri condenação criminal transitada 

em julgado, conforme certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual 

e da Justiça Federal anexas e que não incidi em alguma das demais situações de 

inelegibilidade previstas  no Inciso I do caput do art. 1° da lei complementar nº 64 de 18 

de maio de 1990. 

 

 

São Gonçalo, ___ de _____________ de _____.  

         _________________________________________ 
Assinatura 

 
 

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2021 
 
 

ANDRE LUIS ROCHA FERREIRA DA SILVA  

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
002/SUBRH-SEMAD/2021. PROCESSO N.° 
3330/2021 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria Municipal de 
Administração, com sede na Rua Feliciano Sodré, n°.100, Centro – São Gonçalo – RJ, 
CEP 24.440-440, torna público que realizará o CREDENCIAMENTO de empresas 
para o oferecimento de vantagens para programa de descontos e/ou condições 
especiais para servidores na aquisição de produtos e/ou serviços, para atender 
interesses dos servidores públicos ativos da administração direta do município de São 
Gonçalo, mediante consignação em folha de pagamento ou não. O procedimento de 
credenciamento obedecerá às disposições do Decreto Municipal n.° 046/2013, 
publicado no Diário Oficial do Município em 11 de março de 2013, alterado pelo 
Decreto Municipal n.°242/2015, publicado no Diário Oficial do Município em 04 de 
dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal n.° 056/2019, publicado no Diário 
Oficial do Município em 19 de março de 2019, e do presente Edital e seus anexos. 

1 DO OBJETO  
 
1.1 O objeto do presente Chamamento Público tem por finalidade estabelecer 
CREDENCIAMENTO de empresas para o oferecimento de vantagens para programa 
de descontos e/ou condições especiais para servidores na aquisição de produtos e/ou 
serviços, para atender interesses dos servidores públicos ativos da administração 
direta do município de São Gonçalo, mediante consignação em folha de pagamento ou 
não.  
 
1.2 No caso de consignação em folha de pagamento dos servidores públicos ativos 
da administração direta, as parcelas não poderão exceder à margem consignável de 
35% (trinta e cinco por cento) da margem total, calculada na forma determinada por 
ato administrativo, para atender interesses dos servidores públicos ativos da 
administração direta do município de São Gonçalo.   
 
1.3  Para operações de empréstimos a margem será de 25% (vinte e cinco por 
cento) para as operações de cartão de crédito a margem será de 10% (dez por cento), 
exclusivamente.  

 
1.4 Caso o servidor não opte pela modalidade de empréstimos e/ou cartão de 
crédito a margem para consignação corresponderá a totalidade do previsto no item 
1.2, para os serviços consignados dispostos no item 1.5. 

 
 
1.5 O presente chamamento abrange os serviços consignados dispostos no artigo 
3º do Decreto Municipal n.º 046/2013 alterado pelo Decreto Municipal n.º 056/2019, 
dentre os quais: 

 
a) contribuição para plano de saúde e/ou odontológico prestado por operadora 

ou entidade aberta ou fechada, ou mediante a intermediação de associações e 
sindicatos; 
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b) mensalidade relativa a seguro de vida e/ou acidentes pessoais, individuais 
ou em grupo, prestado por sociedade seguradora, ou entidade representativa de 
servidores; 

c) contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar; 

d) reembolso de despesas efetuadas com a aquisição de gêneros alimentícios 
adquiridos em sociedade cooperativas de gêneros alimentícios; 

e) mensalidade em favor de instituição de ensino superior; 

f) prestação decorrente da aquisição de microcomputadores, impressoras e 
outros equipamentos de informática adquiridos por meio de linha de crédito especial 
concedido por sociedades cooperativas de crédito, entidades bancárias, ou caixas 
econômicas; 

g) contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual 
o servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8°, IV, da Constituição Federal. 

2 CONSIDERA-SE, PARA FINS DESTE EDITAL  
 
2.1 Consignatária: destinatária dos créditos resultantes das consignações 

compulsórias e facultativas. Poderão ser consignatárias, sendo vedada em 
qualquer caso, o caráter de exclusividade: empresas, instituições, associações ou 
afins que atendam as atividades descritas no item 1.5 deste edital com sede, 
agência ou sucursal no Estado do Rio de Janeiro (art.5°, do Decreto 046/2013). 

 
2.2 Consignante: órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, que 

autoriza os descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na 
folha de pagamento do servidor, em favor da consignatária. 

 
2.3 Credenciante: órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, que 

realiza o credenciamento de Empresas Parceiras. 
 
2.4  Consignado: servidor público ativo da administração direta. 

 
2.5  Margens totais: representa o valor total que pode ser averbado na folha do mês 
de pagamento do consignado, em se tratando de consignações facultativas. 

 
2.6  Consignações facultativas: todos os descontos contratados mediante solicitação 
expressa e formal do consignado perante a consignante, em favor de entidade 
consignatária. 

 
2.7 Agente público municipal ativo: agente público municipal em atividade, seja 
servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo ou comissionado, agente 
político, detentor de função pública, empregado público, ou contratado 
temporariamente. 

 
2.8 Órgãos gestores: Órgãos de Pessoal da Administração Pública Municipal Direta. 
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2.9 Credenciados: pessoa jurídica que comercializa bens e/ou serviços interessada 
em conceder descontos e/ou condições especiais, sem consignação em folha de 
pagamento. 
 
3    DO CREDENCIAMENTO 

3.1 As empresas interessadas em participar do objeto do presente Edital deverão 
protocolar Carta Credencial, conforme modelo (anexo I) deste Edital, firmada pelo 
representante legal da empresa, nos termos do Ato Constitutivo, Estatuto, ou Contrato 
Social, com os documentos elencados no item 3.1. 

3.2 As empresas habilitadas deverão pagar R$ 1,00 (um real) a cada linha processada 
por contrato celebrado, cujos valores deverão ser convertidos em material de 
informática, de manutenção e expediente, retido ou depositado em conta específica 
desta PMSG, em razão dos custos para operacionalização do acordo. 
 
3.3 As instituições de caráter sindical e associativas, na forma do artigo 8º, inciso IV da 
Constituição Federal de 1988, serão isentas da contribuição referida acima. 
 
4    DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 

4.1 Para fins de credenciamento, conforme estabelece o art.6° do Decreto n.° 
046/2013, as entidades interessadas deverão preencher as seguintes condições: 

I - possuir escrituração e registro contábeis exigidos pela legislação específica e 
comprometer-se a franquear à Administração Pública o seu exame; 

II - apresentar os seguintes documentos, em cópia autenticada ou original a ser 
atestada por servidor público: (anexo II). 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
 
b) Ata da última eleição e do termo de investidura dos diretores; 
 
c) Procuração estabelecendo poderes aos seus representantes legais; 
 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
e) Alvará de funcionamento com endereço completo pela entidade; 
 
f) Certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro Civil; 
 
g) Certidões negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, da 
Receita Federal e de débitos fiscais federais, estaduais e municipais; 
 
h) Certidão negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 
i) Certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de 
protesto em nome da entidade; 
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j) Cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual 
serão feitos os repasses; 
 
k) Cópia do CPF dos diretores e representantes legais;  
 
l) Certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo 
Banco Central do Brasil há pelo menos 05 (cinco) anos (instituições financeiras); 
 
m) Certidão de regularidade e autorização da Instituição de Ensino junto ao MEC; 
 
n) Certidão de regularidade da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 
(seguradoras); 
 
o) Certidão de Situação Cadastral de Operadora junto a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar– ANS (planos de saúde e/ou odontológico). 

 
 
5   DA CONFIRMAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Após o recebimento da Carta Credencial que deverá ser protocolada no Protocolo 
Geral da Prefeitura e endereçada à Secretaria Municipal de Administração, juntamente 
com a documentação exigida no item três, uma Comissão analisará toda a 
documentação entregue, e caso a mesma esteja completa e válida, a Secretária 
Municipal de Administração validará o credenciamento (art. 8°, do Decreto 
n.°046/2013).  

5.2 Após a validação do credenciamento a Consignatária estará apta a formalizar 
Contrato (art. 8°, § 2°, do Decreto n.° 046/2013), ficando assim autorizada a oferecer 
serviços consignados aos servidores referidos no item 1 (um), deste Edital. 

5.3 Após a validação do credenciamento a Empresa Parceira estará apta a formalizar 
o Contrato, ficando assim autorizada a oferecer as vantagens aos servidores sem o 
desconto em folha de pagamento. 

6   DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 

6.1 A validade do credenciamento será de 12 meses (doze), podendo ser prorrogado 
até perfazer o prazo total de 48 meses. 

6.2 Vencida a validade do credenciamento de uma Consignatária ou Empresa 
Parceira, caso não realizem a renovação do credenciamento, serão suspensas as 
autorizações para novas contratações pelos servidores, permanecendo apenas os 
serviços de repasse, em caso de consignações já efetivadas até o prazo de sua 
quitação, até que se efetue novo credenciamento. 

6.3 O período do credenciamento se dará entre o dia da publicação deste edital e o 
31º (trigésimo primeiro) dia do mês de dezembro de 2020, em horário comercial, das 
9h00 às 16h30;  
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6.4 As Consignatárias e/ou Empresa Parceira que já atuam na PMSG, ou que já 
protocolaram pedido de credenciamento, terão que se adequar aos termos deste edital 
até o prazo estabelecido no item 5.3 deste Edital, caso contrário terão suspensas suas 
autorizações para novas consignações e/ou parcerias, ou poderão ter os pedidos de 
credenciamento indeferidos, permanecendo apenas os serviços de repasse das 
consignações já efetivadas até o prazo de sua quitação no caso de consignatária. 

7  DO RESULTADO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Após análise da documentação será divulgado no Diário Oficial do Município o 
resultado dos requerimentos, contendo a relação das proponentes habilitadas e dos 
indeferidos, iniciando-se, a partir da data da publicação, o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para interposição de recursos, independentemente de nova comunicação aos 
interessados; 

6.2 Transcorrido o prazo a que se refere o item anterior com apresentação de 
recursos, o mesmo será analisado pela Comissão e submetido à Secretaria Municipal 
de Administração para decisão; 

8  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 Disponibilização do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site da 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo através do sítio de internet: 
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/elicitacaoc, modalidade: Chamamento Público, bem 
como na Secretária Municipal de Administração – Subsecretaria de Recurso 
Humanos, localizada a Rua Feliciano Sodré, n.º 100, Centro, São Gonçalo – Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo até o dia 31 de dezembro de 2020, no horário de 09h00 às 
16h30.  

8.2 Local e procedimento para entrega da documentação de Habilitação: 
Protocolo Geral, localizado na rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100 – Centro – São Gonçalo 
– CEP: 24440.440 – RJ, no horário das 09h00 às 16h30 horas; mediante abertura de 
processo administrativo;  

8.3 O Município de São Gonçalo ofertará as consignatárias e/ou Empresas Parceiras 
credenciadas através deste chamamento público, espaço para a fixação de stands e 
divulgação de suas propostas aos servidores municipais.  

8.4 Os custos para a fixação dos stands serão de responsabilidade exclusiva das 
empresas credenciadas por este edital, ficando isento o município de qualquer ônus 
ou responsabilidade desta divulgação.  

8.5 A Secretaria Municipal de Administração por meio de ato próprio definirá os limites 
e locais disponíveis para stands, a serem fixados nas dependências do Prédio Sede 
da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, bem como suas regras de utilização com no 
mínimo de 30 dias de antecedência do evento.  

8.6 Serão de responsabilidade das consignatárias e/ou Empresas Parceiras todas as 
despesas e os tributos que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre 
este contrato.  
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8.7 O presente Chamamento Público e os Credenciamentos que dele se originarem 
serão executados sem qualquer ônus para o Município de São Gonçalo.  

9 ANEXOS 

Anexo I – Carta de Credenciamento; 
Anexo II – Relação de documentos; 
Anexo III – Minuta do Termo de Contrato para consignação; 
Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato para Empresas Parceiras. 

 
 
 
 

Elaborado por:                             FELIPE RODRIGUES SOARES 
                    Subsecretário Municipal de Recursos Humanos 

               Matrícula n.º 20.691 
 

 
 
Aprovado por:                    BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

                Secretário Municipal de Administração 
              Matrícula n.º 21.527 
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ANEXO I 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/SUBRH/2021 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de São Gonçalo – PMSG 
Rua Feliciano Sodré, n°. 100, Centro – São Gonçalo – RJ. 
CEP 24.440-440 
 
At.te Comissão de Análise 
Ref.: Edital de Chamamento Público n°  
 
Prezados Senhores,  
 

A Empresa (razão social da Consignatária ou Empresa Parceira), com 
endereço na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob n° _______________, 
pelo seu representante legal infra assinado, vem credenciar o (a) Sr(a). 
___________________, portador da Carteira de Identidade n° ________________ 
e do CPF n° _______________ para, na qualidade de representante legal da 
empresa, efetuar a entrega de proposta objeto do presente certame, instaurado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, na modalidade de EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° ___________ cujo objeto trata do 
CREDENCIAMENTO de (consignatárias ou empresas parceiras), para oferecer 
(serviços consignados em folha de pagamento, e/ou oferecimento de vantagens 
para programa de descontos e/ou condições especiais para servidores na 
aquisição de produtos e/ou serviços), para atender interesses dos servidores 
públicos ativos da administração direta do município de São Gonçalo; 
outorgando-lhe poderes para em nome da Empresa 
______________________________ requerer, concordar, entregar documentos, 
assinar Termo de Contrato, interpor e desistir de Recursos, enfim, praticar todos 
os demais atos inerentes ao presente Edital. 

 
Local, data e assinatura. 

(nome da empresa e do representante legal, com a devida identificação) 
Assinatura 

 
 
Observação: Caso o ato constitutivo da Empresa Consignatária, o Contrato Social ou o 
Estatuto determinem que a representação da sociedade seja em conjunto com os 
sócios, a falta de assinatura de qualquer um dos sócios neste documento invalida o 
Credenciamento neste certame. 
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ANEXO II 
 
 

Relação de Documentos 

Dados Gerais da Entidade 

Razão Social:  

Endereço Sede:  

CNPJ: 

Cidade:                                                                       CEP: 

Telefone 01:                                                               Telefone 02: 

Fax: 

Sítio da Internet: 

Email: 

DOCUMENTAÇÃO: 

(     ) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 

(     ) ata da última eleição e do termo de investidura dos diretores; 

(     ) procuração estabelecendo poderes aos seus representantes legais; 

(     ) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

(     ) alvará de funcionamento com endereço completo pela entidade; 

(     ) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro Civil; 

(    ) certidões negativas do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, da Receita 
Federal e de débitos fiscais federais, estaduais e municipais; 

(     ) certidão negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

(   )certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protesto 
em nome da entidade; 

(    ) cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão 
feitos os repasses. 

(    ) Certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo Banco 
Central do Brasil há pelo menos 05 (cinco) anos; 

(  ) Cópia do CPF dos diretores e representantes legais;  

(     )Certidão de regularidade e autorização da Instituição de Ensino junto ao MEC 

(   )Certidão de regularidade da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 
(seguradoras) 

(     )Certidão de Situação Cadastral de Operadora junto a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS (planos de saúde e/ou odontológico) 
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ANEXO III 
 
CONTRATO N..º 
 

TERMO DE CONTRATO DE HABILITAÇÃO PARA 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
PARA ATENDER INTERESSES DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE 
SÃO GONÇALO. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, com sede na Rua Feliciano Sodré, n.º 100, 
Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.636.579/0001-00, com sede na Cidade de São 
Gonçalo, na Rua Feliciano Sodré, n.º 100, Centro, CEP 24.440-440, doravante 
denominada CONSIGNANTE neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor 

Prefeito NELSON RUAS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Ident dade n.º 00312158408, DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 518.642.237-15 e pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor 

BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de 
Identidade n° 214983926, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 
120.522.787-37; e de outro lado, o ______________, instituição ...., com sede....., 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ..........., neste ato, devidamente representado por seu 
procurador Senhor .........................., brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 
............, CPF/MF sob o n.º ..................., na forma mencionada no final deste 
instrumento doravante denominado CONSIGNATÁRIA resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO a disponibilização de serviços e/ou produtos, 
mediante consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
ativos da CONSIGNANTE, cujas parcelas não poderão exceder a margem total 
consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do servidor. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONSIGNATÁRIA não será, em qualquer caso, 

detentora de exclusividade na prestação dos serviços de que trata o presente 
Instrumento. (art. 5º Decreto Municipal n.º 046/2013 alterado pelo Decreto Municipal 
n.º 056/2019). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO 
 
As empresas habilitadas como CONSIGNATÁRIA, deverão pagar ao Município o valor 
de R$ 1,00 (um real) a cada linha processada por contrato celebrado. (Art. 16, Decreto 
Municipal n.º 046/2013, alterado pelo Art. 7º do Decreto Municipal n.º 056/2019). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento referido do caput deverá ser convertido em 
material de informática, materiais de manutenção e expediente, retido, ou depositado, 
mensalmente, sob os saldos totais das prestações devidas por seus servidores a 
serem recolhidos à CONSIGNATÁRIA e depositado na conta corrente n.º ............, 
agência......., Banco ....., em razão dos custos para operacionalização do acordo pela 
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CONSIGNANTE.(parágrafo único do Art. 16 do Decreto Municipal n.º046/2013 

alterado pelo Art. 7º do Decreto Municipal 056/2019). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As instituições de caráter sindical e associativas, na 
forma do art. 8º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, serão isentas da 
contribuição prevista no caput desta cláusula. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS  
 
Os serviços e produtos objeto do presente, contratados pelos CONSIGNADOS junto a 
CONSIGNATÁRIA, terão os seus valores mensais descontados pela CONSIGNANTE, 
com o repasse à CONSIGNATÁRIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONSIGNATÁRIA se obriga a oferecer planos, taxas 
de juros e respectivos encargos contratuais diferenciados, em proveito do servidor, os 
quais deverão ser formalizados por escrito. (Art. 8º, §3º, do Decreto Municipal n.º 
046/2013). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONSIGNATÁRIA não poderá ceder o objeto ou a 
administração do contrato a terceiros ou a empresas do Grupo Econômico ao qual 
eventualmente pertençam (Art. 8º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 046/2013). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONSIGNATÁRIA poderá subcontratar serviços 
acessórios, operacionais ou auxiliares ao objeto do contrato firmado com 
administração, por intermédio de termo aditivo, mediante expressa anuência do 
Secretário de Administração, desde que preceda de parecer favorável da Procuradoria 
Geral do Município (Art. 8º, §5º, do Decreto Municipal n.º 046/2013). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Após a formalização do contrato com o servidor, as 

parcelas poderão ser reajustadas mediante anuência do servidor e da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O valor de R$ 1,00 (um real) a cada linha processada por 

contrato celebrado, previsto para operacionalização do ajuste serão imediatamente 
deduzidas dos valores a serem repassado a CONSIGNATÁRIA. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONSIGNATÁRIA 
 
A CONSIGNATÁRIA neste ato se obriga a manter os requisitos exigidos para o 
cadastramento e cumprir as normas estabelecidas no Decreto Municipal n.º 046/2013 
e suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONSIGNATÁRIA deve prestar as informações 
solicitadas pelo responsável pela operacionalização das consignações, pela unidade 
pagadora do órgão ou entidade de vinculação do consignado; (Acrescido pelo Decreto 
Municipal n.º 056/2019, Art. 2-A ao Decreto Municipal n.º 046/2013).  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONSIGNATÁRIA deve manter atualizados os dados 
cadastrais das entidades e seus representantes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONSIGNATÁRIA deve divulgar as taxas máximas de 

juros e demais encargos praticados. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONSIGNATÁRIA deve disponibilizar ao consignado 
meios para quitação antecipada do débito, sendo vedado:  
 
I - aplicar taxa de juros, superior ao descrito no contrato firmado com o consignado; 
 
II – realizar consignação em folha de pagamento sem autorização prévia e formal do 
consignado ou em desacordo com os valores e prazos contratados;  
 
III – efetuar consignação em folha de pagamento não autorizada pelo contrato 
celebrado ou sem correspondente crédito do valor contratado pelo consignado. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACOLHIMENTO 
 
É de responsabilidade da CONSIGNANTE a informação sobre a margem consignável 
atualizada no contracheque mensal do servidor, atentando para que as averbações 
em folha de pagamento não ultrapassem os limites legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efetivação da consignação em folha de pagamento, 
modalidade facultativa, será necessária autorização subscrita pelo próprio 
consignatário, ou por meio eletrônico (Acrescido pelo Decreto Municipal 056/2019, Art. 
9°- A ao Decreto Municipal n.º 046/2013). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A autorização por escrito para desconto em folha de 
pagamento, fornecida pela própria consignatária, observará, obrigatoriamente, o 
modelo estabelecido pela Secretária Municipal de Administração e pelos órgãos da 
Administração Pública Municipal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se autorização por meio eletrônico aquela 

obtida a partir de comandos seguros, gerados pela aposição de senha, ou assinatura 
digital, pessoal e intransferível do consignado, ou em sistemas eletrônicos 
reconhecidos e validados pelo Banco Central do Brasil, ou pelo Conselho Monetário 
Nacional.  
 
PARÁGRAFO QUARTO – É de responsabilidade da CONSIGNATÁRIA, na forma do 
art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, dar ciência prévia ao consignado, no 
mínimo, das seguintes informações:  
 
I - valor total do produto e/ou serviço com e sem juros; 
 
II - taxa efetiva mensal e anual de juros;  
 
III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente 
incidam sobre o contratado;  
 
IV - valor, número e periodicidade das prestações; 
 
V - data inicial e final dos descontos; 
 
VI – valor total do serviço adquirido. 
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PARÁGRAFO QUINTO – Quando solicitado pelos órgãos gestores, ou seja, pelos 

respectivos Órgãos de Pessoal da Administração Pública Municipal Direta, a 
CONSIGNATÁRIA terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar a autorização 
firmada pelo consignado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – As consignações reguladas por este contrato, não subsistem 
por sucessão, com relação aos respectivos pensionistas e dependentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO INSTRUMENTO DE ADESÃO 
 
O servidor que desejar obter empréstimo e financiamento deverá se apresentar a 
CONSIGNATÁRIA, munido dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no qual 
estará impressa a margem consignável. Desta forma, será constatado o valor para 
proceder à consignação em folha de pagamento ou a cobrança das parcelas devidas 
por ele a CONSIGNATÁRIA, nas condições estipuladas no Decreto Municipal 
n°.046/2013, de 11 de março de 2013 e suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A margem consignável aludida no caput não poderá 
ultrapassar o comprometimento máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos 
vencimentos do servidor, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para operações de 
empréstimos e 10% (dez por cento) exclusivamente para as operações de cartão de 
crédito, salvo não seja o CONSIGNADO optante pela modalidade crédito, hipótese em 
que fará jus à margem total da consignação.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONSIGNATÁRIA deverá enviar ao CONSIGNANTE, 

até o 4° (quarto) dia útil de cada mês, uma planilha/relatório constando todos os 
contratos firmados até o dia 30 (trinta) de cada mês. A partir daí, os próximos serviços 
deverão ser concedidos de forma a propiciar que o vencimento da 1ª (primeira) 
parcela venha a ocorrer na data aprazada do mês subsequente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 
 
A CONSIGNANTE obriga-se a recolher a CONSIGNATÁRIA, mensalmente, todo dia 

14 (quatorze), o valor total das prestações do referido mês, devidas por seus 
servidores na mesma data para a CONSIGNATÁRIA, mediante crédito na Conta 
Corrente do BANCO N xxx, Agência n° xxx, Conta n° xxx. 
 
PARÁGRAGO ÚNICO – Não serão efetuados descontos de valor inferior a 1% (um 
por cento) do menor vencimento pago pelos cofres públicos municipais, excetuados os 
descontos em favor de entidade de caráter sindical ou associação de servidores e as 
consignações compulsórias (Acrescido pelo Art. 6º do Decreto Municipal 056/2019 que 
incluiu o Art. 11-A ao Decreto Municipal 046/2013). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – RJ 
 
A CONSIGNANTE se responsabilizará em comunicar a CONSIGNATÁRIA o 
desligamento do servidor por qualquer motivo (vacância, exoneração, dispensa, 
afastamento, etc.) somente na primeira inclusão. A partir desta, fica a 
CONSIGNATÁRIA responsável por convocar o devedor para que seja feito um acordo 

entre as partes. 
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PARAGRAFO ÚNICO - A CONSIGNANTE não será, em qualquer hipótese, avalista, 
fiador, garantidor ou subscritor de proposta de concessão de empréstimo ou 
financiamento para qualquer servidor. 
 
CLÁUSULA NONA – DA REPRESENTAÇÃO 
 
A CONSIGNANTE constitui como seus bastantes procuradores as pessoas 
qualificadas, cujas assinaturas fazem parte deste CONTRATO, com poderes especiais 

e expressos para, em seu nome, responsabilizar-se pela fidedignidade das 
informações prestadas no processamento dos serviços e produtos e demais 
expedientes relativos ao presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá a CONSIGNANTE, mediante simples comunicação 
por escrito a CONSIGNATÁRIA, substituir, cancelar e/ou constituir novos 
procuradores, ficando estabelecido que as alterações irão viger a partir do dia seguinte 
ao da entrada da comunicação pela CONSIGNANTE, a CONSIGNATÁRIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, entrando em 

vigor na data da sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 48 (quarenta e oito) meses.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação do Contrato deverá ser realizada mediante 

assinatura de termo aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao término 
de sua vigência, revogando-se as disposições que estiverem em desacordo com as 
normas prescritas no mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na prorrogação do contrato por termo aditivo a 
CONSIGNATÁRIA deverá reapresentar todos os documentos referentes ao art. 6º, 
inciso II do Decreto Municipal 046/2013.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Expirado o prazo previsto no §1º deste artigo a 
CONSIGNATÁRIA deverá participar de novo credenciamento (acrescido pelo §9º - 
Art. 3º - Decreto Municipal 056/2019 ao Decreto Municipal 046/2013). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
 
Constituem motivos para rescisão do presente CONTRATO o não cumprimento de 
qualquer de suas clausulas e condições, bem como a infringência das normas da Lei 
Federal n°8.666/93, sem prejuízo das sanções cominada neste instrumento e no 
Decreto n° 046/2013. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento do registro de CONSIGNATÁRIA, nas 
consignações facultativas, poderá ser determinado nas seguintes hipóteses: 
 
I – por interesse da Administração Pública, mediante ato motivado; 
II – por interesse da CONSIGNATÁRIA, expresso por meio de solicitação formal 
dirigida ao Secretário Municipal de Administração; 
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III – a pedido do servidor, por motivo justificável, mediante requerimento dirigido ao 
Secretário Municipal de Administração; 
IV – após constatação de consignação processada em desacordo com a lei ou por 
violação ao direito do servidor, induzindo-o, mantendo-o em erro ou mediante qualquer 
outro meio fraudulento, simulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização 
indevida da folha de pagamento; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na rescisão do CONTRATO serão assegurados o 
contraditório e a ampla defesa observando-se o disposto na Lei n°8.666/93, em 
especial ao ser artigo 79, importando em sustação imediata do processamento dos 
empréstimos ainda não averbados, continuando, porém em vigor as obrigações 
assumidas pelas PARTES até a efetiva liquidação dos empréstimos, financiamentos, 
serviços e produtos já contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
A CONSIGNATÁRIA, na forma do Decreto 046/2013 e suas posteriores alterações, 

está sujeita às seguintes penalidades: 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - quando comprovado o dolo ou a culpa da consignatária, 
podem ser adotadas as seguintes medidas punitivas, conforme o disposto no §4° do 
art.14 do Decreto acima mencionado, sendo assegurados o contraditório e a ampla 
defesa observando-se o disposto na Lei n°8.666/93: 
 
I - advertência; 
 
II - multa;  
 
III - suspensão de novas averbações por até 12 (doze) meses;  
 
IV - conversão da medida suspensiva tratada no § 2º, deste artigo, em cancelamento 
do registro, com o desativamento da rubrica destinada à consignatária envolvida. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO – A CONSIGNATÁRIA será sujeita a desativação 
temporária quando descumpridas quaisquer das obrigações previstas no Art. 2-A do 
Decreto Municipal n.º 056/2019, e ao descadastramento quando, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, não ocorrer à regularização da desativação temporária.  
 
PARAGRAFO TERCEIRO - As medidas punitivas serão aplicadas em ato 
administrativo motivado do Secretário Municipal de Administração, conforme disposto 
no §5° do art. 14 do Decreto 046/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
Eventuais ajustes entre as partes, após a celebração do presente CONTRATO, 
somente importarão em modificação, se expressamente formalizados. Todos os 
avisos, comunicações ou notificações inerentes a este CONTRATO deverão ser feitos 
por escrito e serão válidos mediante o envio de carta registrada ou por notificação em 
cartório (opção das partes), diretamente aos endereços constantes deste instrumento, 
ou aos que forem comunicados posteriormente à sua assinatura. 
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A CONSIGNATÁRIA afirma ter conhecimento da Legislação Municipal e demais atos 
normativos que versem sobre o objeto do presente CONTRATO, notadamente o 
Decreto Municipal n.° 046/2013, de 11 de março de 2013, alterado pelo Decreto 
242/2015 e Decreto 056/2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de São Gonçalo como único competente para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para um só 
efeito. 
 

São Gonçalo; .... de ........... de 2021. 
 

CONSIGNANTE     _____________________________________________ 

Município de São Gonçalo 

Nelson Ruas dos Santos  
Prefeito 

 
 

CONSIGNANTE     _____________________________________________ 

Município de São Gonçalo 

Bruno Cerqueira Ribeiro  
Secretário de Administração 

 

 

CONSIGNATÁRIO   __________________________________________ 

 

TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 

 

 

TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
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ANEXO IV 

CONTRATO N..º 
 

TERMO DE CONTRATO DE HABILITAÇÃO PARA 
OFERECIMENTO DE VANTAGENS PARA 
PROGRAMA DE DESCONTOS E/OU 
CONDIÇOES ESPECIAS PARA SERVIDORES NA 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, 
PARA ATENDER INTERESSES DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE 
SÃO GONÇALO. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, com sede na Rua Feliciano Sodré, n.º 100, 
Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.636.579/0001-00, com sede na Cidade de São 
Gonçalo, na Rua Feliciano Sodré, n.º 100, Centro, CEP 24.440-440, doravante 
denominada CREDENCIANTE neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito NELSON RUAS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade n.º 00312158408, DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
518.642.237-15 e pelo Secretário Municipal de Administração, Senhor BRUNO 
CERQUEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n° 
214983926, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 120.522.787-37; e 
de outro lado, o ______________, instituição ...., com sede....., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º ..........., neste ato, devidamente representado por seu procurador Senhor 
.........................., brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º ............, CPF/MF 
sob o n.º ..................., na forma mencionada no final deste instrumento doravante 
denominada EMPRESA PARCEIRA resolvem celebrar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente CONTRATO o credenciamento da EMPRESA 
PARCEIRA para a concessão de vantagens em programa de descontos e/ou 

condições especiais para servidores na aquisição de produtos e/ou serviços, para 
atender interesses dos servidores públicos ativos da administração direta do município 
de São Gonçalo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A EMPRESA PARCEIRA não será, em qualquer caso, 

detentora de exclusividade na prestação dos serviços de que trata o presente 
Instrumento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não haverá repasse, pela CREDENCIANTE, de 
informações pessoais de SERVIDORES. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na presente modalidade de parceria não poderá haver 
cobrança de taxa de adesão nem tampouco desconto em contracheque, para adesão 
do SERVIDOR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAÇÃO  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A EMPRESA PARCEIRA deverá ofertar instrumentos que 
permitam ao SERVIDOR ter amplo conhecimento dos serviços e/ou produtos que 
incidirão descontos ou vantagens.  
PARÁGRAFO SEGUNDO - As categorias dos produtos e/ou serviços de desconto 
compete à EMPRESA PARCEIRA.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A EMPRESA PARCEIRA deverá operacionalizar a 
contratação dos produtos e/ou serviços diretamente com o SERVIDOR.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CREDENCIANTE não se responsabilizará em caso de 
inadimplência ou não pagamento dos serviços e/ou produtos adquiridos pelos 
SERVIDORES. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
O presente Termo de Credenciamento não contempla repasse de recursos financeiros 
entre os PARTÍCIPES, devendo cada um deles arcar com as despesas necessárias ao 
cumprimento de suas atribuições fazendo uso de recursos próprios.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA PARCEIRA  
 
A EMPRESA PARCEIRA neste ato se obriga a manter os requisitos exigidos para o 
cadastramento e cumprir as normas estabelecidas no Decreto Municipal n.º 046/2013 
e suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - São de responsabilidades da EMPRESA PARCEIRA: 
 
I) Promover a divulgação dos descontos e vantagens oferecidas;  
II) Executar os serviços conforme especificações do Edital e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados, cooperados ou credenciados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais;  
III) Utilizar empregados, cooperados ou credenciados habilitados e com 
conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 
normas e determinações em vigor. 
IV) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade a CREDENCIANTE. 

V) Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível 
para a realização do objeto deste credenciamento. 
VI) Designar preposto responsável pelo relacionamento administrativo com a 
CREDENCIANTE, quando da assinatura do Termo de Credenciamento, com 
autonomia para tomar decisões que impactem no funcionamento do Clube de 
Descontos. 
VII) Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão de obra, 
transportes, equipamentos, máquinas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e 
contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do 
Termo de Credenciamento.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO INSTRUMENTO DE ADESÃO 
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O SERVIDOR que desejar aderir aos serviços e/ou produtos deverá se apresentar a 
EMPRESA PARCEIRA, munido dos 03 (três) últimos comprovantes de rendimentos.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO DESLIGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO – RJ 
 
A CREDENCIANTE se responsabilizará em comunicar a EMPRESA PARCEIRA o 
desligamento do SERVIDOR por qualquer motivo (vacância, exoneração, dispensa, 
afastamento, etc.). 
 
PARAGRAFO ÚNICO - A CREDENCIANTE não será, em qualquer hipótese, avalista, 
fiador, garantidor ou subscritor de propostas para qualquer SERVIDOR. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPRESENTAÇÃO 
 
A CREDENCIANTE constitui como seus bastantes procuradores as pessoas 
qualificadas, cujas assinaturas fazem parte deste CONTRATO, com poderes especiais 

e expressos para, em seu nome, responsabilizar-se pela fidedignidade das 
informações prestadas e demais expedientes relativos ao presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Poderá a CREDENCIANTE, mediante simples comunicação 
por escrito a EMPRESA PARCEIRA, substituir, cancelar e/ou constituir novos 
procuradores, ficando estabelecido que as alterações irão viger a partir do dia seguinte 
ao da entrada da comunicação entre as partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  
 
O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses, entrando em 
vigor na data da sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, limitada a 48 (quarenta e oito) meses.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação do Contrato deverá ser realizada mediante 
assinatura de termo aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao término 
de sua vigência, revogando-se as disposições que estiverem em desacordo com as 
normas prescritas no mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na prorrogação do contrato por termo aditivo a 
EMPRESA PARCEIRA deverá reapresentar todos os documentos referentes ao art. 
6º, inciso II do Decreto Municipal 046/2013.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Expirado o prazo previsto no caput desta cláusula a 
EMPRESA PARCEIRA deverá participar de novo credenciamento (acrescido pelo §9º 

- Art. 3º - Decreto Municipal 056/2019 ao Decreto Municipal 046/2013). 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
 

Constituem motivos para rescisão do presente CONTRATO o não cumprimento de 
qualquer de suas clausulas e condições, bem como a infringência das normas da Lei 
Federal n°8.666/93, sem prejuízo das sanções cominada neste instrumento e no 
Decreto n° 046/2013. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
A EMPRESA PARCEIRA está sujeita às seguintes penalidades, sendo assegurados o 
contraditório e a ampla defesa observando-se o disposto na Lei n°8.666/93. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - quando comprovado o dolo ou a culpa da EMPRESA 
PARCEIRA, podem ser adotadas as seguintes medidas punitivas: 
 
I - advertência; 
II - multa;  
III - suspensão da parceria 
IV - conversão da medida suspensiva tratada no § 2º, deste artigo, em cancelamento 
do registro de parceira. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO - As medidas punitivas serão aplicadas em ato 
administrativo motivado pela Secretária Municipal de Administração, conforme 
disposto no §5° do art. 14 do Decreto 046/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
Eventuais ajustes entre as partes, após a celebração do presente CONTRATO, 

somente importarão em modificação, se expressamente formalizados. Todos os 
avisos, comunicações ou notificações inerentes a este CONTRATO deverão ser feitos 
por escrito e serão válidos mediante o envio de carta registrada ou por notificação em 
cartório (opção das partes), diretamente aos endereços constantes deste instrumento, 
ou aos que forem comunicados posteriormente à sua assinatura. 
 
A EMPRESA PARCEIRA afirma ter conhecimento da Legislação Municipal e demais 
atos normativos que versem sobre o objeto do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de São Gonçalo como único competente para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato. 
 
E assim, por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento, 02 
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para um só 
efeito. 

São Gonçalo; ...... de ........................ de 2021 . 
 

CREDENCIANTE    _____________________________________________ 

                Município de São Gonçalo 
               Nelson Ruas dos Santos  

             Prefeito 
 
CREDENCIANTE   _____________________________________________ 

              Município de São Gonçalo 
             Bruno Cerqueira Ribeiro  

            Secretário de Administração 
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EMPRESA PARCEIRA __________________________________________ 

 

TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 

 

TESTEMUNHA:   _____________________________________________ 
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Continuação do D.O.E. em 05/02/2021
Nomeia:
a  contar  de  01  de  fevereiro  de  2021,  LUIZ  CARLOS
CORSINO FILHO DE MELO - Mat.: 19054, para exercer a
função gratificada de Supervisor - Símbolo FG-01, na(o)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Port. nº 896/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Assistência
Social.

NOME/CPF CARGO SIMB.
EDINETE MODESTO DOS SANTOS / 015.***.***-02 CHEFE DE SETOR DAS-03
MARIANA FRIZIEIRO DA SILVA CRUZ FREIRE / 104.***.***-
16 SUPERINTENDENTE DAS-09

SILVIANE DE CARVALHO RODRIGUES VARGAS /
082.***.***-40 SUPERINTENDENTE DAS-09

Port. nº 897/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, ALINE MORGAN DE
OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 054.***.***-43, para exercer
o cargo em comissão de Coordenador - Símbolo DAS-10,
na(o) Secretaria Municipal de Assistência Social.
Port. nº 898/2021
Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  da(o)  Secretaria  Municipal  de  Ordem
Pública.
MAT. NOME FUNÇÃO SIMB.
13500 JANE LUCIA COSTA DE AGUIAR VELASCO SUBDIRETOR DE DIVISÃO FG-04
13501 JANE SOARES DE ARAUJO SUPERVISOR FG-01
13503 LUCIANA JANDIRA COUTO DE SOUZA SUPERVISOR FG-01
21159 RENATO SANTOS FERREIRA SUPERVISOR FG-01
22147 VICTOR CARVALHO GUIMARAES CHEFE DE SETOR FG-03
Port. nº 899/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  na(o)  Secretaria  Municipal  de  Ordem
Pública.
MAT. NOME FUNÇÃO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT.

13500 JANE LUCIA COSTA DE
AGUIAR VELASCO SUPERVISOR FG-01 JANE SOARES DE ARAUJO 13501

13503 LUCIANA JANDIRA
COUTO DE SOUZA

CHEFE DE
SETOR FG-03 VICTOR CARVALHO

GUIMARAES 22147

19273 SABRINA XAVIER
PINHEIRO SUPERVISOR FG-01 LUCIANA JANDIRA COUTO

DE SOUZA 13503

21177 JASEIAS TORQUATO
DA SILVA SOBRINHO SUPERVISOR FG-01 RENATO SANTOS

FERREIRA 21159

22155 JACILANE RODRIGUES
SANTOS

SUBDIRETOR
DE DIVISÃO FG-04 JANE LUCIA COSTA DE

AGUIAR VELASCO 13500

Port. nº 900/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME/CPF CARGO SIMB.
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS / 080.***.***-42 SUPERVISOR DAS-01
DANIELE MACHADO DOS SANTOS LIMA / 074.***.***-77 COORDENADOR DAS-10
JANAINA AZEREDO DOS SANTOS / 010.***.***-85 COORDENADOR DAS-10
LEONARDO DE SOUZA VIANA / 139.***.***-96 COORDENADOR DAS-10
LUCIANA ARAUJO ALVES / 025.***.***-62 ASSESSOR I DAS-08
MARIA RITA DE CASTRO SANTOS E SOUZA / 722.***.***-91 COORDENADOR DAS-10
MAYARA DA SILVA FERREIRA / 172.***.***-10 ASSESSOR I DAS-08
NATALIA DOS SANTOS RIOS / 151.***.***-37 SUPERVISOR DAS-01
RAFAELA DE SOUSA FERREIRA / 168.***.***-74 SUPERVISOR DAS-01
VANIA FELISBERTA ARAUJO / 112.***.***-58 SUPERINTENDENTE DAS-09
WANDERLI DIAS DOS SANTOS CAMACHO / 030.***.***-90 SUPERVISOR DAS-01
Port. nº 901/2021
Exonera:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, VERA MARTINS -
Mat.:  15193, da função gratificada de Chefe de Setor -
Símbolo FG-03, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 906/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem  a  função  gratificada  de
Chefe de Setor, na(o) Secretaria Municipal de Educação e
designa  na  função  de  Secretário(a)  Escolar,  conforme
Decreto N° 036/2021.
MAT. NOME UNIDADE
15193 VERA MARTINS E M NICE MENDONCA DE SOUZA E SILVA

18168 ADRIANA MARTINS DOS SANTOS
ALMEIDA E.M. PROF. AIDA VIEIRA DE SOUZA

18200 LUCIENE SANTOS DA COSTA E.M. GENECY SUHETT LIMA

21327 EDILSE DE JESUS SENA PINHEIRO CIEP 414-TARSO DE CASTRO
21856 DAYANA DE VELLASCO FIGUEIREDO CIEP 438-RUBENS MAURICIO S ABREU
22945 FABIO OLIVEIRA DE AGUIAR E.M. GOVERN ROBERTO DA SILVEIRA
Port. nº 907/2021
Exonera:
a contar de 05 de fevereiro de 2021, RUAN JOSE SOUZA E
SILVA - Mat.: 124317, do cargo em comissão de Diretor de
Divisão - Símbolo DAS-05, da(o) Secretaria Municipal de
Administração.
Port. nº 908/2021
Nomeia:
a contar de 01 de fevereiro de 2021, ORLANDO RITTER
MIRANDA - CPF: 150.***.***-33, para exercer o cargo em
comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  na(o)
Gabinete do Prefeito.
Port. nº 909/2021

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 797/2021
Publicado no "Diário Oficial Eletrônico" em 29 de janeiro
de 2021.
Onde se lê:...

NOME / CPF
DANUBIA LEAL CORDOEIRA / 103.***.***-75
Leia-se:...

NOME / CPF
DANUBIA LEAL CORDOEIRA / 103.***.***-75


