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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

GONÇALO 
 

ATOS DO PREFEITO 
LEI N.º 1224/2021. 
ESTABELECE SANÇÕES AO DESCUPRIMENTO NA ORDEM DE 
PRIORIDADE NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ASSIM 
DEFINIDA EM PROGRAMAS, LEIS OU QUAISQUER OUTROS 
ATOS NORMATIVOS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1.º - O descumprimento da ordem de prioridade de 
vacinação contra o Covid-19 aos grupos definidos em 
Programas, Leis, ou quaisquer outros atos normativos Federal, 
Estadual ou Municipal, acarretará aos infratores multa 
equivalente a 500 (quinhentas) UFISG, imputável de imediato 
com lançamento na dívida ativa do Município. 
§1º - Consideram-se infratores para os efeitos desta lei, as 
pessoas que forem designadas para aplicar a vacina e aquelas 
que a receber; 
§2º - Em caso de servidor público incluso em qualquer das 
condições previstas no parágrafo anterior, ficará ele sujeito, 
além da multa prevista nesta Lei, a instauração de processo 
administrativo disciplinar; 
§3º - Confirmada a infração, além da imputação da multa, a 
pessoa que aplicar a vacina será desligada imediatamente da 
função de imunizador.  
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 24 de março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
DECRETO N.º 108/2021 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS. 
O Prefeito de São Gonçalo, no uso das atribuições 
constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 
ADI 6341, que corroborou a competência concorrente entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios na forma do artigo 
23, inciso II, da Lei Maior, bem como § 9º do Art. 3º do Decreto 
Federal 10.282/2020;  
CONSIDERANDO a necessidade de prorrogar e atualizar as 
medidas de proibição para o enfrentamento do Coronavírus 
(COVID-19) em decorrência de mortes já confirmadas e o 
aumento de pessoas contaminadas; 
CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos destinados 
ao Covid-19 encontra-se em gradativo crescimento; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 
196 e 197 da Constituição da República; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 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 nº 10.212, de 30 de janeiro 
de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 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 (COVID-19), especialmente a obrigação de 
articulação dos gestores do SUS como competência do 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 
(COE-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 
que declara, em todo o território nacional, o estado de 
transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no 
Município de São Gonçalo, da Lei Federal nº 13.979/2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do "Coronavírus" responsável pelo 
surto de 2019;  
CONSIDERANDO o Decreto 09/2021 que declarou a calamidade 
Pública no Município de São Gonçalo, por conta da pandemia 
decorrente do novo Coronavírus – Covid-19. 
CONSIDERANDO o dados técnicos apresentados através do 
Plano Municipal de Contingência e Plano Municipal de 
Retomada das Atividades Econômicas da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Gonçalo. 
DECRETA: 
Art. 1º – Fica mantida a situação de emergência, no âmbito do 
município de São Gonçalo, declarada pelo Ministério da Saúde, 
nos termos do §2º do Art. 1º da Lei 13.979/2020, em razão da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde do 
novo Coronavírus. 
Art. 2º – O presente Decreto dispõe sobre a manutenção das 
medidas, no âmbito da Administração Pública do Município de 
São Gonçalo, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Covid-19. 
Art. 3º – Para o enfrentamento da emergência de saúde 
decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes 
medidas: 
I - Isolamento; 
II - Quarentena; 
III - Determinação de realização compulsória de: 
a) Exames médicos; 
b) Testes laboratoriais; 
c) Coleta de amostras clínicas; 
d) Vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) Tratamentos médicos específicos; 
IV - Estudo ou investigação epidemiológica; 
V - Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 
VI - Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 
posterior de eventual indenização.  
VII – Desapropriação. 
Parágrafo único - Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I – isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, 
transportes e bagagens no âmbito intermunicipal, mercadorias 
e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a 
propagação do Coronavírus; 
II – quarentena: restrição de atividades ou separação de 
pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não 
estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e 
meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o 
objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do 
Coronavírus. 
Art. 4º – A adoção das medidas de que trata o artigo anterior 
deverá ser proporcional e na exata extensão necessária para 
viabilizar o tratamento, evitar a contaminação e a propagação 
do Coronavírus, mediante motivação, na forma do caput do 
artigo 37 da Constituição da República e artigos 1º e 2º da Lei 
Estadual nº 5.427, de 01.04.2009. 
Art. 5º – A medida de isolamento, prevista no Art. 3°, I deste 
Decreto, objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou 
assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de 
maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão 
local. 
§ 1º A medida de isolamento somente deverá ser determinada 
por prescrição médica ou por recomendação do agente de 
vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 
(quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, 
conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 
transmissão. 
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá 
ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, podendo ser 
feita em hospitais públicos ou privados, conforme 
recomendação médica, a depender do estado clínico do 
paciente. 
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§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando o 
diagnóstico laboratorial for negativo para o SARSCOV-2, 
causador da COVID-19. 
§ 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição 
médica deverá ser acompanhada do termo de consentimento 
livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido 
no Anexo I da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde. 
§ 5º A medida de isolamento por recomendação do agente de 
vigilância epidemiológica ocorrerá no curso da investigação 
epidemiológica e abrangerá somente os casos de 
contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras 
assintomáticas, e deverá ocorrer em domicílio. 
§ 6º A medida de isolamento por recomendação será feita por 
meio de notificação expressa à pessoa contactante, 
devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no 
Anexo II da Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde. 
§ 7º Fica estabelecido o isolamento domiciliar preventivo 
voluntário, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a todos os 
viajantes assintomáticos que retornarem de localidades 
afetadas pela COVID-19, devendo ser procurado o serviço de 
saúde mais próximo (Unidade Básica de Saúde, Unidade 
Municipal de Pronto Atendimento ou Serviços de Urgência e 
Emergência), públicos ou privados, diante do surgimento de 
qualquer sintoma característico. 
Art. 6º – A medida de quarentena, prevista no Art. 3°, II deste 
Decreto, objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou 
assintomáticas visando garantir a manutenção do cuidado e 
das ações de vigilância em local certo e determinado. 
§ 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato 
administrativo formal devidamente motivado, observado o 
modelo previsto no Anexo I da Portaria nº 356, de 2020, do 
Ministério da Saúde. 
§ 2º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou 
mantida após o encerramento da Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional. 
Art. 7º – Poderá ser determinada pelas autoridades 
competentes a realização compulsória das medidas previstas 
nos incisos III a VII do artigo 3º deste Decreto. 
Art. 8º – Nos casos de recusa à realização dos procedimentos 
definidos no artigo 3º, os órgãos competentes deverão adotar 
as medidas judiciais cabíveis com o objetivo de atender o 
interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
deverá expedir recomendação e orientação para a 
implementação das medidas previstas no artigo 3º do presente 
Decreto. 
Art. 9º – Na contratação de bens ou serviços para tratamento, 
prevenção, isolamento ou quarentena, em caso de dispensa de 
licitação, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil deverá 
observar as hipóteses previstas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 
8.666/1993, bem como, deverá instruir o processo com a devida 
justificativa e parecer do órgão de assessoria jurídica, na forma 
do artigo 38 da Lei nº 8.666/1993. 
Art. 10 – Para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Covid-19, 
consideram-se insumos essenciais, passíveis de requisição 
administrativa, aqueles que envolvam bens ou serviços das 
seguintes atividades: 
I – Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 
hospitalares; 
II – Assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade. 
Art. 11 – A requisição administrativa, como hipótese de 
intervenção do Estado na propriedade, sempre fundamentada, 
deverá garantir ao particular o pagamento posterior de 
indenização com base na chamada "tabela SUS", quando for o 
caso, e terá suas condições e requisitos definidos em atos 
infralegais emanados pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil. 
Art. 12 – A requisição administrativa de produtos e insumos 
médico-hospitalares poderá ser efetuada nos casos de: 
I – prática de preços abusivos; 
II – negativa injustificada de fornecimento para o Município; 
III – atender à demanda emergencial e temporária decorrente da 
pandemia. 

§ 1º Para fins do inciso I será considerado preço abusivo aquele 
que apresentar variação superior a 10% (dez por cento) tendo 
como referência o preço máximo praticado ou os preços 
máximos praticados em aquisições do mesmo produto/serviço 
realizados no município nos últimos 12 meses. 
§ 2º O órgão requisitante deverá guardar documentos 
comprobatórios das condições previstas nos incisos I e II deste 
artigo. 
§ 3º A requisição de que trata o caput não poderá exceder a 
duração da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus e envolverá, em 
especial: 
a) hospitais privados, independentemente da celebração de 
contratos administrativos; 
b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na 
formação de vínculo estatutário ou empregatício com a 
Administração Pública. 
Art. 13 – A requisição administrativa será efetivada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil com auxílio da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública. 
§ 1º No expediente de requisição deverá constar: 
I - identificação do fornecedor de bens ou serviços; 
II - motivo da requisição; 
III - bens ou serviços a serem requisitados, com quantidades; 
IV - valor arbitrado dos bens ou serviços, sempre que possível. 
V - indicação de dois servidores para acompanhar as medidas 
de requisição. 
§ 2º A requisição goza de natureza gratuita, só cabendo 
indenização posterior em caso de dano comprovado. 
§ 3º Fica vedada a utilização de requisição administrativa nas 
hipóteses de cabimento de contratação direta em virtude do 
Coronavírus, hipótese que implicará desvio de finalidade do ato 
administrativo. 
Art. 14 – Os bens requisitados serão encaminhados à 
Secretaria interessada, após o indispensável auto de 
arrecadação administrativa, sendo uma cópia entregue ao 
requisitado no momento da requisição ou, se por razão de 
qualquer ordem, as circunstâncias da operação não permitirem 
a lavratura imediata do auto, será entregue sempre que 
possível um comprovante, a fim de que o requisitado possa 
requerer posteriormente a devida indenização. 
§1º Em caso de resistência, serão o requisitado e coautores 
presos por crime de desobediência e encaminhados à 
autoridade policial, prosseguindo-se com as medidas de 
requisição. 
§2º Em caso de o estabelecimento se encontrar fechado, não 
localizado o responsável pelo mesmo, após tentativa de 
contato por meio telefônico indicados nos cadastros 
municipais, internet e vizinhos, poderá ser efetuado o 
arrombamento, preferencialmente por técnico habilitado em 
abertura de portas e cadeados, fechando-se novamente o 
estabelecimento depois de efetivada a requisição. 
§ 3º As medidas previstas neste Decreto serão efetuadas entre 
6h às 20h, salvo existirem condições emergenciais. 
§ 4º Não serão efetuadas requisições de bens e serviços 
quando estes se encontrem em residências, salvo nos casos de 
flagrante delito, desastres ou autorização judicial. 
§ 5º A operação de requisição deverá ser acompanhada de 
registros fotográficos minudentes, que serão encaminhados 
por email à Secretaria requisitante. 
Art. 15 – No caso de bens móveis, a Secretaria requisitante, 
efetivada a requisição, encaminhará a documentação 
comprobatória ao Controle Interno do Município, que opinará 
quanto ao preço arbitrado, prevalecendo sua manifestação. 
Parágrafo único. Após a manifestação do Controle Interno do 
Município, a Secretaria requisitante procederá ao 
processamento da despesa orçamentária com vistas ao 
pagamento da indenização com a urgência requerida.  
Art. 16 – As Comissões e os Conselhos realizarão suas 
reuniões de maneira presencial, com a observância das 
regras de isolamento, ou, justificadamente, mediante a 
utilização de tecnologias de informação e de comunicação 
(videoconferência), enquanto perdurar o estado de Pandemia 
decorrente da COVID-19. 
Art. 17 – Os gestores dos contratos de prestação de serviço 
deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena 
de responsabilização contratual em caso de omissão: 
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I – Adotem todos os meios necessários para o cumprimento 
das determinações constantes neste Decreto; 
II – Conscientizem seus funcionários quanto aos riscos de 
contaminação pelo Covid-19 e quanto à necessidade de 
reportarem a ocorrência dos sintomas. 
Art. 18 – Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias 
na comunicação imediata de: 
I – possíveis contatos com agentes infecciosos do 
Coronavírus; 
II – circulação em áreas consideradas como regiões de 
contaminação pelo Coronavírus; 
III – manifestação de sintomas considerados característicos do 
adoecimento pelo Coronavírus. 
IV – aglomerações em vias públicas, estabelecimentos 
comerciais, bancários, lotéricas e repartições públicas; 
Parágrafo único. Os cidadãos deverão sujeitar-se ao 
cumprimento das medidas previstas neste artigo, cujo 
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos 
previstos em lei. 
Art. 19 – É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual, distrital e 
municipal de dados essenciais à identificação de pessoas 
infectadas ou com suspeita de infecção pelo Coronavírus com 
a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 
§ 1º A obrigação a que se refere o caput se estende às pessoas 
jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados 
por autoridade sanitária. 
§ 2º Ficam obrigados os hospitais, clínicas e laboratórios 
privados a reportarem à Secretaria de Saúde e Defesa Civil os 
casos de testes positivos do COVID-19. 
Art. 20 – Qualquer servidor público, empregado público ou 
contratado por empresa que presta serviço para o Município 
de São Gonçalo, que apresentar febre e sintomas 
respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 
nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá 
adotar o protocolo de atendimento específico expedido pelo 
Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 
Art. 21 – Poderá ser dispensado o comparecimento do servidor 
munido do Boletim de Inspeção Médica – BIM ao Departamento 
de Saúde Ocupacional – DSO, para requerimento de licença 
médica, desde que seja encaminhado pelo respectivo Chefe da 
Pasta, ou por servidor por ele designado, através de e-mail 
institucional, o atestado médico digitalizado, bem como 
declaração de responsabilidade pelo documento apresentado, 
conforme Anexo I deste decreto, em formato PDF, à 
Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos – SUBRH, para 
o e-mail: subrhsemad@pmsg.rj.gov.br, assegurando o direito 
ao sigilo das informações pessoais, e deve observar, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) estar legível e sem rasuras; 
b) conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de 
identificação, com registro do Conselho de Classe; 
c) conter as informações sobre a doença ou CID; e, 
d) conter o prazo estimado de repouso necessário. 
§ 1º O atestado médico será submetido à análise preliminar da 
Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos, quanto ao 
atendimento aos requisitos de todas as alíneas do inciso 
anterior; e, caso atendidos os requisitos, será enviado ao 
controle médico do Departamento de Saúde Ocupacional, para 
validação e respectiva anotação no prontuário, que poderá, a 
qualquer tempo, solicitar o comparecimento do servidor para 
realização de perícia médica. 
§ 2º O servidor será submetido à realização de perícia médica 
presencial, com a apresentação do Boletim de Inspeção 
Médica, caso não sejam atendidos os requisitos de todas as 
alíneas do § 4º deste artigo, devendo comparecer ao 
Departamento de Saúde Ocupacional no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, munido do atestado original e do Boletim de 
Inspeção Médica, a contar da comunicação do não atendimento 
dos requisitos supracitados. 
§ 3º A emissão ou a apresentação de atestado falso ou que 
contenha informação falsa configura crime de falsidade 
documental e sujeitará os responsáveis às sanções penais. 
§ 4º Poderão ser dispensados do serviço presencial, devendo, 
quando possível, exercer as suas funções de forma remota, 
os servidores que: 

I – Forem portadores de doenças respiratórias crônicas, 
devidamente comprovadas por atestado médico; 
II – Estiverem gestantes; 
III – Tiverem filho menor de 1 (um) ano, desde que não tenha 
outro responsável pela guarda; 
IV – Forem maiores de 60 (sessenta) anos. 
§ 5º Fica autorizado os Secretário e presidentes das 
autarquias e fundações a tomarem as medidas cabíveis para 
evitar aglomeração nos setores de sua responsabilidade 
direta, bem como a fiscalização das medidas sanitárias 
necessárias para evitar a contaminação. 
§ 6º Os órgãos abaixo relacionados por serem atividades 
essenciais e indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade deverão permanecer em atividade 
conforme necessário para  suprir as necessidades. 
a) Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; 
b) Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 
d) Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo (FMS); 
e) Procuradoria-Geral do Município (PGM); 
f) Departamento de Saúde Ocupacional (DSO); 
g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
h) Secretaria de Compras 
I) Secretaria de administração; 
j) Secretaria de Controle Interno; 
l) Secretaria de Fazenda 
§ 7º Os profissionais de saúde, que se encontrem no grupo de 
risco de contágio do COVID-19, com idade acima de 60 anos 
ou com doenças crônicas, e que atuem na linha de frente no 
combate ao Coronavírus poderão ser alocados em outras 
unidades que demandem atuação dos profissionais de saúde.  
§ 8º Os profissionais de saúde que não se encontram no 
grupo de risco poderão ser remanejados para linha de frente 
no combate ao Coronavírus, se assim demandar a situação. 
§ 9º Os profissionais de saúde que se encontrem no grupo de 
risco poderão voluntariamente atuar na linha de frente no 
combate ao Coronavírus, nos moldes da Portaria nº 
030/SEMSADC/2020 (atualizada pela Portaria nº 
038/SEMSADC/2020). 
§ 10º De acordo com a situação epidemiológica decorrente do 
COVID-19 no contexto mundial e nacional, as férias e licenças 
de servidores e empregados públicos da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública e 
Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, poderão ser 
concedidas pelos respectivos Secretários, observada a 
necessidade do serviço (interesse público). 
Art. 22 – Às pessoas jurídicas de direito privado que prestam 
serviços à população em geral recomenda-se observar as 
boas práticas fornecidas pela Organização Mundial de Saúde. 
Parágrafo único. Os serviços privados de saúde deverão 
garantir assistência aos seus usuários e seguir todas as 
recomendações da autoridade sanitária, de acordo com a 
legislação vigente e nos termos do Plano de Contingência para 
o Novo Coronavírus (Covid-19) no Município de São Gonçalo. 
Art. 23 – Frente a existência de declaração de situação de 
emergência pública, de importância internacional, visando 
garantir o atendimento de emergência ao usuário, o Gestor 
Pleno do Sistema poderá suspender procedimentos 
assistenciais eletivos junto a rede contratada do SUS, em 
razão do atendimento da urgência caracterizada pela Infecção 
Humana pelo Covid-19. 
Parágrafo único. Na hipótese estabelecida no caput deste 
artigo, bem como frente a disponibilização pelo Prestador de 
serviços ao SUS, da capacidade máxima contratada, tal 
suspensão não acarretará a perda de pontuação relativamente 
às metas qualitativas e quantitativas estipuladas em Termo 
Contratual. 
Art. 24 – De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate da propagação do Coronavírus, 
(COVID-19), fica determinado as seguintes medidas 
restritivas, até o dia 05 de abril de 2021, dentro do Município 
de São Gonçalo: 
I – funcionamento com 40% (quarenta por cento) de sua 
capacidade, no que se refere à quantidade de pessoas dentro 
do estabelecimento para atendimento os serviços: 
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a) Farmácias, drogarias, comércio de equipamentos médicos e 
suplementares, serviços assistenciais de saúde e óticas; 
b) Hipermercados, supermercados, mercados e centros de 
abastecimento de alimentos; 
c) Padarias, açougues e peixarias; 
d) Assistência veterinária, serviços e comercio de suprimentos 
para animais;  
e) Comércio de materiais de construção e congêneres; 
f) Postos de combustível e lojas conveniências; 
g) Chaveiros; 
h) Serviços de mecânica e comercio de autopeças, locação de 
veículos; 
i) Serviços funerários 
II – As atividades previstas nas alíneas “e” e “h” devem 
funcionar no horário compreendido entre as 09:00 as 17:00 
horas. 
III – As escolas públicas e privadas poderão funcionar apenas 
no modo remoto. 
§ 1º A presente medida de restrição não se aplica aos 
serviços de saúde como: clínicas médicas, odontológicas, 
oftalmológicas, de vacinação e de fisioterapia, laboratórios de 
exames clínicos e de imagem, devendo dar prioridade ao 
atendimento com hora marcada a fim de evitar aglomeração. 
§ 2º Nos estabelecimentos autorizados a funcionar por este 
Decreto está vedada a permanência continuada após o check-
out e aglomeração de pessoas nestes locais;  
§ 3º Os estabelecimentos comerciais mencionados nos 
incisos do caput, assim como bancos, lotéricas e repartições 
públicas que estejam funcionando no Município de São 
Gonçalo, deverão fixar horários para atender os clientes com 
idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos 
de risco, conferindo atendimento preferencial, garantindo 
fluxo ágil para que permaneçam o mínimo possível no 
estabelecimento, evitando ao máximo a exposição ao 
contágio pelo COVID-19. 
§ 4º Todos os estabelecimentos comerciais, assim como 
bancos, lotéricas e repartições públicas que estejam 
funcionando no Município de São Gonçalo, deverão atentar 
sobre a necessidade de afastamento entre os presentes com 
distância mínima de um metro e meio, sem aglomeração de 
pessoas, devendo efetuar a demarcação, interna e externa em 
cada estabelecimento. 
§ 5º Os estabelecimentos comerciais, assim como bancos, 
lotéricas e repartições públicas que estejam funcionando no 
Município de São Gonçalo, deverão dispor de quantidade 
suficiente de colaboradores para assegurar o pleno 
funcionamento de suas atividades, como forma de evitar 
aglomeração e garantir o abastecimento da população. 
§ 6º As barbearias e salões de beleza, além de seguir todas as 
recomendações deste Decreto, poderão funcionar com 40% 
(quarenta por cento) de sua capacidade, desde que 
respeitando as orientações do distanciamento mínimo 
obrigatório, ou seja 2m (dois metros) em espaço fechado, com 
um mínimo de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoa e 
1,5m (um metro e meio) em espaços abertos, com um mínimo 
de 3m² (três metros quadrados) por pessoa, atendendo 
exclusivamente com hora marcada. 
§ 7º – É de responsabilidade dos estabelecimentos autorizados 
a funcionar por este Decreto, assim como bancos e lotéricas, 
garantir que o acesso em suas dependências ocorra de maneira 
ordenada, de forma a evitar aglomerações e somente por 
clientes com máscara, devendo adotar as seguintes medidas: 
I – Implantação de rotinas específicas de asseio antes do 
acesso às lojas, bem como de suas instalações, equipamentos 
e utensílios, tais como:  
a) higienização após a utilização e antes do próximo uso, dos 
carrinhos e cestas de compra com pulverização de solução de 
hipoclorito 0,1% ou álcool a 70%;  
b) borrifação de solução alcoólica 70% nas mãos dos clientes 
antes de sua entrada;  
c) disponibilização de dispensadores de álcool 70% para todos 
os caixas e balcões de atendimento ao público e em pontos 
acessíveis para os clientes;  
d) em sendo disponibilizados dispositivos para lavagem de 
mãos na área de atendimento ao público, esses devem estar 
equipados com sabão líquido, papel toalha não reciclado e 
lixeira com tampa sem acionamento manual;  

e) higienização de piso, por meio de lavagem com água 
corrente e sabão e desinfecção a ser realizada com hipoclorito 
de sódio 0,1% ou outro produto indicado;  
f) sanitização permanente de qualquer superfície onde haja 
contato direto de clientes, com solução alcoólica a 70% ou 
outro produto indicado, após cada atendimento; 
g) - dispor de lixeira com tampa com dispositivo que permita a 
abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro 
tipo de dispositivo), recolher e descartar os resíduos a cada 2 
horas, com segurança e uso do EPI adequado. 
II – Divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção, bem como a fixação de cartazes em locais visíveis 
ao público sobre a importância do uso de máscaras e álcool 
gel;  
III – manter controle de acesso na porta com corrente de 
demarcação ou fita de demarcação facilitando o controle do 
número de clientes que deverão entrar no estabelecimento, 
mesmo que para isso forme uma fila na porta, sempre com a 
presença de um funcionário para orientar o consumidor e com 
a devida demarcação;  
IV – realização, na entrada do estabelecimento, da aferição da 
temperatura corporal em 100% dos colaboradores e público, 
com termômetro digital infravermelho; 
V – realização do controle e monitoramento da entrada de 
pessoas a fim de assegurar  
a ocupação respeitando o limite máximo estabelecido neste 
decreto;  
VI – utilização de barreiras físicas entre trabalhadores, de 
material liso, resistente, impermeável e que permita fácil 
higienização a cada troca de posto; 
VII – exigência aos clientes e usuários que higienizem as mãos 
com álcool 70% ao acessarem e ao saírem do estabelecimento. 
§ 8º – O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o 
infrator à responsabilização cível, administrativa e criminal, 
sem prejuízo do uso da força policial, se necessário para 
prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser, ainda, 
aplicadas as sanções de apreensão, interdição e/ou 
suspensão de atividade, inclusive cassação do alvará de 
funcionamento até o fim da pandemia, na forma da legislação 
sanitária, fazendária e de posturas. 
Art. 25 – Ficam, também, permitidas a prática, o 
funcionamento das seguintes atividades e estabelecimentos, 
limitando o atendimento ao público em 40 % (quarenta por 
cento) da sua capacidade de lotação, a partir da publicação 
do presente decreto: 
I – Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento 
congêneres, podem funcionar para consumo no 
estabelecimento e retirada de alimentos, no horário 
compreendido entre 11:00 as 21:00 horas, após este horário 
não será permitido a presença de mais nenhum cliente no 
estabelecimento;  
II – Lojas de conveniência, no horário compreendido entre 
07:00 as 20:00 horas, vedada a permanência continuada e a 
aglomeração de pessoas nesses locais. 
III – o funcionamento de shopping centers, centros comerciais 
e galerias, inclusive praça de alimentação, exclusivamente no 
horário de 12 horas às 21 horas, desde que:  
a) garantam o fornecimento de equipamentos de proteção 
individual e álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar, a todos os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 
b) disponibilizem na entrada do shopping center ou centro 
comercial e das lojas e elevadores, álcool em gel 70%, ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a 
todos clientes e frequentadores; 
c) permitam o acesso e circulação no interior do 
estabelecimento, apenas a clientes, frequentadores, 
empregados e prestadores de serviço que estiverem 
utilizando máscara de proteção respiratória, seja ela 
descartável ou reutilizável, de forma adequada; 
d) adotem medidas de contenção do acesso ao interior do 
estabelecimento com vistas a manter o distanciamento 
mínimo de 1 (um) metro entre cada cliente ou frequentador; 
e) limitem a capacidade de utilização de praças e quiosques 
de alimentação a 40 % (quarenta por cento) da capacidade de 
mesas e assentos;   
f) seja proibido o uso de provadores pelos clientes; 
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g) limitem o uso do estacionamento a 40 % (quarenta por 
cento) da capacidade total; 
h) garantam a qualidade do ar dos ambientes climatizados, 
seguindo os protocolos de manutenção dos aparelhos e 
sistemas de climatização, realizando a troca dos filtros do 
conforme determinação da vigilância sanitária; 
i) Espaços como estoques, copa ou outras áreas de serviços ou 
apoio deverão ser usados com as mesmas regras de 
distanciamento e higiene que os espaços comerciais. 
IV – Demais estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços localizados em logradouros, observadas, no que 
couber, as determinações previstas nas alíneas do inciso III, 
podendo funcionar no horário compreendido entre as 10:00 as 
18:00 horas 
§ 1º – Fica permitido o serviço de entrega de refeições e 
lanches, seja por meio de aplicativos de entrega ou por meio de 
entrega direta (delivery) entre as 06:00 e as 23:00 horas. 
V – as atividades religiosas, poderão funcionar entre as 06:00 e 
as 22:00 horas, desde que observados os protocolos definidos 
pelas autoridades sanitárias: 
a) Os responsáveis pelas instituições religiosa orientarem os 
frequentadores que não poderão participar de celebrações ou 
eventos , caso apresentem sintomas de resfriado/gripe; 
b) disponibilizem na entrada dos centros religiosos, álcool em 
gel 70%, ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, a todos os frequentadores; 
c) permitam o acesso e circulação no interior dos centros 
religiosos, apenas os frequentadores que estiverem utilizando 
máscara de proteção respiratória, seja ela descartável ou 
reutilizável, de forma adequada; 
d) adotem medidas de contenção do acesso ao interior do 
estabelecimento com vistas a manter o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre cada frequentador; 
Manter todas as áreas ventiladas. 
VI – as academias, estúdio de musculação, estúdio de pilates, 
centro de ginástica e estabelecimentos similares, poderão 
funcionar com capacidade limitada a 40% (quarenta por cento) 
dos frequentadores, no horário compreendido entre 06:00 e 
22:00 horas, desde que observados os protocolos definidos 
pelas autoridades sanitárias: 
a) Os responsáveis pelas instituições deverão orientar os 
frequentadores que não poderão frequentar, caso apresentem 
sintomas de resfriado/gripe; 
b) disponibilizem na entrada, álcool em gel 70%, ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a 
todos os frequentadores; 
c) permitam o acesso e circulação no interior, apenas os 
frequentadores que estiverem utilizando máscara de proteção 
respiratória, seja ela descartável ou reutilizável, de forma 
adequada; 
d) adotem medidas de contenção do acesso ao interior do 
estabelecimento com vistas a manter o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre cada frequentador; 
e) Manter todas as áreas ventiladas. 
f) Fica vedado o compartilhamento de equipamentos ou 
instrumentos sem a previa e rigorosa higienização; 
g) Os frequentadores e equipamentos devem respeitar o 
distanciamento de 2 (dois) metros quadrados. 
h) Os vestuários, saunas, bebedouros coletivos, áreas de 
alimentação devem permanecer fechados; 
i) Equipamentos e aparelhos de uso comum que não sejam 
possíveis de serem higienizados não devem ser utilizados; 
j) Limpeza em todas áreas, inclusive escadas e corrimão após 
cada aula; 
§ 1º Proibidas aulas a pessoas que não são moradores do 
município de São Gonçalo 
§ 2º proibido a utilização de catracas e roletas, devendo serem 
retiradas. 
Art. 26 – Em todos os estabelecimentos que se mantiverem 
abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e 
medidas de segurança recomendados pelas autoridades 
sanitárias, inclusive: 
I – Garantir a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas 
e uso obrigatório de máscaras; 
II – utilizar equipamentos de proteção individual, a serem 
fornecidos pelo estabelecimento, todos os empregados, 
colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; 

III – utilizar adequadamente máscaras de proteção facial, 
devendo impedir a entrada ou permanência de pessoas sem a 
sua utilização; 
IV – Proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas 
consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes 
e pessoas com outras comorbidades; 
V – Priorizar no atendimento aos clientes, o agendamento 
prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações; 
VI – Disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os 
clientes e frequentadores; 
VII – manter os banheiros e demais locais do estabelecimento 
higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar 
a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, 
terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; 
Parágrafo Único – Devem ser afastados de suas atividades, de 
forma imediata, todos os colaboradores sintomáticos 
respiratórios, conforme recomendação do Ministério da 
Saúde. 
Art. 27 – Fica vedada, em qualquer das atividades autorizadas, 
a aglomeração e fluxo intenso de pessoas. 
Art. 28 – Fica vedada a realização e divulgação, por qualquer 
meio, de ações, na modalidade presencial, que possam causar 
aglomerações nos estabelecimentos comerciais cujo 
funcionamento esteja autorizado, sob pena de revogação 
imediata da autorização de funcionamento, sem prejuízo da 
responsabilização cível e criminal.  
Art. 29 – O funcionamento das atividades elencadas neste 
Decreto fica condicionado ao preenchimento do Anexo II deste 
decreto – Termo de Compromisso de Responsabilidade Social 
para Controle da Pandemia decorrente do Covid-19 – e 
disponibilização em local visível aos frequentadores do 
estabelecimento. 
Art. 30 – Os velórios de pessoas não qualificadas como 
suspeitas de COVID-19 deverão obedecer às seguintes 
medidas: 
I – o número de familiares presentes à cerimônia de velório fica 
limitado a 10 (dez); pessoas; 
II – o tempo da cerimônia de velório fica limitado a 1 (uma) hora 
de duração; 
III – a cerimônia de velório deverá ocorrer obrigatoriamente 
entre as 7h (sete horas) e 16h (dezesseis horas); e 
IV – os responsáveis pela organização e realização da 
cerimônia de velório deverão providenciar avisos, a serem 
afixados em local de fácil visualização, recomendando que 
pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, grávidas, crianças 
menores de 12 (doze) anos e portadores de morbidades não 
ingressem no local, assim como disponibilizar álcool gel 70% 
ou sabonete líquido. 
Paragrafo único. As regras constantes dos incisos I ao IV do 
caput não se aplicam aos óbitos suspeitos ou confirmados de 
COVID-19, cujo sepultamento deverá observar as regras 
determinadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretária 
Estadual de Saúde.  
Art. 31 – Fica mantido o uso obrigatório de máscaras faciais 
para todos os trabalhadores vinculados aos estabelecimentos 
comerciais e industriais autorizados a funcionar, e seus 
respectivos clientes, por prazo indeterminado devendo os 
estabelecimentos obrigatoriamente fornecer a seus 
funcionários e clientes álcool gel a 70%, que deverão estar em 
locais visíveis e de fácil acesso ao público consumidor. 
§ 1º O uso da máscara é obrigatório, independente da faixa 
etária ou da condição de saúde do cidadão, podendo as 
máscaras serem fabricadas em tecido de forma caseira, 
conforme orientações do Ministério da Saúde, caso o cidadão 
queira utilizar-se de espaços abertos públicos e privados, 
inclusive os comerciais. 
§ 2º São considerados também espaços públicos de uso 
coletivo, para fins do parágrafo anterior, os veículos de 
transporte público coletivo, de táxi e transporte remunerado 
individual de passageiros. 
§ 3º Os motoristas de transportes públicos de uso coletivo ( 
táxis, aplicativos, Uber e afins) também estão obrigados a usar 
máscaras, bem como motociclistas que prestem serviço de 
entrega via delivery. 
§ 4º Fica proibido o ingresso do cidadão sem máscara facial em 
qualquer estabelecimento comercial, industrial ou repartição 

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


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano II | N.º 311 | em 24 de março de 2021. 

 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php 6  

 
pública no âmbito do Município de São Gonçalo, onde os seus 
prepostos ou servidores deverão impedir o seu respectivo 
ingresso ao local.  
§ 5º O estabelecimento autorizado a funcionar na forma do art. 
24 deste decreto poderá fornecer, a seu critério, mascará facial 
para utilização imediata a título oneroso ou gratuito, caso o 
consumidor não esteja eventualmente munido do respectivo 
equipamento de proteção individual. 
§ 6º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso 
profissional garantirão, prioritariamente, o abastecimento da 
rede pública de assistência e de atenção à saúde. 
§ 7º A produção de máscaras artesanais pode ser realizada 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 
3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do 
Ministério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br. 
§ 8º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso 
profissional garantirão, prioritariamente, o abastecimento da 
rede pública de assistência e de atenção à saúde.  
§ 9º Os órgãos municipais integrantes da gestão do 
ordenamento público orientarão as pessoas quanto à 
importância do uso das máscaras. 
§ 10 O distanciamento mínimo obrigatório deverá ser mantido 
mesmo com o uso da máscara. 
Art. 32 – Fica proibido: 
I – a realização de eventos sociais em ambientes como salões e 
casas de festas; 
II - a realização de eventos e de qualquer atividade com 
presença de público, que envolvam aglomeração de pessoas, 
tais como eventos desportivos (profissional ou amador) com 
público, show, casas noturnas, carros de som, trio elétrico, 
comício, passeata, parques externos e internos, salas de jogos, 
cinemas, espaços de entretenimento externos e internos e 
demais atividades que não permitidas neste decreto. 
III – A circulação de crianças menores de 3 (três) anos, nos 
Shopping Centers. 
Art. 33 – A Secretaria de Saúde e Defesa Civil, a Secretaria de 
Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
deverão atuar para manter o cumprimento das disposições do 
presente Decreto, sendo certo que para tal fim, poderão 
fotografar e filmar todos aqueles que descumprirem as 
medidas previstas no presente artigo, a fim de instruir ato de 
comunicação ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, sem prejuízo da instauração de procedimento 
investigatório para apurar a ocorrência de crime e infração 
administrativa.  
Parágrafo único. A administração Pública deverá assegurar o 
sigilo das informações. Dessa forma, fica vedada a divulgação 
da fotografia e filmagem. 
Art. 34 – Ficam autorizados os atendimentos ambulatoriais 
eletivos de pacientes estáveis nas unidades de saúde 
públicas e privadas no Município de São Gonçalo.  
§ 1º - Deverão ser mantidos, ainda, os atendimentos 
ambulatoriais de cardiologia, oncologia, pré-natal, psiquiatria, 
psicologia, gravidez de risco, nefrologia e dos pacientes que 
tenham risco de descompensação ou deterioração clínica, 
assim como os atendimentos nos setores de Imunização e o 
acesso às receitas da prescrição de uso contínuo. 
§ 2º - As cirurgias eletivas ficam suspensas e deverão ser 
reagendadas, mantendo a ordem de regulação. 
Art. 35 – Considerar-se-á falta grave, nos termos do artigo 193, 
inciso I, do Estatuto do Servidor, Lei nº 050/1991, as faltas, 
atrasos, abandonos, ausências e quaisquer atos assemelhados 
dos profissionais das unidades da rede municipal de Saúde de 
São Gonçalo, com a aplicação das sanções previstas no 
Estatuto do Servidor. 
Art. 36 – Fica determinado a manutenção de 100% da frota do 
transporte municipal, sendo a capacidade de lotação limitada 
a passageiros sentados, com janelas destravadas e abertas, 
quando possível, de modo que haja plena circulação de ar nos 
transportes públicos. 
§ 1º – Ficam as empresas concessionárias de transporte 
público, enquanto permanecer a pandemia do Covid-19 no país, 
obrigadas a disponibilizar álcool em gel 70% à empregados e 
passageiros e impedir o acesso de passageiros que não 
estejam utilizando máscaras. 

§ 2º O Secretário Municipal de Transporte deverá expedir ato 
próprio com a regulamentação da restrição de que trata o 
presente Decreto. 
Art. 37 – Todos os estabelecimentos e serviços autorizados a 
funcionar na retomada gradativa de suas atividades deverão 
obedecer ao protocolo de higiene, distanciamento e restrições 
previstos no § 7º do art. 24 e art. 26 deste Decreto, visando a 
mitigar os efeitos da disseminação do Covid-19. 
§ 1º Às atividades imobiliárias, fica determinado que as visitas 
aos imóveis deverão, obrigatoriamente, ocorrer por uma única 
família por vez e as visitas deverão ser preferencialmente 
agendadas previamente. 
§ 2º Às concessionárias de veículos, determina-se que seja 
realizado o atendimento de um cliente por vez, com hora 
marcada e que os reparos em veículos sejam antecedidos por 
higienização de acessórios internos e externos do veículo, além 
da proteção de bancos, volante e manoplas e outros itens de 
contato. 
Art. 38 – A autorização para o funcionamento dos 
estabelecimentos previstos neste Decreto poderá ser revista, a 
qualquer tempo, com base nos indicadores técnicos fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, tais como a 
disponibilidade de leitos de UTI e clínicos, taxa de transmissão, 
ocorrência de novos casos e demais dados da epidemia, nos 
termos do artigo 5.º deste Decreto, ou, ainda, em caso de 
descumprimento das medidas e condições estabelecidas no 
presente regulamento. 
Art. 39 – O encerramento da aplicação das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional em decorrência da infecção humana 
pelo Covid-19 fica condicionada à situação de Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional, declarada por meio 
da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, no 
Ministério da Saúde. 
Art. 40 – A desobediência aos comandos previstos no presente 
decreto sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penas, 
sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas: 
I - Penas previstas para crimes elencados nos artigos 268 - 
infração de medida sanitária preventiva - e 330 - crime de 
desobediência - do Código Penal;  
II - Advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição, 
suspensão de venda e/ou de fabricação, cancelamento do 
registro, interdição parcial ou total, cancelamento de 
autorização para funcionamento, cancelamento do alvará́ de 
licenciamento, proibição de propaganda e/ou multa, conforme 
legislação sanitária.  
III – Apreensão de equipamentos utilizados para promoção de 
qualquer atividade vedada neste decreto tais como 
amplificadores, caixa de som, trio elétrico, carros e similares 
Art. 41 – O Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 
editará os atos complementares necessários à execução do 
disposto neste Decreto. 
Art. 42 – Este Decreto Municipal entra em vigor em 25/03/2021. 
Art. 43 – Revogam-se as disposições em contrário e os 
Decretos 342/2020; 346/2020; 354/2020; 359/2020; 399/2020; 
008/2021; 34/2021; 048/2021; 088/2021 e 090/2021, 
São Gonçalo, 24 de março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS  
Prefeito 
 

ANEXO I 
DECLARAÇÃO 
Eu,_________________________________, RG nº 
___________________, CPF nº ___________________, matrícula 
____________________, vinculado ao setor ________________, 
declaro, para fins específicos de atendimento ao disposto na 
portaria 428/2020 do Ministro de Estado da Saúde, que devo ser 
submetido a isolamento em razão de apresentar sinais ou 
sintomas gripais abaixo, estritamente pelo tempo em que 
perdurarem os sintomas, estando ciente de que devo procurar 
atendimento médico.  
(    ) febre  
(    ) tosse seca 
(    ) dor de garganta 
(    ) mialgia 
(    ) cefaléia e prostração 
(    ) dificuldade para respirar  
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Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de 
informação falsa me sujeitará às sanções penais e 
administrativas previstas em Lei, precipuamente a 
exoneração/demissão. 
São Gonçalo, _______ de        de 2021. 
Assinatura do servidor 
 

ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
PARA CONTROLE DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 
Nome do estabelecimento: 
CNPJ: 
Declaramos ser conhecedores da legislação sanitária em vigor 
e, em especial, dos procedimentos de prevenção à Covid-19.  
Declaramos estar ciente de que a prestação de declaração falsa 
configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível 
de sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas 
e civis cabíveis.  
Declaramos estar ciente da obrigação de apresentar, a qualquer 
tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da 
atividade e de prestar todas as informações referentes ao 
funcionamento do estabelecimento para assegurar os controles 
necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal.  
Declaramos que me responsabilizo por providenciar, a qualquer 
tempo, todas as adequações necessárias ao perfeito 
atendimento das normas sanitárias.  
Declaramos comprometer-me com o exercício da atividade em 
plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e 
preservação da saúde individual e coletiva. Declaro estar ciente 
de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as 
normas sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou 
impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza 
administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas 
complementares, entre as quais a cassação do licenciamento 
sanitário do estabelecimento, a cassação do alvará de 
funcionamento e outras necessárias à cessação e punição da 
irregularidade  
Declaramos estar cientes dos riscos da transmissão da Covid-
19 e que tomaremos as medidas de prevenção e proteção de 
funcionários e clientes, contribuindo para o controle da 
pandemia de Covid-19, com o compromisso de: 
a) manter-me atualizado, por meio de fontes confiáveis, sobre 
as formas de transmissão da Covid-19 e sobre as medidas de 
prevenção e proteção dos funcionários e clientes do meu 
estabelecimento. 
b) afastar temporariamente funcionários que apresentarem 
sintomas da doença Covid-19, orientando para que procurem 
imediatamente o serviço de saúde ou ligue no telefone 160. 
c) incentivar a manutenção do Distanciamento Social para 
trabalhadores do grupo de risco. 
d) cumprir a obrigatoriedade do uso da máscara dentro das 
instalações, por todos os funcionários, clientes e/ou 
frequentadores, fornecendo a quantidade de máscaras em 
número suficiente para cada funcionário. 
e) orientar e incentivar a prática da etiqueta respiratória por 
todos. 
f) providenciar sabonete líquido, papel toalha e lixeira em todas 
as pias de lavagens das mãos para uso dos funcionários e 
clientes. 
g) providenciar álcool em gel 70% para uso dos clientes e dos 
trabalhadores em locais de fácil acesso. 
h) orientar os funcionários para evitar o uso compartilhado de 
objetos. 
i) manter o ambiente de trabalho limpo e arejado, com portas e 
janelas abertas, sempre que for possível. 
j) identificar objetos e superfícies mais frequentemente 
tocados, com maior risco de contaminação no ambiente de 
trabalho, garantindo a desinfecção. 
k) providenciar em quantidade adequada os produtos de 
higienização e desinfecção das superfícies e ambiente de 
trabalho (álcool 70%, água sanitária, sabão e outros produtos 
para a desinfecção). 
l) orientar o funcionário responsável pela limpeza para fazer a 
desinfecção de forma correta, bem como orientar as medidas 
de segurança para que ele não fique exposto à contaminação. 

m) avaliar a capacidade máxima de clientes e funcionários 
dentro do ambiente de trabalho de forma a garantir a distância 
segura. 
n) proibir aglomerações de pessoas e limitar o número de 
clientes em atendimento, fixando a permanência máxima de 
pessoas por grupo familiar.  
o) organizar filas e fazer a marcação no piso garantindo o 
distanciamento mínimo. 
São Gonçalo, _______ de          de 2021. 
_______________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
DECRETO N.º 109/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE MEIO 
AMBIENTE. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 1213 de 
11 de janeiro de 2021 - Lei Orçamentária para 2021, com a Lei 
Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica 
Municipal. 
CONSIDERANDO o solicitado e justificado nos ofícios n.º 
281/GAB/SEMED/2021 de 16 de março de 2021 e 
161/SEMMA/2021 de 19 de março de 2021. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, das Secretarias Municipais de 
Educação e de Meio Ambiente no valor de R$ 182.000,00 (Cento 
e oitenta e dois mil reais). 
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam 
alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o 
Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto n.º 
022 de 15 de janeiro de 2021 e Lei n.º 1212 de 11 de janeiro de 
2021. 
Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de 
anulação parcial de dotações orçamentárias. 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 23 de Março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 109/2021 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021 
Órgãos: Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA DESPESA FONTE 

VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

20.27.12.122.1001.2.091 4.4.90.52.00 92 00 0,00 9.000,00 
20.27.12.361.2028.2.100 3.3.90.30.00 116 00 0,00 20.000,00 

 3.3.90.39.00 121 00 0,00 50.000,00 
 3.3.90.92.00 123 00 0,00 20.000,00 

20.27.12.365.2031.2.096 3.3.50.92.00 CRIAR 00 112.000,00 0,00 
20.27.12.367.2030.2.104 3.3.90.39.00 174 00 0,00 13.000,00 
20.67.04.122.1001.2.091 4.4.90.52.00 807 00 70.000,00 0,00 
20.67.18.541.2005.2.140 3.3.90.36.00 820 00 0,00 70.000,00 

TOTAL 182.000,00 182.000,00 
 

DECRETO N.º 110/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E 
O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO FUNDO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 1213 de 
11 de janeiro de 2021 - Lei Orçamentária para 2021, com a Lei 
Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e com a Lei Orgânica 
Municipal. 
CONSIDERANDO o solicitado e justificado nos processos n.º 
10167/2021. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o 
Orçamento, na forma do Anexo, do Fundo Municipal de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa no valor de R$ 86.583,24 (Oitenta 
e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro 
centavos).  
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam 
alterados ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa e o 
Plano Plurianual, aprovados respectivamente pelo Decreto n.º 
022 de 15 de janeiro de 2021 e Lei n.º 1212 de 11 de janeiro de 
2021. 
Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes de 
superávit financeiro apurado em balanço. 

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


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano II | N.º 311 | em 24 de março de 2021. 

 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php 8  

 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 23 de março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 110/2021 
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – EXERCÍCIO 2021 
Órgão: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA DESPESA 

FONTE 
VALOR (R$ 1) 
ACRÉSCIMO 

23.55.08.241.1001.2.091 3.3.90.39.00 07 86.583,24 
Recursos provenientes de Superávit Financeiro    

TOTAL GERAL 86.583,24 
 

PORTARIA Nº 01/GAB/2021. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE: 
Art. 1º. Designar para compor o Gabinete de Crise, criado pelo 
Decreto nº 107/2021: 
I – Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil: 
André Carvalho Vargas 
Glaucia de Oliveira Pinheiro Capibaribe 
Maria Auxiliadora Rodrigues 
Deivid Robert de Creci Campos 
Ana Carolina de Mendonça Pacheco 
Estevan Simão de Oliveira Assis 
Cláudio Fernando de Freitas Gomes 
Fernando Rodrigues Sergio 
Shana Maria Correa Motta 
Marcelo Sá Lima 
Rafael Vidal 
II – Gabinete do Prefeito: 
Eugenio José da Silva Abreu 
III – Procuradoria Geral do Município 
Januza Brandão Assad Santos 
IV – Secretaria Municipal de Educação 
Lícia Damasceno Rosa da Silva 
V – Secretaria Municipal de Assistência Social 
Wagner Rodrigues Ventura 
VI – Secretaria Municipal de Administração 
Bruno Cerqueira Ribeiro 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Gonçalo, 24 de março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27.504/2019.  
DECISÃO 
1. Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e vinte, o então Prefeito prolatou decisão determinando a 
retomada dos concursos públicos deflagrados pelos Editais n.º 
001 e 002/PMSG e n.º 003/GM/PMSG/2020, pois à época vários 
concursos que estavam suspensos foram retomados, a 
exemplo do concurso público para o provimento de vagas e a 
formação de cadastro de reserva em cargos da carreira de 
Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro – TCE/RJ. 
2. Em razão de tal decisão, novos cronogramas de atividades 
dos concursos para provimento de vagas previstas nos Editais 
n.º 001 e 002/PMSG e n.º 003/GM/PMSG/2020 foram 
apresentados e devidamente publicados, sendo fixadas novas 
datas para aplicação das provas correlatas (11 e 18 de abril e 23 
de maio do corrente ano, respectivamente).  
3. Porém, infelizmente, o atual cenário de pandemia pelo novo 
coronavírus (COVID-19) não autoriza, nesse momento, a 
manutenção da aplicação das provas nas datas supracitadas. 
4. Isso porque, é fato notório que o número de casos de 
contaminação pela COVID-19 aumentou drasticamente em todo 
o Brasil. A taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes 
de COVID-19 encontra-se em gradativo crescimento não só 
neste Município, como em muitos outros, a exemplo do Rio de 
Janeiro que, inclusive, baixou o Decreto Rio n.º 48.644, no 
último dia 22, cuja publicação oficial ocorreu na mesma data. 
5. Este Município, também, no último dia quatro, baixou o 
Decreto n.º 088, o qual dispõe sobre medidas de adequação 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional, decorrente do novo coronavírus. 
6. Diante desse grave cenário de saúde pública, a Comissão 
Especial de Concurso Público, visando à proteção da higidez 

dos candidatos e dos colaboradores que participarão dos 
concursos públicos em questão, reuniu-se na data de ontem e 
deliberou pela necessidade de suspender-se os três concursos, 
em razão da crescente taxa de internação em leitos de 
enfermaria e de UTI, bem como de óbitos em decorrência da 
COVID-19 neste Município e nos limítrofes (Ofício n.º 
10/CPP/2021).   
7. Nessa esteira, verifica-se que total razão assiste à Comissão 
e, consequentemente, outra medida não me resta senão 
SUSPENDER os concursos públicos deflagrados pelos Editais 
001 e 002/PMSG e n.º 003/GM/PMSG/2020, cujas provas estão 
previstas para ocorrerem nos próximos dias 11 e 18 de abril e 
23 de maio, respectivamente, visando à proteção da higidez dos 
candidatos e dos colaboradores envolvidos nos referidos 
certames, até que o cenário epidemiológico se mostre seguro e 
possibilite o regular prosseguimento. 
8. Assim, CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 30.01.2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus - COVID-19; 
9. CONSIDERANDO as medidas de emergência em saúde 
pública de importância nacional e internacional dispostas no 
Regulamento Sanitário Internacional, por força do Decreto 
Federal n.º 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 
10. CONSIDERANDO a Portaria 188/GM/MS, do Ministério da 
Saúde, de 04.02.2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus;  
11. CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou, em 11.03.2020, que a contaminação com o 
novo coronavírus caracteriza pandemia; 
12. CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 46.973, de 16 de 
março de 2020, por meio do qual o Estado do Rio de Janeiro 
reconheceu a situação de emergência em saúde e trouxe uma 
série de medidas e recomendações de prevenção e combate ao 
novo coronavírus; 
13. CONSIDERANDO a situação de calamidade pública no 
Brasil, reconhecida pelo Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de 
março de 2020; 
14. CONSIDERANDO que este Município se encontra em estado 
de calamidade pública para enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronavirus – COVID-19, por força do 
Decreto n.º 009, de 09 de janeiro de 2021;  
15. CONSIDERANDO as medidas de adequação para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus, trazidas pelo 
Decreto n.º 088, de 04 de março de 2021; 
16. CONSIDERANDO a importância das ações preventivas para 
reduzir o risco de contágio e transmissão viral, incidindo 
objetivamente sobre a curva temporal e o pico de casos da 
contaminação; e 
17. CONSIDERANDO a necessidade de se compatibilizar os 
princípios enunciados na Constituição da República, em 
especial o da eficiência da Administração Pública (artigo 37, 
caput) e o do direito à saúde, especificamente no que concerne 
“à redução do risco de doença, e de outros agravos” (artigo 196 
do mesmo diploma), SUSPENDO SINE DIE os concursos 
públicos deflagrados pelos Editais 001 e 002/PMSG e n.º 
003/GM/PMSG/2020, cujas provas estão previstas para 
ocorrerem nos próximos dias 11 e 18 de abril e 23 de maio, 
respectivamente, até que o cenário epidemiológico neste 
Município e nos municípios limítrofes demonstre segurança à 
higidez dos candidatos e de todos os colaboradores envolvidos 
nos certames. 
18. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico deste Município. 
19. Após, dê-se ciência à Comissão Especial de Concurso 
Público e ao Instituto Selecon a respeito da presente decisão, 
para adoção das medidas cabíveis à espécie. 
São Gonçalo, 24 de março de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS  
Prefeito 
Cessar efeito: 
a contar de 22 de março de 2021, da Portaria n.º 1111/2021, que 
designou ESTEVAN SIMÃO DE OLIVEIRA ASSIS – Mat.: 125521, 
para responder pelo cargo de Procurador Geral – Símbolo DS, 
da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo. 
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Port n.º 1435/2021 
Nomeia: 
a contar de 22 de março de 2021, ESTEVAN SIMÃO DE 
OLIVEIRA ASSIS – CPF: 075.***.***-97, para exercer o cargo em 
comissão de Procurador Geral – Símbolo SD, na Fundação 
Municipal de Saúde de São Gonçalo. 
Port n.º 1436/2021 
Designa: 
a contar de 22 de março de 2021, ESTEVAN SIMÃO DE 
OLIVEIRA ASSIS – CPF: 075.***.***-97, para responder pelo 
cargo de Subsecretário Municipal de Saúde - Jurídico, na 
Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, sem fazer jus a 
remuneração do referido cargo. 
Port n.º 1437/2021 

SEMAD 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1281/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Ruth Maria dos Santos, Professor Docente II, 
matrícula: 17.105, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Silvana Vieira Rodrigues de Resende, matrícula: 13219, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1308/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Daniele da Silva Fernandes Braga, Professor Docente 
II, matrícula: 21.977, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Delcina Machado da Conceição Soares, matrícula: 
22791, Professor Ed. Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1353/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marcia Fabiola Buglia Torres, Professor Docente II, 
matrícula: 16.128, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Denilce Silva Braga, matrícula: 8089, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1404/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Ana Claudia Mira Basilio de Vasconcelos, Professor 
Docente II, matrícula: 15.240, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Renata Campos R. de Souza, matrícula: 
8148, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1499/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta do 
servidor Antonio Marcos Menezes Mendonça, Professor 
Docente I / Ed. Física, matrícula: 13.043, com o servidor da 
Prefeitura Municipal de Carapebus, Carlos Eduardo Thimoteo 
Costa, matrícula: 0308280, Professor Docente II / Ed. Física. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1509/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marta Fernandes de Carvalho, Professor Docente II, 
matrícula: 19.997, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Selma Vieira da Silva, matrícula: 3216, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 

AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1518/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Michelli Nassif Bastos, Professor Docente II / Ed. 
Infantil, matrícula: 21.838, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Maricá, Gisélia Cristina Nogueira Martins Sobreira, 
matrícula: 6704, Professor Docente II / Ed. Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1558/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Denise da Silva Marinho de Souza, Professor Docente 
II, matrícula: 20.581, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Ana Zita Nunes Porto Ferreira Gomes, matrícula: 
112367274, Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1564/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Viviane Augusto da Silva Oliveira, Professor Docente 
II, matrícula: 18.447, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Gracilene Aguiar dos Santos, matrícula: 6663, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1595/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Maria de Fátima Conceição Mororo, Professor 
Docente II, matrícula: 18.440, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Ana Margareth Soares da Costa, 
matrícula: 28907, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1598/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marcia da Silva Cabral Santos, Professor Docente II, 
matrícula: 21.793, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Rogeria Cazatti Muniz Figueiredo, matrícula: 28590, 
Professor Ed. Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1608/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Joelma de Oliveira Pessanha, Professor Docente II, 
matrícula: 21.300, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Juliana de Macedo Abreu, matrícula: 112331130, 
Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1632/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Debora Farias dos Santos, Merendeira, matrícula: 
18579, com a servidora da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, 
Solange dos Santos Melo Rodrigues, matrícula: 251601, 
Merendeira. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1637/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rosangela Soares Coelho, Professor Docente II, 
matrícula: 16.663, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Vanessa Ribeiro de Oliveira, matrícula: 5532, Professor 
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Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1640/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marcia Ely Bazhuni Pombo Lemos, Professor Docente 
II, matrícula: 12.997, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Joelma da Hora Guimaraes, matrícula: 02374577, 
Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1694/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rita de Cassia Alves Chaves, Professor Docente II, 
matrícula: 20.700, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Marcia Valeria de Azevedo Lima, matrícula: 12895, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1696/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Viviane Silva Rodrigues Garcia, Professor Docente II, 
matrícula: 17.883, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Alessandra Ribeiro Guimarães da Silva, matrícula: 
8424, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1707//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Roberta Hanthequeste Bittencourt dos Santos, 
Professor Docente II, matrícula: 19.386, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Niterói, Aparecida Maria Monteiro de 
Lira, matrícula: 11235124, Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1738/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Michele Matos Cirne, Professor Docente II / Apoio 
Especializado, matrícula: 20.829, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Maria das Graças Pinto Moreira, 
matrícula: 13707, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1869/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Valeria dos Santos Silva Cavalcanti Mota, Professor 
Docente II, matrícula: 22.02, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Sintia Cristina dos Santos Alvarenga, 
matrícula: 12955, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1878//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta do 
servidor Marcus Vinicius de Lima Silva, Professor Docente I, 
matrícula: 16.768, com a servidora da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro, Adriana de Lima Bandeira, 
matrícula: 4259479-0, Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 

PROCESSO N.º 1897//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Anna Beatriz Almeida da Silva, Professor Docente II / 
Apoio Especializado, matrícula: 22.929, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Maricá, Gisele Marins Bispo de Almeida, 
matrícula: 7586, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1969/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Ziulea Marinho Sampaio, Professor Docente II, 
matrícula: 16.585, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Marta Cristina da Silva, matrícula: 24223, Professor 
Educação Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1992/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Fernanda Moura Viana, Professor Docente II, 
matrícula: 19.921, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Alzira Fernandes da Silva, matrícula: 6209, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1994/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Claudia Grasiela Barbosa de Faria, Professor Docente 
II, matrícula: 22.133, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Clarice Barcelos Magalhães Correia, matrícula: 7686, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1997/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rita de Cássia Feliz Merecci e Mello, Professor 
Supervisor Educacional, matrícula: 18.719, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Niterói, Ginamar Rosa dos Santos 
Araujo, matrícula: 11233822-6, Professor Supervisor 
Educacional. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 1999/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rosiane Teixeira Miranda Corrêa, Professor Docente 
II, matrícula: 18.568, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Laurinda Joana Anastacio, matrícula: 5354, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2001//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Ana Beatriz Monteiro Nascimento, Professor Docente 
II, matrícula: 19.072, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Andreia dos Santos Teixeira, matrícula: 5911, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2008//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Roseli Penna Dias, Professor Docente II, matrícula: 
20.698, com a servidora da Prefeitura Municipal de Niterói, 
Elaine Pereira Mendes Barros, matrícula: 11234131, Professor 

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


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano II | N.º 311 | em 24 de março de 2021. 

 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php 11  

 
Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2012/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Sandra Cunha de Jesus, Professor Docente II, 
matrícula: 21.911, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias, Alexsandra da Conceição Sousa, matrícula: 
192932, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2033//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Thais Campos da Silva Mendes, Professor Docente II 
/Apoio Especializado, matrícula: 22.885, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Maricá, Priscila Lourenço Bittencourt da 
Silva, matrícula: 5473, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2071//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marcia Nascimento da S. de Jesus, Professor 
Docente II, matrícula: 21.949, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, Aline Antonio da Silva, 
matrícula: 205856, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2094//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Adriana de Freitas Salomão do Nascimento, 
Professor Docente II, matrícula: 19.750, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Maricá, Adriana da Motta Figueiredo 
Piazentin, matrícula: 5630, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2105//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marilia Tebet Azevedo Aredes, Professor Docente II, 
matrícula: 19.384, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Raphaela da Silva Garcia Sant´Ana, matrícula: 5548, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2120/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Tatiana de Oliveira Henriques Ferreira, Professor 
Docente II, matrícula: 23.117, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Guapimirim, Mayara dos Santos Silva, matrícula: 
125369.11, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2133/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Valeria Ferreira Lopes Antunes, Professor Docente II, 
matrícula: 15.056, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Silvana Oliveira dos Anjos, matrícula: 234800-1, 
Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 

PROCESSO N.º 2215//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Hulda Correa de Lima Silva, Professor Docente II, 
matrícula: 12.374, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias, Andresa Louzano Dallier, matrícula: 346390, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2235/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Manuela Moreira Borges, Professor Docente II, 
matrícula: 22.775, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Tamires Soares Barbosa, matrícula: 22782, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2289//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Monica de Souza Salles, Professor Docente II, 
matrícula: 17.840, com o servidor da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Jose Theodoro Flôres, matrícula: 6324, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2301/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Heidilane Figueiredo Mello, Professor Docente I/Ed. 
Física, matrícula: 23.140, com o servidor da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, George André Pires de Melo, 
matrícula: 249947-3, Professor Docente I/Ed. Física. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2331//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Charlene de Paula Braga, Professor Docente II, 
matrícula: 19.365, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Silva Jardim, Catia Ignacio de Siqueira, matrícula: 3327-8/1, 
Professor Ed. Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2337/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Helen Silvia Ribeiro de Azevedo, Professor Docente II, 
matrícula: 21.914, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Maricá, Viviane Cunha Lourenço, matrícula: 4221, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2350//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Juliana Andrea Nogueira Cardoso, Professor Docente 
II, matrícula: 17.772, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Barbara da Conceição Matias de Oliveira Rios, 
matrícula: 112360469, Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2354/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Luci Carla Costa de Oliveira Pacheco, Professor 
Docente II, matrícula: 17.102, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Maria Cristina Babo da Silva Bahia, 
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matrícula: 12936, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2363/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Daniele Raquel Fernandes Queiroz, Professor 
Docente II, matrícula: 17.855, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Maricá, Andréa Matta de Oliveira, matrícula: 5900, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2372/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Suellem Ferreira Samagaio, Professor Docente II, 
matrícula: 21.841, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiras de Macacu, Maria Lucia Medina Pinto, matrícula: 
10268, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2406//2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Ana Cristina de Oliveira Castro Marins, Professor 
Supervisor Educacional, matrícula: 16.622, com a servidora da 
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Claudia 
Fernanda Assis Saldanha, matrícula: 4325833-6, Professor 
Inspetor Escolar. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2407/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Danielle Dias Tavares, Professor Docente II, 
matrícula: 20.786, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Kaytre Pereira de Matos matrícula: 18132, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2432/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Josilea Freitas da Silva Moraes, Professor Docente II, 
matrícula: 22027, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiras de Macacu, Camila Codeço Braga de Souza, 
matrícula: 9748, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2550/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Dulcineia Coutinho Morais Reboredo, Professor 
Docente II, matrícula: 22.057, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, Jane Santos Novaes Rigues, matrícula: 
14246, Professor Educação Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2608/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Silvia Viana de Oliveira Pereira, Professor Docente II, 
matrícula: 18.163, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias, Erica Bertola Guimaraes, matrícula: 208925, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 

AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2615/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Denise da Silva Soares de Souza, Professor Docente 
II, matrícula: 22.470, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Renata de Mattos Araújo, matrícula: 24226, Professor 
Educação Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2675/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Kelly Regina de Souza, Professor Orientador 
Pedagógico, matrícula: 21872, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias, Elielza da Luz Marques, 
matrícula: 21127-1, Professor Orientador Pedagógico. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2735/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Leticia de Carvalho Pessôa Moreira, Professor 
Docente II, matrícula: 19004, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Rio Bonito, Edilse de Jesus Sena Pinheiro, 
matrícula: 2877, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2790/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Lilian Cristina Azevedo Teixeira, Professor Docente II, 
matrícula: 13.459, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Josiane Lilian Couto Soares dos Santos, matrícula: 
2350262, Professor Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2835/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Simone Francisca de Farias, Professor Orientador 
Educacional, matrícula: 16.108, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Niterói, Eliane Reis Braga, matrícula: 11232712-0, 
Professor Orientador Educacional. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2862/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Caroline de Souza Pires, Professor Docente II, 
matrícula: 20.761, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Norma Sueli Monteiro Firmino, matrícula: 23435, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2867/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Flavia Elaine Sanches, Professor Docente II, 
matrícula: 22.683, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Joelma Maria da Silva, matrícula: 11237938-0, Professor 
Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 2901/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rosangela Maria Oliveira de Carvalho, Professor 
Docente II, matrícula: 18.533, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiras de Macacu, Jane da Silva Mendonça, 
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matrícula: 9557, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3019/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Rosana Baptista Arraulino de Moraes, Professor 
Docente II, matrícula: 20.568, com o servidor da Prefeitura 
Municipal de Saquarema, Marcos Antonio da Silva Rainha, 
matrícula: 7444-0, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3026/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Maria das Graças de Oliveira Souza, Professor 
Orientador Educacional, matrícula: 21.669, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Saquarema, Elizabeth Bastos da Silva 
Almeida, matrícula: 5214-0, Professor Orientador Educacional. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3031/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Carolina Lontra de Souza, Professor Docente II / 
Apoio Especializado, matrícula: 22.080, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Itaboraí, Herilda Patricia Almada, 
matrícula: 30705, Professor Docente II / Apoio Especializado. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3051/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Gislaine Adriano Estácio, Professor Docente II, 
matrícula: 18.395, com o servidor da Prefeitura Municipal de 
Magé, André Luiz Lopes da Silva, matrícula: T-1128, Professor 
Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3138/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Marcia Nazaré da Silva Costa Rodrigues, Professor 
Supervisor Educacional, matrícula: 20723, com a servidora da 
Prefeitura Municipal de Itaboraí, Marcelle Amaral Albernaz da 
Costa Silva, matrícula: 30522, Professor Supervisor 
Educacional. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3146/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Lais Méri Quirino Gonçalves, Professor Docente II, 
matrícula: 20.555, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Juliana Aguiar Verly, matrícula: 112379362, Professor 
Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3178/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Flavia Rodrigues Pinheiro Rosa, Professor Docente II, 
matrícula: 20.450, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Silvia Maria Lima Rocha do Nascimento, matrícula: 
28277, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 

AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 3797/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Michelle Borges Delgado da Silva, Professor Docente 
II, matrícula: 22.854, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, Lucia Carvalho de Oliveira, matrícula: 28611, Professor 
Ed. Infantil. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 4210/2021 – Considerando a Portaria N.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Daiana do Carmo Silva da Silva, Professor Docente II, 
matrícula: 20.554, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Guapimirim, Luanna Gabriel de Oliveira Menezes, matrícula: 
125628, Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 4925/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Eurídice Braga de Souza, Professor Docente II, 
matrícula: 16.929, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Magé, Patrícia Loiola e Silva Ribeiro, matrícula: T-4690, 
Professor Docente II. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 7128/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Raquel Rosa Reis Monteiro, Professor Orientador 
Educacional, matrícula: 20.617, com a servidora da Prefeitura 
Municipal de Araruama, Celina Cristina da Silva Alves, 
matrícula: 9950208, Professor Orientador Educacional. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 
AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA 
PROCESSO N.º 8832/2021 – Considerando a Portaria n.º 
006/SEMED/2021, AUTORIZO a disposição por permuta da 
servidora Andrea Queiroz das Neves, Professor Docente II, 
matrícula: 17.226, com a servidora da Prefeitura Municipal de 
Niterói, Michele Barreto Nunes, matrícula: 112378694, Professor 
Docente I. 
São Gonçalo, 22 de março de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 

PGM 
PORTARIA N.º 11/PMG/GAB/2021 
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO N.º 0003/2021 
A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 
no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Rayanni Coeli Gomes dos Santos, 
matricula 124550, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato n.º 003/2021, celebrado entre o Município de São 
Gonçalo e a LÓGICA TECNOLOGIA LTDA EPP, de acordo com 
preceituado na Lei 8.666/93, art. 67 e art. 68, tendo como objeto: 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a contar de 01/03/2021 
São Gonçalo, 23 de março de 2021  
JANUZA BRANDÃO ASSAD SANTOS 
Procuradora Geral do Município 
PORTARIA N.º 12/PMG/GAB/2021 
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO N.º 0002/2021 
A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 
no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Roberta Paola Silva dos Santos, 
matricula 125033, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato n.º 002/2021, celebrado entre o Município de São 
Gonçalo e a DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP, de acordo com 
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preceituado na Lei 8.666/93, art. 67 e art. 68, tendo como objeto: 
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a contar de 01/03/2021 
São Gonçalo, 23 de março de 2021  
JANUZA BRANDÃO ASSAD SANTOS 
Procuradora Geral do Município 
PORTARIA N.º 13/PMG/GAB/2021 
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO N.º 0001/2021 
A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, 
no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor Roberta Paola Silva dos Santos, 
matricula 125033, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato n.º 001/2021, celebrado entre o Município de São 
Gonçalo e a DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP, de acordo com 
preceituado na Lei 8.666/93, art. 67 e art. 68, tendo como objeto: 
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS COM MODULO GRERJ 
ELETRONICA E DISTRIBUIÇÃO EM LOTE. 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a contar de 01/03/2021 
São Gonçalo, 23 de março de 2021  
JANUZA BRANDÃO ASSAD SANTOS 
Procuradora Geral do Município 

SEMFA 
PORTARIA N.º 010/2021/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 006/2021/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, e substitui a composição 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. 
Luiz Antônio Lopes dos Santos - matrícula n.º 23.283. 
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.º 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: 
Luis Antônio Lopes dos Santos, matrícula 23.283 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.º 006/2021/SEMFA-PMSG, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 05 de fevereiro de 
2021 e demais disposições em contrário. 
São Gonçalo, 23 de março de 2021. 
PEDRO LUCIANO DE LEMOS FRANCO 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMSADC 
PORTARIA N.º 022/SEMSADC/2021. 
ALTERA PORTARIA QUE INSTITUI UNIDADES DE FARMÁCIAS 

NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO 
GONÇALO PARA CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA DA POPULAÇÃO, INTEGRANDO AÇÕES DE 
PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DA SAÚDE. INSTITUIDA PELA PORTARIA N.º 
57/SEMSADC/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA EM 
03 DE AGOSTO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, no 
uso das suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Incluir mais 01 (uma) unidade de Farmácia no Âmbito do 
Sistema Único de Saúde de São Gonçalo, abaixo relacionada, 
no seguinte local: 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Hospital de Retaguarda Gonçalense. 
Art. 2º Ficando assim instituídas da seguinte forma: 
ARMAZÉM DE MEDICAMENTOS – local: Almoxarifado Central; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial); 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Polo Sanitário 
Washington Luiz Lopes; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Polo Sanitário 
Paulo Marques Rangel; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Polo Sanitário 
Rio do Ouro; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Polo Sanitário 
Jorge Teixeira de Lima; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Polo Sanitário 
Hélio Cruz; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Clínica 
Gonçalense do Barro Vermelho; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local:Clínica 
Gonçalense do Mutondo; 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Clínica Nossa Senhora das Vitórias; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL ESTADUAL – local: Componente 
Especializado; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Pam Coelho; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – Local: Farmácia 
Judicial; 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Pronto Socorro Central; 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Maternidade Municipal; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Clínica da 
Família Dr. Zerbini; 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Hospital Luiz Palmier; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas/CAPS AD III; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: CAPS II Paulo 
Marcos Costa; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL– local: CAPS II Porto 
da Madama; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL– local: CAPS II Álcool 
e outras Drogas II Gradim; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL– local: CAPS Álcool e 
outras Drogas Dr. Daniel Gomes da Silva; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL– local: CAPS Infanto 
Juvenil Zé Garoto; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL– local: CAPS Infanto 
Juvenil Dr. Joaquim dos Reis Pereira; 
FARMÁCIA AMBULATORIAL MUNICIPAL – local: Clínica da 
Família Dr. Jardel do Amaral; 
FARMÁCIA HOSPITALAR ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL – local: 
Hospital de Retaguarda Gonçalense. 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as Portarias N.º 39/SEMSADC/17, 
52/SEMSADC/17, 42/SEMSADC/18, 36/SEMSADC/2020 e 
57/SEMSADC/2020. 
São Gonçalo, 19 de março de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 
PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
 

FMS 
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PORTARIA N.º 017/FMS/2021 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE 
SERVIDORES PARA EXERCEREM A FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 013/2018 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E A EMPRESA 
FRONT ESTRUTURAS EIRELI-EPP. INSTITUIDA PELA 
PORTARIA N.º 041/FMS/2018 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, 
PUBLICADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores relacionados para exercerem a 
fiscalização do contrato celebrado com a empresa Front 
Estruturas Eireli-Epp, objeto do processo administrativo PMSG 
N.º 18010/2016, Processo administrativo FMS N.º 1833/2015 – 
Pregão Eletrônico N.º 025/2018. 
• Otávio Caldeira Barreto – cadastro FMS N.º 336.658; 
• José Alencar Martins Magalhães Júnior – matrícula N.º 

120.555; 
• Zamir Martins – matrícula N.º 9435; 
• Glória de Fátima Gomes da Costa – cadastro FMS N.º 321465. 
Art. 2º - Os fiscais terão a incumbência de acompanhar a 
execução do presente contrato e sua vigência. 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as demais disposições em 
contrário. 
São Gonçalo, 19 de março de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 
PORTARIA N.º 018/FMS/2021 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE 
SERVIDORES PARA EXERCEREM A FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO FMS N.º 003/2020 CELEBRADO ENTRE A 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E A 
ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME. INSTITUIDA 
PELA PORTARIA N.º 019/FMS/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, 
PUBLICADA EM 01 DE ABRIL DE 2020. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores relacionados para exercerem a 
fiscalização do contrato FMS N.º 003/2020, celebrado com a 
Engeplan Construção e Reforma LTDA-ME, objeto do processo 
administrativo FMS N.º 1774/2019. 
• Otávio Caldeira Barreto – cadastro FMS N.º 336.658; 
• José Alencar Martins Magalhães Júnior – matrícula N.º 

120.555. 
Art. 2º - Os fiscais terão a incumbência de acompanhar a 
execução do presente contrato e sua vigência. 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as demais disposições em 
contrário. 
São Gonçalo, 19 de março de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 
PORTARIA N.º 019/FMS/2021. 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE 
SERVIDORES PARA EXERCEREM A FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 011/2020. INSTITUIDA PELA PORTARIA N.º 
031/FMS/2020 DE 12 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADA EM 15 DE 
JUNHO DE 2020. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO GONÇALO, no uso das suas atribuições, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores OTÁVIO CALDEIRA BARRETO, 
cadastro FMS N.º 336.658 e JOSÉ ALENCAR MARTINS 
MAGALHÃES JÚNIOR, mat. 120.555, para exercerem a função 
de Fiscal de Contrato do Processo abaixo relacionado de 
Locação de Imóvel não residencial, para instalação de serviços 
médicos hospitalares, sob a responsabilidade da 
FMSSG/MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, visando maximizar o 
número de leitos frente à pandemia do COVID-19, (Hospital 
Franciscano N.º Srª das Graças). Processo N.º 1077/2020 – 
contrato N.º 011/2020 – imóvel situado na Estrada de Pacheco, 
N.º 216, Área B 1A, Bairro Lagoinha, São Gonçalo, RJ. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as demais disposições em 
contrário. 
São Gonçalo, 19 de março de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 
RESOLUÇÃO N.º 005/2021 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO GONÇALO, no que dispõem o Art. 8º, Inciso III da Lei 
Complementar N.º 63/1990 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro), e da Deliberação N.º 279/2017 
também do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
RESOLVE O SEGUINTE: 
Art. 1º - Instaurar a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em 
decorrência dos fatos ligados nas possíveis irregularidades 
apontadas no Processo TCE-RJ N.º 203.389-4/2015. 
Art. 2° - Fica designada a COMISSÃO, integrada pelos 
servidores POLLYANA SALLY GOMES - matrícula N.º 21690, 
ANTONIO RICARDO CABRAL MONTEIRO - matrícula N.º 21711 
e GLÓRIA REGINA ZARATE DE SOUZA – matrícula N.º 14855, 
para sob a Presidência do primeiro, responsabilizar-se pela 
formalização do procedimento da TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL prevista nesta Resolução, sendo atribuídos aos 
componentes os efeitos da Lei N.º 327/2011. 
Art. 3º - A referida COMISSÃO deverá concluir os seus 
trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
publicação da presente Resolução. 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
São Gonçalo, 19 de março de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
AO CONTRATO N.º 09/2019. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 175/2019 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 
GONÇALO e espólio de IRACY GONÇALVES PALMA. 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objetivo a 
prorrogação do contrato de locação não residencial do imóvel 
situado na Avenida Presidente Kennedy, N.º 140, Porto da 
Pedra, São Gonçalo, RJ, onde será alocada a equipe N.º 411 da 
Estratégia de Saúde da Família. 
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, com término para 15/03/2022. 
PROGRAMA DE TRABALHO: 23051.10301.2034.2152, Fonte 00, 
21, 22 e 34, 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 N.º 8.245/91 e artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93. 
São Gonçalo, 15 de março de 2021. 
ANDRE CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 

IPASG 
CORRIGENDA 
Processo N.º 000171/2021, Portaria N.º 082/2021 pensão a 
MARLENE PINTO, matricula N.º 81.530, publicada em 05 de 
março de 2021, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São 
Gonçalo.  
Onde se lê: "...pensão vitalícia a MARLENE PINTO...". 
Leia-se: "... pensão vitalícia a MARLENE PINTO 
KERSBAUMER...". 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 19 de março 
de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
CORRIGENDA 
Processo N.º 000204/2021, Portaria N.º 086/2021 pensão a 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MEDEIROS, matricula N.º 81.536, 
publicada em 12 de março de 2021, no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de São Gonçalo.  
Onde se lê: "...PORTARIA PRES/DPV N.º 086/2021...". 
Leia-se: "... PORTARIA PRES/DPV N.º 089/2021...".  

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, em 19 de março 
de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 
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Plano de Retomada das Atividades Econômicas

  Município de São Gonçalo

Atualizado em 24/03/2021

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
  
1 - PILARES PARA RETOMADA GRADUAL

● Preservação da vida;
● Implementação de medidas preventivas;
● Diálogo e transparência dos indicadores;
● Volta gradual e responsável à normalidade;
● Dados atualizados diariamente;
● Controle e Monitoramento da transmissão do vírus;
●  Monitoramento intensivo da Ocupação de Leitos,
● Início da implementação de Teste Rápido para profissionais de saúde;
● Ampliação de exames diagnósticos para população geral;
● Disponibilização de imunização contra Covid-19 em grupos prioritários.

PREMISSAS:

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

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

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

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

✔ Decreto Municipal  n° 08/2021, que declara estado de calamidade
pública  no  município  de  São  Gonçalo  para  o  enfrentamento  da
Pandemia decorrente do novo Coronavírus; 

✔ Decretos Municipais nº 088/2021 e nº090/2021, que dispõe sobre
medidas  de  adequação  para  enfrentamento  da  emergência  de
saúde  pública  de  importância  internacional,  decorrente  do  novo
coronavírus;

✔ Os  últimos  dois  COVIDÍMETROS  de  2021,  divulgados  pelo
município apresentaram Risco Médio de Contaminação.
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2 – METODOLOGIA

É responsabilidade da Secretaria Municipal  de Saúde o acompanhamento dos
Indicadores de Saúde. De maneira que ocorra a: 

- Classificação dos riscos: 

● 1 – Baixo risco;
● 2 – Médio risco;
● 3 – Alto risco;
● 4 – Muito alto risco;
● 5 – Extremo risco

- Construção e avaliação frequente dos protocolos sanitários;

-  Avaliação do cenário epidemiológico, e a sugestão da reabertura ou restrição
das atividades econômicas;

- Realização de inspeções sanitárias nos locais ampla circulação de pessoas, de
maneira que os protocolos sejam cumpridos;

-  Realização  de  atividades  de  educação  em  saúde,  de  maneira  segura,
informando a população sobre medidas preventivas relacionadas à diminuição da
disseminação do COVID-19;

-  Construção e avaliação de fluxo de atendimento aos usuários sintomáticos, de
maneira que a assistência à saúde e a testagem sejam feitas no momento mais
oportuno possível.

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
  
3 – INDICADORES PARA MONITORAMENTO

Figura 1. Indicadores de Saúde analisados, para fins de tomada de decisão.

● Sobre  o  indicador  “Variação  de  Novos  Casos”,  seguindo  a  análise  de
incidência,  é  realizado a porcentagem entre  as  notificações ocorrida  na
semana investigada e duas semanas antes dessa.

● Sobre  os  indicadores  “Percentual  de  ocupação  de  leitos  de  UTI  adulto
dedicados ao COVID no município, leito SUS” e “Percentual de ocupação
de  leitos  de  suporte  à  vida  Enfermarias  SUS dedicados  ao  COVID no
município,  leito  SUS”,  é  realizada  contabilização  da  média  semanal  da
ocupação diária dos leitos adultos reservados para COVID dos hospitais
municipais;

● Sobre o indicador “Taxa de Variação de Pacientes Internados a cada 7
dias”, é realizada a soma semanal dos pacientes hospitalizados que tem a
confirmação de COVID-19, dentro das unidades hospitalares municipais;

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

Em  relação  aos  indicadores  relacionados  à  internação  e  ocupação  de
leitos, as unidades de saúde municipais estão descritas a seguir, considerando o
número de leitos municipais ativos no momento:

- Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, CNES nº 113891, situado
a Estrada do Pacheco, 216, Bairro: Lagoinha - São Gonçalo/RJ;
Total de leitos = CTI: 17 / Enfermaria: 28 

-  Hospital de Retaguarda Menino de Deus,  CNES nº 113115, situado a Rua
João Souza, 410, Bairro: Centro - São Gonçalo/RJ*;
Total de leitos = CTI: 20 / Enfermaria: 42
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-  Hospital  Infantil  Darcy Souza Vargas, CNES nº  2704595,  situado a Praça
Estephania de Carvalho nº s/n, Bairro: Zé Garoto - São Gonçalo/RJ; 
Total de leitos = CTI: 8 / Enfermaria: 6.

-  Pronto  Socorro  Central  Dr.  Armando  Gomes  de  Sá  Couto,  CNES  nº
2696746, situado a Praça Estephania de Carvalho nºs/nº, Bairro: Zé Garoto - São
Gonçalo/RJ; 
Total de leitos = CTI: 7 / Enfermaria: 10.

*Observação:

- Hospital Luiz Palmier, por ser um hospital de grande porte poderá retornar a
ser referência para Covid-19, conforme a necessidade do cenário epidemiológico
do município.

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

Para a definição dos indicadores acima citados,  foram estabelecidos os
seguintes conceitos, a partir da Nota Técnica SVS/SES-RJ Nº3/2020:

DEFINIÇÃO DE CASO

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG):
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois (2)
dos seguintes sinais e sintomas:  febre (mesmo que referida),  calafrios, dor de
garganta,  dor  de  cabeça,  tosse,  coriza,  distúrbios  olfativos  ou distúrbios
gustativos.
Observações:

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

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

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

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Indivíduo  com  SG  que  apresente:  dispneia/desconforto  respiratório OU
pressão persistente no tórax OU  saturação de O2 menor que 95% em ar
ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
Observações:
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● Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de
nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência;

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

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
● POR CRITÉRIO CLÍNICO  

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

● POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO  
Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar,
nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso
confirmado para COVID-19.

● POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM  
Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar
por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes
alterações tomográficas:
● OPACIDADE  EM  VIDRO  FOSCO  periférico,  bilateral,  com  ou  sem

consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
● OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada

com  ou  sem  consolidação  ou  linhas  intralobulares  visíveis
(“pavimentação”),OU

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

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

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

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

IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado
pelos seguintes métodos:
-Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA);
- munocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;
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-Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA)

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

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

CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA
Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro
agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para
diagnóstico laboratorial,  OU que não foi  possível  confirmar por  critério  clínico-
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID-19
Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado
por  método  laboratorial  específico,  excluindo-se  a  possibilidade  de  uma  co-
infecção,  OU confirmação  por  causa  não  infecciosa,  atestada  pelo  médico
responsável.
Observações:

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

● O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-
SUS notifica.
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4 - PROCESSO PARA MUDANÇA DE FASE

4.1 CRITÉRIOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO:

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

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

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

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

● Disponibilização de imunização contra Covid-19 nos grupos prioritários;
● A  mudança  entre  fases  do  COVIDÍMETRO  pode  indicar  a  alteração  

imediata  da  fase  em que  o  município  se  encontra  de  maneira  geral  e
desencadear ações a curto prazo. 

● Todas  as  medidas  serão  adotadas  mediante  avaliação  do  cenário  
epidemiológico  pelo    Gabinete  de  Crise    para  identificação  das  
necessidades  de  acordo  com  a  realidade  do  município,  sendo  estas,
portanto passíveis de ajustes.

4.2  CLASSIFICAÇÃO  DO  RISCO  DE  CONTAMINAÇÃO  POR  PONTUAÇÃO
DOS INDICADORES DE SAÚDE:

A classificação do risco é realizada a partir da soma da pontuação obtida
em cada indicador analisado (figura 1). Cada faixa de pontos é associada a uma
cor  e,  por  correspondência,  a  sua  representação  de  Fase  e  Risco  de
Contaminação. 

Figura 2. Risco de Contaminação x Análise dos Indicadores

Fonte: DECA/SUSC/SEMSA-SG

4.3 AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS SANITÁRIOS:

Em  cada  fase  do  risco  de  contaminação  é  necessário  reavaliar  as
condições  sanitárias  do  município  e  dos  ambientes  que  estão  autorizados  a
funcionar presencialmente. No caso desses locais, são considerados:

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
  

● Número de pessoas aglomeradas em espaço fechado; 
● Grau de interação entre as pessoas e compartilhamento de produtos;
● Impossibilidade de afastamento e uso de máscara;
● Probabilidade de propagação;
● Tempo de permanência no local.

4.4 CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS

● Geração de renda;
● Impacto financeiro municipal;
● Qualidade de vida.
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5 – COVIDÍMETRO

A cada  semana,  por  meio  do  COVIDÍMETRO,  está  sendo  divulgada  à
população a coloração indicativa da fase de risco de contaminação em que o
município está, de acordo com a avaliação dos seguintes indicadores: 

● Percentual de casos confirmados por COVID-19, nas duas últimas
duas semanas epidemiológicas de notificação

● Percentual  de  ocupação  de  leitos  de  UTI  adulto  dedicados  ao
COVID-19 no município (leito SUS);

● Percentual  de  ocupação  de  leitos  adultos  de  suporte  à  vida
dedicados ao COVID-19 no município (enfermarias SUS); 

● Taxa de variação de pacientes internados a cada 7 dias (Semana
Epidemiológica) por COVID-19; e

● Taxa de variação de óbitos por COVID-19 por semana.

Abaixo,  seguem  as  análises  dos  indicadores  das  semanas
epidemiológicas  9  e  10,  que  permitem  as  avaliações  de  fase  de  risco  de
contaminação no Município, que orientam a manutenção (restrições ou retomada)
das atividades econômicas:

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
  
6 – RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

A adequação dos Decretos Municipais é realizada com base na avaliação
semanal  dos  indicadores  de  resposta  do  Sistema  de  Saúde  e  do  cenário
epidemiológico, com isso há a classificação das atividades econômicas e suas
possibilidades de abertura com restrições ou fechamento das mesmas, conforme
figura abaixo:

Figura 3. Risco de Contaminação x Análise dos Indicadores 

Fonte: DECA/SUSC/SEMSA-SG
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7 –  MEDIDAS  SANITÁRIAS  E  NÃO  FARMACOLÓGICAS  GERAIS  PARA
REDUZIR A PROPAGAÇÃO DE COVID-19

A.  Medidas Gerais:

I - utilização obrigatória de máscara descartável, ou máscara de tecido não tecido (TNT), ou tecido
de algodão, sendo que o uso deverá ser individual e atentando para sua correta utilização, troca e
higienização;

 II - uso de máscara será obrigatório sempre que se estiver em ambiente coletivo, compreendido
como local destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, fechado ou aberto,
privado ou público, bem como nas suas áreas de circulação, nas vias públicas e nos meios de
transporte; 

III - vedação de circulação de crianças (0 a 3 anos) nos estabelecimentos comerciais; 

IV - utilização obrigatória de máscara pelos colaboradores e a exigência de sua utilização por
clientes e usuários, para ingresso e permanência nos ambientes; 

V - distanciamento mínimo obrigatório deverá ser mantido mesmo com o uso da máscara;

 VI - adoção de regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou flexibilização de
horários de entrada, saída e almoço, respeitando o teto de operação e o teto de ocupação
dos espaços físicos de trabalho; 

VII  -  reorganização  das  posições  das  mesas  ou  estações  de  trabalho  para  atender  a
distância mínima entre pessoas, marcando a posição de cada trabalhador no chão e/ou na
posição das mesas ou estações de trabalho para atendimento do distanciamento mínimo;

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

 IX - priorização sempre que possível da modalidade de trabalho remoto (teletrabalho) para todos
os trabalhadores que assim possam realizar suas atribuições sem prejuízo às atividades; 

X - proibição da realização de eventos e a realização de reuniões presenciais em áreas fechadas,
ou quando não for possível tal medida, redução do número de participantes e sua duração, bem
como disponibilização de materiais para proteção pessoal (máscara) e higienização (álcool 70%
e/ou preparações antissépticas) dos participantes; 

XI - implementação de corredores de sentido único para coordenar os fluxos de entrada e
de saída dos estabelecimentos, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas; 

XII  -  limite  máximo  de  ocupação  deverá  respeitar  as  orientações  do  distanciamento  mínimo
obrigatório, ou seja 2m (dois metros) em espaço fechado, com um mínimo de 4m² (quatro metros
quadrados) por pessoa) e 1,5m (um metro e meio) em espaços abertos, com um mínimo de 3m²
(três metros quadrados) por pessoa; 

XIII - afixação de cartaz com limite máximo de ocupação permitido na entrada do espaço e em
locais estratégicos, de fácil visualização; 

XIV  -  realização  do  controle  e  monitoramento  da  entrada  de  pessoas  a  fim  de  assegurar  a
ocupação máxima, de acordo com o limite máximo estabelecido;
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XV - organização de filas nas entradas serão de responsabilidade dos estabelecimentos, devendo
ser demarcadas no piso por fita amarela de 2 m (dois metros) de distância em se tratando de
estabelecimentos fechados e de 1,5m (um metro e meio) em se tratando de ambiente aberto entre
clientes que porventura estiverem na fila;

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

 XVII – realização logo na entrada do estabelecimento a aferição da temperatura corporal em
100% dos colaboradores e público com termômetro digital infravermelho;

XVIII – criar horário de atendimento exclusivo para o grupo de risco e priorizar o seu atendimento;

XIX – proibir o ingresso de mesmo da mesma família em estabelecimentos comerciais, a não ser
que seja hipótese de acompanhante com previsão legal;

XX – reduzir o número de vagas de estacionamento de rua e privados em 50% da capacidade
instalada.

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

I  - o  empregador  deverá  fornecer  em quantidade  suficiente  e  orientar  a  correta  utilização  de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para cada colaborador;

II  - é proibida a reutilização de uniformes e/ou EPIs (capacetes, calçados de segurança, entre
outros)  quando  tais  vestimentas/equipamentos  não  sejam  devidamente  higienizadas  com
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

III  –  se  a  atividade  não possuir  protocolo  específico  de EPIs,  o  empregador  deverá  fornecer
máscaras descartáveis em quantidades suficientes e/ou no mínimo duas máscaras de tecido não
tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada colaborador, que ficará responsável por sua correta
utilização, troca e higienização.

C. Medidas  sanitárias  de  higienização  permanente  e  obrigatórias  por  todos,  em
especial,  em estabelecimentos comerciais  (iniciativa privada)  e  logradouros públicos de
grande circulação (Poder Público): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV-disponibilizar pias portáteis e sabonete líquido ou outros meios de higienização de mãos para
locais de grande concentração de estabelecimentos comerciais, como ocorre em Nova Iguaçu.

D. Dos cuidados no atendimento ao público

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

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

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

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

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

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

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

E. Medidas sanitárias e de higienização permanentes em transporte público

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

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

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

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

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

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

VII- manter higienizado o sistema de ar-condicionado;

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

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

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

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

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

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

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

O  município  vem  executando  ações  permanentes  de  monitoramento  dos
indicadores,  com  base  no  cenário  epidemiológico,  visando  as  atividades
econômicas, educativas, cultura e lazer, sendo essenciais para a saúde e bem-
estar de toda a população.

Todas as medidas das atividades econômicas e sociais são conduzidas com
base na análise diária dos indicadores de resposta do município e do cenário
epidemiológico vigente, além de guias indicativos do Ministério da Saúde e da
literatura científica,  o  que permitem a discussão com os atores  envolvidos no
Gabinete de Crise, para melhor definição.
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Continuação do D.O.E. em 24/03/2021
Exonera:
a contar de 22 de março de 2021, ESTEVAN SIMAO DE
OLIVEIRA ASSIS - Mat.: 125521, do cargo em comissão de
Subsecretário(a) Municipal Jurídico - Símbolo SSM, da(o)
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 1434/2021
Nomeia:
a contar de 19 de março de 2021, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME/CPF CARGO SIMB.
ANA ELIZABETE ALVES DE MELO /
422.***.***-87 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-06

BRUNO GENEROSO DE OLIVEIRA /
048.***.***-90 DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05

DOUGLAS MOTA BARBOSA / 161.***.***-12 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-06
VANESSA LEIVA MAIA / 093.***.***-12 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04
Port. nº 1438/2021
Exonera:
a contar de 19 de março de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  do  cargo  em  comissão  de  Supervisor  -
Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal de Educação.

MAT. NOME
125234 MARIA NAZARE VIEIRA DA COSTA
125597 CARLOS EDUARDO DA SILVA CELESTINO

Port. nº 1439/2021
Torna sem efeito:
a  nomeação de ANDRESSA DE SOUZA FERREIRA -  CPF:
128.***.***-55, na Portaria nº 1226/2021, para exercer o
cargo  em  comissão  de  Subdiretor  de  Departamento  -
Símbolo DAS-06, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1440/2021
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  FABIANO  BARRETO  MARTINS  -  CPF:
108.***.***-01, na Portaria nº 1305/2021, para exercer o
cargo em comissão de Subdiretor de Divisão -  Símbolo
DAS-04, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1441/2021
Nomeia:
a contar de 25 de fevereiro de 2021, TATIANA MENCARI
FARIAS -  CPF:  044.***.***-75,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria Municipal de Governo.
Port. nº 1442/2021
Nomeia:
a  contar  de  10  de  março  de  2021,  ALVARO  MARTINS
ASSUMPCAO -  Mat.:  124160,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1443/2021
Nomeia:
a contar de 25 de fevereiro de 2021, DIOGO DA SILVA
LOPES - Mat.: 124606, para exercer o cargo em comissão
de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  na(o)  Secretaria
Municipal de Educação.
Port. nº 1444/2021
Nomeia:
a contar de 09 de março de 2021, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME/CPF CARGO SIMB.
ANNA BEATRIZ DUARTE DE SOUZA /
138.***.***-45 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

ARIANA FLORES DE ALCANTARA /
143.***.***-97 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

CARLA MARIA DA SILVA / 106.***.***-27 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04
DIEGO DANTAS DA CRUZ / 100.***.***-70 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04
GELSON VITORINO DOS SANTOS /
661.***.***-15 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-06

IDALICE DE CARVALHO SILVA / 069.***.***-
74 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

PRISCILLA FELICIANO BERNARDINO /
144.***.***-26 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

RAYSSA DA ROCHA DE SANTANA /
212.***.***-48 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

Port. nº 1445/2021
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  VANIA  DA  CRUZ  FARIA  -  CPF :
117.***.***-13,  na Portaria  nº  121/2021,  para exercer  o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1446/2021
Exonera:
a  contar  de  22  de  março  de  2021,  ANGELICA  RAMOS

MARINS DE OLIVEIRA - Mat.: 23427, da função gratificada
de  Coordenador  -  Símbolo  FG-10,  da(o)  Secretaria
Municipal de Fazenda.
Port. nº 1447/2021
Nomeia:
a contar de 23 de março de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem  a  função  gratificada  de
Diretor  de  Divisão  -  Símbolo  FG-05,  na(o)  Secretaria
Municipal de Transportes.

MAT. NOME
21203 PAULO CESAR RIBEIRO PORCIUNCULA PINERUA
22163 SERGIO MAGNO DA SILVA SCOTELARO

Port. nº 1448/2021
Nomeia:
a contar de 12 de março de 2021, SERGIO SOUZA DA SILVA
- CPF: 022.***.***-60, para exercer o cargo em comissão de
Superintendente  -  Símbolo  DAS-09,  na(o)  Secretaria
Municipal de Ordem Pública.
Port. nº 1449/2021
Nomeia:
a contar de 12 de março de 2021, ROSANGELA RAEL DA
COSTA  -  CPF:  662.***.***-20,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, na(o)
Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1450/2021
Exonera:
a  contar  de  09  de  março  de  2021,  DAYANA CARDOSO
BASTOS PINHEIRO – Mat.: 19966, da função de Diretor(a)
Adjunto(a) do(a) E.M. PROF MARLUCY S DE ALMEIDA, da(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1451/2021
Nomeia:
a contar de 09 de março de 2021,  PATRICIA PEREIRA DO
PRADO - Mat.: 17287, para exercer a função de Diretor(a)
Adjunto(a) do(a) E.M. PROF MARLUCY S DE ALMEIDA, na(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1452/2021
Nomeia:
a contar de 09 de março de 2021,  CARMEN LUCIA SOARES
DE SOUZA MELLO - Mat.: 16052, para exercer a função de
Diretor(a)  Adjunto(a)  do(a)  E.M.  NOSSA  SRA  DA  BOA
ESPERANCA, na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1453/2021
Nomeia:
a contar de 09 de março de 2021,  ROSIMERE DA CUNHA
CORNELIO  -  Mat.:  21470,  para  exercer  a  função  de
Diretor(a) Adjunto(a) do(a) E.M. ANTONIO CARLOS JOBIM,
na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1454/2021
Exonera:
a  contar  de  19  de  março  de  2021,  ROSANA FERREIRA
MACHADO  MONTEIRO  -  Mat.:  122402,  do  cargo  em
comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  da(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1455/2021
Nomeia:
a  contar  de  19  de  março  de  2021,  HILDA  QUEIROZ
FERREIRA AGUIAR -  CPF:  675.***.***-34,  para  exercer  o
cargo  em comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,
na(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1456/2021


