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SÃO GONÇALO FORMA PRIMEIRA
TURMA DE ALUNOS DA PADARIA ESCOLA

A Prefeitura de São Gon-
çalo realizou, na manhã 
desta quinta-feira (09), na 

Secretaria de Ordem Pública, a 
formatura da primeira turma do 
curso de panificação da Padaria 
Escola, que aconteceu no Cras de 
Vista Alegre. Na primeira forna-
da, foram formados 52 padeiros;  
a próxima turma do curso, que 
possui 40 horas/aula, teve início 
no dia 6 de dezembro e tem pre-
visão de formatura para março.

“Caminhando no Cras de Vis-
ta Alegre, vi no início do gover-
no o equipamento todo jogado 
e determinei ao secretário para 
colocar aquilo para funcionar. 
Enquanto poder público, temos 
que dar alternativas para a po-
pulação, ainda mais em um perí-
odo tão desafiador por causa da 
pandemia. Gostaria de parabeni-
zar aos formandos, toda a equi-
pe que comanda o programa e, 
em especial, o professor Cláudio 
Márcio”, disse o prefeito Capitão 
Nelson que estava acompanhado 
do secretário de Assistência So-
cial, Edinaldo Basílio.

“Fico muito satisfeito em cum-
prir esse desafio, feito pesso-

almente pelo prefeito Capitão 
Nelson, e promover oportunida-
de para essas pessoas. Criamos 
um demanda boa e já estamos 
com outra turma em processo 
de aprendizado. Isso só foi possí-
vel com o comprometimento de 
toda a equipe”, disse o secretário 
Edinaldo Basílio.

Dentre os formandos, estava Ro-
sangela de Andrade, que não es-
condeu a felicidade de concluir 
mais esta etapa.

“Estou muito feliz e gostaria de 
agradecer a todos, em especial 
ao professor Cláudio, que nos en-
sinou muitas coisas gostosas e te-
nho a certeza que vamos ter mais 
chance no mercado de trabalho 
com essa qualificação”, disse.

O vereador Jorge Mariola tam-
bém prestigiou a formatura.
Padaria Escola – A Prefeitura de 
São Gonçalo, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social, 
através da Subsecretaria de Pro-
teção Social Básica, em parceria 
com o Programa Nacional de 
Promoção ao Acesso ao Mundo 
do Trabalho (Acessuas), do Go-
verno Federal, trouxe de volta a 
proposta de qualificação profis-
sional para facilitar a entrada no 
mercado de trabalho e a geração 
de emprego e renda. A padaria 
escola terá capacidade para for-
mar 60 novos profissionais da 
área a cada três meses. A produ-
ção durante o curso irá abastece 
as instituições de acolhimento 
infantil do município.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E | PODER EXECUTIVO | ANO II | Nº 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021

LOCAIS DE VACINAÇÃO POSTO COM
DRIVE-THRU

Polo Sanitário Dr. Washington
Luiz, Zé Garoto

Clínica Gonçalense
do Mutondo

Polo Sanitário
Rio do Ouro
Clínica Municipal 
do Barro Vermelho

Campo do
Clube Mauá, CentroSalão do

Clube Mauá, Centro

Polo Sanitário
Dr. Hélio Cruz, Alcântara

UMPA
Nova Cidade

Clínica da Família
Dr. Zerbini, Arsenal

PAM
Coelho

Cras
Vista Alegre

PAM
Neves
Polo Sanitário Paulo Marques 
Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge 
Teixeira

UMPA
Pacheco

SEGUNDA A SEXTA - 8H ÀS 17H SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 21H
AOS SÁBADOS DAS 8H ÀS 12H

https://www.saogoncalo.rj.gov.br
https://www.facebook.com/PrefeituraDeSG/
http://www.instagram.com/prefeituradesg
http://https://open.spotify.com/show/4vTTFY3bxhMlwSKF2MDBvD
http://https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81NWI4MmM5OC9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://www.youtube.com/prefeituradesaogoncalorj
https://www.colab.re/


DIÁRIO OFICIAL 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E. | PODER EXECUTIVO | ANO II | N.º 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario-oficial/ 1 

ATOS DO PREFEITO 

DECRETO N.º 469/2021. 
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO PARA PROMOVER ESTUDOS, 
APOIO E PROPOSTAS DE MEDIDAS ESPECÍFICAS A VIABILIZAR A 
IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 
atribuições legais; 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica designado o servidor LUCIO CLAUDIO ALVES 
FERREIRA – Mat. 20.331, em substituição a servidora MARTHA 
FERNANDA DA CONCEIÇÃO EDUARDO ANSELMUCCI DE SOUZA, 
Mat. 21.605, a contar de 1º de dezembro de 2021, para compor a 
Comissão para Promover Estudos, Apoio e Propostas de Medidas 
Específicas a Viabilizar a Implementação do Regime de Previdência 
Complementar no Município de São Gonçalo, criada pelo DECRETO 
n.º 257/2021, publicado em 08 de julho de 2021. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, 08 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

DECRETO N.° 470/2021. 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ DE EXECUÇÃO DO PLANO 
ESTRATÉGICO NOVOS RUMOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO; 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que estabelece a legislação em 
vigor; 
CONSIDERANDO o aporte de recursos recebidos pelo município de 
São Gonçalo em virtude do leilão de Concessão da Companhia de 
Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, conforme resolução 
CD n.º 12 de 10 de agosto de 2021; 
CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura Municipal em dar 
transparência ao uso dos recursos públicos e promover o 
desenvolvimento do município com assertividade e impactos 
positivos foi elaborado o Plano Estratégico Novos Rumos; 
CONSIDERANDO que o Plano Estratégico desenvolvido pela 
Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais estabelece as 
diretrizes para uso do recurso, através da definição de eixos e 
metas e que para sua plena execução faz-se necessário o 
acompanhamento continuo; 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano é o órgão responsável por diversas metas a serem 
executadas;  
DECRETA: 
Art. 1°- Fica instituída o Comitê de Execução do Planejamento 
Estratégico Novos Rumos no âmbito da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), com o objetivo de apoiar e 
contribuir para a execução e o contínuo desenvolvimento de 
diretrizes definidas pelo Planejamento Estratégico Novos Rumos no 
que tange a SEMDUR. 
Parágrafo Único: A unidade governança do plano será exercida pela 
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais 
(SEMGIPE) que será responsável por avaliar, direcionar e monitorar 
a gestão das ações desenvolvidas pelo presente Comitê, sendo 
necessário o envio de relatórios quinzenais para a SEMGIPE a fim 
de que ela possa acompanhar os trabalhos desenvolvidos. 
Art. 2° - O Comitê de Execução do Planejamento Estratégico Novos 
Rumos no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano será presidido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano; 
Parágrafo I: Na ausência da Presidência o Comitê será presidido por 
membro por ele designado;  
Parágrafo II: Representantes de outros órgãos e especialistas nos 
temas de interesse poderão ser convidados a participar das 
reuniões do Comitê; 
Art. 3° - Compete ao Comitê:   
I - Assessorar o Prefeito Municipal e a SEMGIPE, na execução do 
Plano Estratégico Novos Rumos;  
II - Incentivar e monitorar a execução das diretrizes estabelecidas no 
plano no âmbito da SEMDUR;  

III - Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Estratégico para a SEMDUR de acordo com os cronogramas pré 
fixados, tomando as medidas necessárias do planejamento à 
execução das obras; 
IV - Realizar periodicamente as ações de avaliação e melhoria 
contínua da gestão das práticas adotadas para a implantação do 
Plano Estratégico; 
V – Elaborar o relatório de atividades desenvolvidas, assim como, 
os resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Novos 
Rumos para a SEMDUR e remeter à SEMGIPE;  
Art. 4º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deverá 
designar responsáveis por disponibilizar  dados e informações, 
assim como preenchimento de formulários fornecidos, a fim de 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e 
Projetos Especiais para produção de informações consolidadas e 
estatísticas que alimentarão o portal eletrônico do referido Plano.  
Art. 5º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste 
Decreto serão dirimidas pela Secretaria Municipal de Gestão 
Integrada e Projetos Especiais, ouvida a Procuradoria Geral do 
Município, quando acionada, no âmbito de sua competência.  
Parágrafo único - O Comitê de Governança elaborará as atas das 
reuniões com a pauta abordada e os itens discutidos.  
Art. 6º - Aplicar-se-á o previsto na Lei n.º 1.220/2021 aos membros 
do Comitê acima instituído.  
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
São Gonçalo, em 01 de novembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

DECRETO N.º 471/2021 
DESIGNAR MEMBROS DO COMITÊ DE EXECUÇÃO DO PLANO 
ESTRATÉGICO NOVOS RUMOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que estabelece a legislação em 
vigor; 
DECRETA: 
Art. 1° - Ficam designados os membros titulares abaixo indicados 
para compor o Comitê de Acompanhamento do Plano estratégico 
Novos Rumos instituído pelo Decreto n.º 470 de novembro de 2021 

I. Fábio Anchieta de Carvalho – Matrícula: 122.195 – Presidente; 
II. Sheila da Silva dos Santos – Matrícula: 125.258 – Membro; 
III. Ana Paula de Souza Soares – Matrícula: 126.988 – Membro; 
IV. Fernando Augusto Nascimento Cardoso – Matrícula: 105.559 – 

Membro; 
V. Gabriel da Silva Medeiros – Matrícula: 123.889 – Membro; 
VI. Débora Cristina Ferreira Teixeira – Matrícula: 127.015 – 

Membro; 
VII. Lucas Bragança Rocha – Matrícula: 127.029 – Membro; 

VIII. Rodolpho da Silva Loureiro – Matrícula: 126.611 – Membro; 
Art. 2° - Fica designado o servidor Rodolpho da Silva Loureiro – 
Matrícula: 126.611, como substituto, no caso de impedimentos e 
ausências do Presidente. 
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

DECRETO N.º 472/2021. 
DETERMINA O CANCELAMENTO DE SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR PROCESSADOS, DO EXERCÍCIO DE 2019, DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E FONTES DE RECURSOS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 4.320/64, de 17 de março de 
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO as normas inerentes à responsabilidade na gestão 
fiscal, estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 
2000, em especial aquelas voltadas para a manutenção do equilíbrio 
das contas públicas, através de ações planejadas e transparentes; 
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DECRETA: 
Art. 1º - Ficam cancelados os saldos de empenhos inscritos em 
Restos a Pagar Processados, do exercício de 2019, R$ 13.785.723,70 
(treze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e 
três reais e setenta centavos), do Fundo Municipal de Saúde, na 
fonte de recursos 00 (Recursos Próprios), conforme disposto no 
ANEXO I deste Decreto. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2351- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Cod e Descrição Fonte Recurso: 00- Recursos Próprios 

Ano N.º Empenho Credor Vr Empenho Saldo a cancelar 

2019 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.300.000,00 2.218.341,55 

2019 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 800.000,00 737.954,29 

2019 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.720.000,00 3.246.359,44 

2019 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 880.000,00 880.000,00 

2019 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.254.000,00 1.157.635,64 

2019 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.056.000,00 914.218,14 

2019 151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.500.000,00 3.602.134,60 

2019 152 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 704.000,00 453.301,43 

2019 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 55.000,00 21.146,09 

2019 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 720.000,00 442.316,12 

2019 591 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 193.770,90 112.316,40 

       

          

Total       13.785.723,70 
 

DECRETO N.º 473/2021. 
DETERMINA O CANCELAMENTO DE SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS, DO EXERCÍCIO DE 2020, DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 4.320/64, de 17 de março de 
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO as normas inerentes à responsabilidade na gestão 
fiscal, estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 
2000, em especial aquelas voltadas para a manutenção do equilíbrio 
das contas públicas, através de ações planejadas e transparentes; 
CONSIDERANDO a necessidade de regular o cancelamento de saldo 
dos Restos a Pagar Não Processados conforme disposto no Decreto 
Municipal n.º 332/2020; 
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam cancelados os saldos de empenhos inscritos em 
Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2020 no valor total 
de R$ 784.560,97 (setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e 
sessenta reais e noventa e sete centavos), do Fundo Municipal de 
Saúde, na fonte de recursos 21 (Recursos SUS), conforme disposto 
no ANEXO I deste Decreto. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- CANCELADOS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2351- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Cod e Descrição Fonte Recurso: 21- Recursos SUS 

Ano N.º Empenho Credor Vr Empenho Saldo Cancelado 

2020 000001 CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA 286.875,00 16.759,29 

2020 000002 UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL S/S LTDA 236.458,33 24.454,64 

2020 000004 UTR UNIDADE DE TERAPIA RENAL S/S LTDA 5.202.083,26 97.060,65 

2020 000008 CLÍNICA NEFROLÓGICA LTDA 6.531.250,00 259.254,44 

2020 000107 CECÍLIA MARIA DOS ANJOS DA SILVA 225,00 225,00 

2020 000159 BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 
EPP 

7.200,00 290,00 

2020 000161 BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA – 
EPP 

9.600,00 900,00 

2020 000162 BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA – 
EPP 

32.256,00 11.515,98 

2020 000169 DEIZE CATARINA DE OLIVEIRA VIANA 2.083,25 2.083,25 

2020 000176 ALMIR ROSA GARCIA 83,34 83,34 

2020 000290 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
PASCOTO 

960.000,00 9.944,21 

2020 000291 CENTRO GONÇALENSE DE PATOLOGIA LTDA 960.000,00 8.266,88 

2020 000292 LABORATÓRIO DALLIEER E CARVALHO LTDA 960.000,00 18.971,51 

2020 000293 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
REBELLO LTDA 

960.000,00 371,99 

2020 000294 SOBRAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 960.000,00 627,34 

LTDA 

2020 000360 CONFIANCE MECIAL PRODUTOS MÉDICOS S/A 85.500,00 3.750,01 

2020 000378 CEI – COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MATERIAL 
MÉDICO LTDA 

95.920,00 4.700,00 

2020 000547 DIAGNOSE LTDA 850,00 850,00 

2020 000629 APAE – ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS 

150.000,00 11.746,44 

2020 000643 INSTITUTO MULTI GESTÃO 1.480.788,10 19.934,24 

2020 000682 J.M.F. COMERCIAL EIRELI – ME 63.966,00 30.400,00 

2020 000684 GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 28.815,11 4.843,32 

2020 000720 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 590,00 590,00 

2020 000728 GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 149.534,09 149.534,09 

2020 000756 BANCO ITAÚ S/A 6.333,00 3.600,00 

2020 000760 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300,00 282,50 

2020 000764 BANCO DO BRASIL S/A 600,00 455,64 

2020 000765 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00 1.704,75 

2020 000767 BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00 768,43 

2020 000802 BANCO DO BRASIL S/A 500,00 498,71 

2020 0001105 VETSUL COMÉRCIO ONLIEN EIRELI – ME 6.843,00 6.843,00 

2020 0001114 FUMAJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS 

1.195.451,84 43.451,84 

2020 0001201 COMERCIAL GULLES COM. DISTR. DE 
EQUIPAMENTOS 

4.907,73 4.907,73 

2020 0001205 LUMIAR HEALT BUIDERS EQUIP HOSPITALARES 2.100,00 2.100,00 

2020 0001222 EVOLUÇÃO PETI COMÉRCIO DE PRODUTOS 40.331,75 40.331,75 

Total       784.560,97 
 

DECRETO N.º 474/2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ALTERA O ORÇAMENTO E O 
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 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 no processo n.º 58.149/21-
FMS  
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, e alterado o Orçamento, na 
forma do Anexo, do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 
800.000,00 (Oitocentos 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, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
ANEXO DECRETO N.º 474/2021 

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2021 

Órgão: Fundo Municipal de Saúde. 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA DA 
DESPESA 

DESPESA FONTE 
VALOR (R$ 1) 

ACRÉSCIMO CANCELAMENTO 

23.51.10.122.1001.0.013 3.2.90.22.00   00 0,00 1 000,00 

  4.6.90.71.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.122.1001.2.091 3.1.90.11.00   00 0,00 584 995,56 

23.51.10.122.1001.2.091 3.3.90.39.00   00 0,00 4 610,94 

23.51.10.301.2003.2.123 3.1.90.13.01   00 800 000,00 0,00 

23.51.10.301.4008.0.011 3.3.90.91.00   00 0,00 941,06 

23.51.10.302.2081.2.143 3.3.90.30.00   00 0,00 10 000,00 

  3.3.90.36.00   00 0,00 10 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 10 000,00 

23.51.10.302.2097.2.216 3.1.90.13.01   00 0,00 95 663,85 

23.51.10.303.2006.2.036 3.3.90.14.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.303.2006.2.080 3.3.90.30.00   00 0,00 10 000,00 

23.51.10.304.2092.2.076 3.3.90.30.00   00 0,00 3 500,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 5 000,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 652,08 

23.51.10.305.2092.2.070 3.3.90.14.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.30.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.305.2092.2.072 3.3.90.30.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.36.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 1 000,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.305.2092.2.073 3.3.90.30.00   00 0,00 10 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 10 000,00 

23.51.10.305.2092.2.074 3.3.90.30.00   00 0,00 10 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 1 000,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 1 000,00 
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23.51.10.305.2092.2.075 3.3.90.30.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 1 000,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.305.2092.2.217 3.1.90.13.01   00 0,00 4 636,51 

  3.3.90.30.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.36.00   00 0,00 1 000,00 

  3.3.90.39.00   00 0,00 10 000,00 

  4.4.90.52.00   00 0,00 1 000,00 

23.51.10.843.4010.0.004 3.2.90.22.00   00 0,00 1 000,00 

TOTAL 800 000,00     800 000,00     
 

DECRETO N.º 475/2021 
DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA PROMOVER A 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI, 
NO ÂMBITO CORPORATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, no uso das 
atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que dispõe o 
artigo 56, da Lei Orgânica do Município. 
CONSIDERANDO que o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 
desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 
que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades com vistas 
à promoção da eficiência administrativa e cedido de forma gratuita 
para instituições públicas;  
CONSIDERANDO a necessidade da construção e viabilização de 
instrumentos para aplicação dos princípios de transparência ativa 
previstos na Lei Federal n.º 12.527, de novembro de 2011 – Lei de 
Acesso à Informação; 
CONSIDERANDO que, com a adesão ao SEI, os princípios 
constitucionais da economicidade e da eficiência serão amplamente 
atendidos, uma vez que este é uma ferramenta que tem suporte à 
produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos, 
proporcionando desta forma, a virtualização destes.  
DECRETA: 
Art. 1° - Fica instituída a Comissão para promover a implantação do 
Sistema Eletrônico de Informação - SEI, que tem por objetivo a 
definição de prioridades, processos, instrumentos, diretrizes e 
políticas para implantação da solução de gestão eletrônica de 
documentos e processos administrativos, de forma que estabeleça 
os meios que permitam a substituição gradativa do Sistema vigente 
de tramitação de processos (GPRO), assim como a melhor 
integração entre os órgãos da Administração Direta e entidades da 
Administração Indireta Municipal. 
Art. 2° - O escopo da Comissão inclui, mas não se limita a: 
I – Estabelecer o modelo de governança do SEI em São Gonçalo; 
II - Revisão dos atos normativos a serem utilizados pelos processos 
administrativos; 
III - Definição de perfis dos agentes administrativos em consonância 
com a política de segurança de acesso; 
IV - Elaboração do plano de capacitação para os agentes públicos 
envolvidos na utilização da plataforma; 
V - Definição de campanha de conscientização decorrente da 
mudança organizacional. 
Art. 3° - A Comissão buscará a adaptação à Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) e à Lei de Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos (GED), em que retratam a privacidade e a segurança de 
dados, garantindo-se as boas práticas de governança desta 
Municipalidade. 
Art. 4° - A Comissão será composta pelos servidores abaixo 
relacionados, sendo que esta ficará sob a Presidência do primeiro: 
Marcos Paulo Silveira da Silva – mat. 14.407 
Caroline Marinho Peres – mat. 21.241 
Felipe Ribeiro Nunes - Mat.: 23.382 
Jesus Jorge da Silva Rodrigues – mat. 125.843 
Keliane de Souza e Silva – mat. 125.394 
Mauricio Oliveira Soares – mat. 20.230 
Pedro Henrique Motta Nunes – mat. 125.114 
Ralfe de Melo Baratela – mat. 18.826 
Thiago Borges Fonseca – mat. 21.269 
Art. 5º - A esta comissão aplica-se o disposto nas Leis n.ºs 327/2011 
e 1.220/2021. 
Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2022, revogadas as disposições em contrário.  
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

CORRIGENDA DO DECRETO N.º 422/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO NO DIA 08 DE 
NOVEMBRO DE 2021.  
No texto referente ao ANEXO A, ITEM 1.2 ALTERNATIVAS DE 
DESOCUPAÇÃO, onde se lê: 
“1.2 ALTERNATIVAS DE DESOCUPAÇÃO 
A oferta de desocupação às famílias se dará por meio de 
indenização da benfeitoria construída ou adquirida pelo morador 
titular na localidade alvo, respeitadas as características do projeto 
de desocupação, a disponibilidade dos recursos e a especificidade 
de cada beneficiário: 
I. Após o recebimento de valores à título de indenização, a aquisição 
de uma nova moradia, seja no bairro ou em outra localidade no 
município de São Gonçalo, ficará a cargo da família indenizada, sem 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, quanto à 
escolha e aprovação do local pelo morador, mas que 
preferencialmente deverá estar situada em área aedificandi, fora de 
locais de risco ou alagáveis, evitando riscos à família; 
II – O Pagamento de Auxílio Habitacional Temporário (AHT) mensal 
no valor de R$500,00 (Quinhentos reais), se dará até a conclusão da 
indenização, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, com o 
respectivo valor comprovadamente recebido pelo morador titular 
(ANEXO 5).” 
Leia-se: 
“1.2 ALTERNATIVAS DE DESOCUPAÇÃO 
A oferta de outra moradia às famílias se dará por meio de uma das 
seguintes modalidades, respeitadas as características do projeto de 
relocação, a disponibilidade dos recursos e a especificidade de 
cada beneficiário: 
I - Uma nova moradia, mediante a construção de unidades 
residenciais de bom padrão construtivo, quando previsto no projeto 
ou em um empreendimento de Programa Habitacional de Interesse 
Social, como o Programa Casa Verde Amarela ou similar; 
II - A indenização da benfeitoria construída ou adquirida pelo 
morador titular na localidade alvo; 
1.2.1 Haverá previsão de pagamento de Auxílio Habitacional 
Temporário (AHT) mensal no valor de R$500,00 (Quinhentos reais), 
que se dará nos casos de opção do beneficiário optar pelo disposto 
no inciso I do item 1.2, sendo devido até o reassentamento definitivo 
em nova unidade habitacional, pelo prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) meses, com o respectivo valor comprovadamente recebido 
pelo morador titular (ANEXO 5) ou em casos específicos à serem 
analisados e justificados, mediante laudo fundamentado do órgão 
competente e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo ou 
autoridade por ele delegada; 
1.2.2 Caso o morador titular seja proprietário de mais de uma 
benfeitoria, terá direito a optar somente por uma unidade 
habitacional, sendo as outras benfeitorias indenizadas; 
1.2.3 Após o recebimento de valores à título de indenização, a 
aquisição de uma nova moradia, seja no bairro ou em outra 
localidade, ficará a cargo da família indenizada, sem 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, quanto à 
escolha e aprovação do local pelo morador, mas que 
preferencialmente deverá estar situada em área aedificandi, fora de 
locais de risco ou alagáveis, evitando riscos à família.” 
No Anexo 05, onde se lê: 
“ANEXO 5 - RECIBO AUXÍLIO HABITACIONAL PROVISÓRIO” 
Leia-se: 
“ANEXO 5 - RECIBO AUXÍLIO HABITACIONAL TEMPORÁRIO” 
E inclui-se o ANEXO 9: 
ANEXO 9 – TERMO DE COMPROMISSO | TITULAR – UNIDADE 
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 
Prefeito 
ANEXO 9 
TERMO DE COMPROMISSO | TITULAR  
UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 
Considerando a necessidade de liberação de área em razão de 
obras de urbanização referente ________________________, eu, 
__________________, portador (a) do documento de Identidade n.º 
___________________ e inscrito no CPF sob o n° _______________, 
declaro para todos os fins de direito que optei pela alternativa de 



DIÁRIO OFICIAL 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E. | PODER EXECUTIVO | ANO II | N.º 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario-oficial/ 4 

realocação correspondente a 1 (uma) Unidade Habitacional de 
Interesse Social, mediante a possibilidade de construção de 
unidades habitacionais de empreendimentos imobiliários 
enquadrados em algum Programa Habitacional de Interesse Social, 
como o Programa Casa Verde Amarela ou similar, e que serei 
incluído(a) na modalidade de Auxílio Habitacional Temporário (AHT), 
até o reassentamento definitivo na nova unidade habitacional, pelo 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 
Comprometo-me também a desocupar o imóvel situado à ________ 
na comunidade ______________________, e cadastrada através do 
n° _____________, reconhecido como de minha titularidade no prazo 
de __________ dias corridos, a contar da data de assinatura do 
recibo referente ao AUXÍLIO HABITACIONAL TEMPORÁRIO. 
São Gonçalo, _______ de ____________________ de 20_______. 
 
Nome do beneficiário 
CPF ______________________________ 
Processo Administrativo n.° ________________________ 
 

EDITAL N.º 003/PMSG/2020 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento às normas previstas no artigo 
37, incisos I, II, III e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 
1988, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 
n.º 19, de 04 de junho de 1998, na Lei Orgânica do Município de São 
Gonçalo-RJ, de 05 de abril de 1990; no Estatuto dos Servidores do 
Município de São Gonçalo-RJ, Lei Municipal n.º 050 de 1991, Lei 
Municipal n.º 326/2011 e suas alterações e Lei Municipal n.º 
388/2011, torna público o Edital Retificador n.º 04, contendo as 
normas, rotinas e procedimentos que regem o Concurso Público 
destinado a selecionar candidatos para ao provimento de cargos da 
carreira de Guarda Municipal Nível II de São Gonçalo do Quadro 
Permanente da Guarda Municipal de Município de São Gonçalo-RJ. 
Onde se lê: 
4.2 - Dos Procedimentos para Inscrição: 
4.2.1 - As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela 
Internet, somente através do endereço eletrônico 
www.selecon.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir da 00h01min 
do dia 22/05/2020 até as 23h59min do dia 02/08/2020, sendo o dia 
03/08/2020 o último dia para o pagamento do boleto bancário, 
observado o horário de Brasília/DF. 
4.2.11 - A partir de 12/08/2020, o candidato deverá conferir no site do 
INSTITUTO SELECON, através do link “Painel do Candidato”, se os 
dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. 
4.3 - Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição: 
4.3.1Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da 
inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de 
Requerimento de Isenção do valor da inscrição, via Internet, através 
do site do www.selecon.org.br, no período da 00h01min do dia 
20/05/2020 até as 23h59min do dia 21/05/2020, observado o horário 
de Brasília/DF, no qual deverá se enquadrar em uma das seguintes 
condições: 
4.3.8 - A relação preliminar das isenções deferidas e indeferidas 
serão disponibilizadas no site do INSTITUTO SELECON na data de 
02/06/2020. 
5.6 - Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato 
pessoa com deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 
03/08/2020, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua 
inscrição, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o 
documento a seguir: 
ANEXO II 
CRONOGRAMA 
Concurso da Guarda Municipal do Município de São Gonçalo-RJ 

Data Atividade Horário 
Local e/ou Funções 

Relacionadas 

A partir do dia 19/05/2020 Divulgação Edital.  

Nos sites: www.selecon.org.br 
www.saogoncalo.rj.gov.br e no 
Diário Oficial do Município de 
São Gonçalo-RJ 

de 22/05/2020 a02/08/2020 Inscrições  No site: www.selecon.org.br 

03/08/2020 

Vencimento do boleto bancário 
com a taxa de inscrição – 
Último dia para pagamento do 
boleto e último dia para entrega 
de laudo para solicitação de 
cota de PcD 

  

20 e 21/05/2020 
Pedido de isenção de taxa de 
inscrição 

 No site: www.selecon.org.br 

02/06/2020 
Resultado Preliminar do Pedido 
de isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

03/06/2020 
Recurso ao Resultado 
Preliminar do Pedido de isenção 
de taxa de inscrição 

 No site: www.selecon.org.br 

09/06/2020 
Resultado Final do Pedido de 
isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

06/08/2020 
Resultado Preliminar do pedido 
de inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

07/08/2020 
Recurso ao Resultado 
Preliminar do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

 No site: www.selecon.org.br 

10/08/2020 

Resultado do Recurso ao 
Resultado Preliminar do pedido 
de inclusão de cota para PcD e 
Resultado Final do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

Leia-se: 
Dos Procedimentos para Inscrição: 
4.2.1 - As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela 
Internet, somente através do endereço eletrônico 
www.selecon.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir da 00h01min 
do dia 22/05/2020 até as 23h59min do dia 02/08/2020, sendo o dia 
03/08/2020 o último dia de pagamento e de 13/12/2021 até as 
23h59min do dia 16/01/2022, sendo o dia 17/01/2022 o último dia 
para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de 
Brasília/DF. 
4.2.11 - A partir de 09/02/2022, o candidato deverá conferir no site do 
INSTITUTO SELECON, através do link “Painel do Candidato”, se os 
dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. 
5.6 - Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato 
pessoa com deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 
03/08/2020, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua 
inscrição, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o 
documento a seguir: 
4.3 - Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição: 
4.3.1 - Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da 
inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de 
Requerimento de Isenção do valor da inscrição, via Internet, através 
do site do www.selecon.org.br, no período da 00h01min do dia 
20/05/2020 até as 23h59min do dia 21/05/2020 e de 00h01min do dia 
11/12/2021 até as 23h59min do dia 12/12/2021, observado o horário 
de Brasília/DF, no qual deverá se enquadrar em uma das seguintes 
condições: 
4.3.8 - A relação preliminar das isenções deferidas e indeferidas 
serão disponibilizadas no site do INSTITUTO SELECON na data de 
29/12/2021. 
5.6 - Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato 
pessoa com deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 
17/12/2021, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua 
inscrição, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o 
documento a seguir: 
ANEXO II 
CRONOGRAMA 
Concurso da Guarda Municipal do Município de São Gonçalo-RJ 

Data Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas 

A partir do dia 
19/05/2020 10/12/2021 

Divulgação Edital.  

www.selecon.org.br e 
saogoncalo.rj.gov.br e Diário 
Oficial do Município de São 
Gonçalo-RJ 

de 22/05/2020 a 
02/08/2020 e de 13/12 a 
16/01/2022 

Inscrições   No site: www.selecon.org.br  

03/08/2020 e17/12/2021 

Vencimento do boleto bancário 
com a taxa de inscrição – 
Último dia para pagamento do 
boleto e último dia para entrega 
de laudo para solicitação de 
cota de PcD - 

  

20 e 21/05/2020 e 11 e 
12/12/2021 

Pedido de isenção de taxa de 
inscrição 

 No site: www.selecon.org.br 

02/06/2020 e 29/12/2021 
Resultado Preliminar do Pedido 
de isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

03/06/2020 e 30/12/2021 
Recurso ao Resultado 
Preliminar do Pedido de isenção 
de taxa de inscrição 

 No site: www.selecon.org.br 

09/06/2020 e 05/01/2022 
Resultado Final do Pedido de 
isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

06/08/2020 e 20/01/2022 
Resultado Preliminar do pedido 
de inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

07/08/2020 e 21/02/2022 
Recurso ao Resultado 
Preliminar do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

 No site: www.selecon.org.br 

10/08/2020 e 25/01/2022 

Resultado do Recurso ao 
Resultado Preliminar do pedido 
de inclusão de cota para PcD e 
Resultado Final do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

09/02/2022 

Divulgação do Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI) 
com data, horário e local de 
prova 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
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10 e 11/02/2022 
Prazo para solicitação de 
correção de dados no Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI) 

 No site: www.selecon.org.br 

13/02/2022 
Aplicação da Prova Objetiva de 
Conhecimentos 

das 9h00min às 
12h30min 

Diversos locais, com data e horário 
das provas, a serem divulgados no 

Cartão de Confirmação de 
Inscrição através do site 

www.selecon.org.br 

 
13/02/2022 

Divulgação do gabarito da 
prova objetiva e das imagens da 
prova objetiva aplicada 

A partir das 18h No site: www.selecon.org.br 

 
14/02/2022 

Recurso contra o gabarito da 
prova objetiva e contra as 
questões da prova aplicada 

 No site: www.selecon.org.br 

 
21/02/2022 

Resultado do recurso contra o 
gabarito da prova objetiva e das 
questões da prova aplicada. 
Divulgação do gabarito 
definitivo da prova objetiva 
aplicada. 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

22/02/2022 
Divulgação da imagem do 
cartão resposta. 

A partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

24/02/2022 
Divulgação do Resultado 
Preliminar da prova objetiva 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

25/02/2022 
Recurso ao Resultado 
Preliminar da prova objetiva de 
conhecimentos 

 No site: www.selecon.org.br 

04/03/2022 

Resultado do Recurso ao 
Resultado Preliminar da prova 
objetiva de conhecimentos e 
Resultado Final da prova 
objetiva de conhecimentos. 
Convocação para o EAF. 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

06/04/2022 Aplicação do EAF a partir das 7h No site: www.selecon.org.br 

08/04/2022 Resultado Preliminar do EAF a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

09/04/2022 
Recurso ao Resultado 
Preliminar do EAF 

 No site: www.selecon.org.br 

12/04/2022 

Resultado Final do EAF e 
Convocação para o Exame 
Psicotécnico – Disponibilização 
do QIC (Questionário de 
Informações Confidenciais) 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

19/04/2022 
Aplicação da Avaliação 
Psicológica 

a partir das 14h No site: www.selecon.org.br 

29/04/2022 
Resultado Preliminar da 
Avaliação Psicológica 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

04/05/2022 
Entrevista Devolutiva relativa ao 
Resultado Preliminar do Exame 
Psicotécnico 

a partir das 14h No site: www.selecon.org.br 

06/05/2022 
Resultado Final do Exame 
Psicotécnico e Convocação 
para o Exame Médico 

 No site: www.selecon.org.br 

12/05/2022 
Entrega do QIC devidamente 
preenchido para a 
Investigação Social 

Das 8h às 17h Sede da GCM-São Gonçalo 

07 e 08/06/2022 Aplicação do Exame Médico Das 9h às 18h Local a ser divulgado 

10/06/2022 
Resultado Preliminar do Exame 
Médico 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

11/06/2022 
Recurso ao Resultado do 
Exame Médico 

 No site: www.selecon.org.br 

15/06/2022 
Divulgação do Resultado do 
Recurso ao Resultado 
preliminar do Exame Médico 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

15/06/2022 
Resultado Final do Exame 
Médico 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

20/06/2022 
Resultado Preliminar da 
Investigação Social 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

21/06/2021 
Recurso ao Resultado 
Preliminar da Investigação 
Social 

 No site: www.selecon.org.br 

24/06/2022 
Resultado Final da Investigação 
Social 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

 
27/06/2022 

Resultado Preliminar da 
Classificação do Concurso 
Publico 

a partir das 19h No site: www.selecon.org.br 

 
28/06/2022 

Recurso ao Resultado 
Preliminar do Concurso Público 
com a Classificação Geral dos 
Candidatos 

 No site: www.selecon.org.br 

 
30/06/2022 

Resultado do Recurso ao 
Resultado Preliminar do 
Concurso Público com a 
Classificação Geral dos 
Candidatos. Resultado Final do 
Concurso Público, com a 
classificação final dos 
candidatos 

a partir das 19h 

www.selecon.org.br e 
saogoncalo.rj.gov.br e Diário 
Oficial do Município de São 
Gonçalo-RJ 

a partir de 
01/07/2022 

Homologação do Resultado 
Final do Concurso Público e 
convocação dos aprovados 
para o Exame Admissional e 
posse no cargo 

 

www.selecon.org.br e 
saogoncalo.rj.gov.br e Diário 
Oficial do Município de São 
Gonçalo-RJ 

São Gonçalo-RJ, 10 de dezembro de 2021. 
NELSON RUAS DOS SANTOS 

Prefeito 

Designa: 
a contar de 03 de janeiro de 2021, STEPHANY SIQUEIRA ESTRELLA 
CASOTTI - Mat.: 90500, para responder pelo cargo de Presidente - 
Símbolo PR-01, em virtude das férias do(a) servidor(a) Marcelle 
Cipriani de Almeida - Mat.: 90479, no Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo, sem fazer 
jus a remuneração do referido cargo. 
Port nº 3543/2021 

SEMAD 

PORTARIA N.º 691/SUBRH/SEMAD/2021 
São Gonçalo, 07 de Dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 298/2021, de 12 de agosto de 
2021. 
RESOLVE conceder 3 (três) meses de Licença Prêmio, ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o disposto no 
artigo 139, da Lei 050/91, de 05 de dezembro de 1991. 

Matrícula Nome Posse Cargo Quinquênio Início Processo 

11764 
CARLOS MAURICIO 
MIRANDA SOARES 

25/01/1990 MEDICO 5º(2010-2015) 03/01/2022 41460/2021 

13278 
RICARDO 
GOULART GALVAO 

15/10/1992 MEDICO 4º(2007-2012) 03/01/2022 40481/2021 

14008 
LAURA CHRISTINA 
SATO 

25/03/1994 FISCAL DE POSTURAS 5º(2014-2019) 03/01/2022 41487/2021 

20992 
MARCOS PAULO DE 
BRITO 

09/11/2011 
TEC DE APOIO ESP / 
CONTROLE URBANO 

1º(2011-2016) 03/01/2022 33748/2021 

21592 
ANA CARMEN 
PIRES DA SILVA 

21/05/2012 
TECNICO DE APOIO 

ESPECIALIZADO 
1º(2012-2017) 03/01/2022 45594/2021 

RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA 692/SUBRH/SEMAD/2021 
São Gonçalo, 07 de Dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 298/2021, de 12 de agosto de 
2021. 
RESOLVE conceder 3 (três) meses de Licença Prêmio, ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o disposto no 
artigo 139, da Lei 050/91, de 05 de dezembro de 1991. 

Matrícula Nome Posse Cargo Quinquênio Início Processo 

12698 
JOSE JORGE DA 
CRUZ RIBAS 

08/04/1991 GUARDA MUNICIPAL 3º(2001-2006) 03/01/2022 52168/2021 

14833 
JOSE ALBERTO 
FARAH 

10/07/1995 MEDICO 2º(2000-2005) 03/01/2022 48033/2021 

19340 
ERIKA VALESKA 
CORDEIRO DE 
AMORIM 

07/07/2005 GUARDA MUNICIPAL 2º(2010-2015) 03/01/2022 53401/2021 

20023 
NEUZA DUTRA DA 
SILVA 

15/01/2010 
AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 
1º(2010-2015) 03/01/2022 48997/2021 

RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 694/SUBRH/SEMAD/2021 
São Gonçalo, 07 de Dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 298/2021, de 12 de agosto de 
2021. 
RESOLVE conceder 3 (três) meses de Licença Prêmio, ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o disposto no 
artigo 139, da Lei 050/91, de 05 de dezembro de 1991. 

Matrícula Nome Posse Cargo Quinquênio Início Processo 

12625 
GILBERTO 
GONCALVES DIAS 17/04/1991 GUARDA MUNICIPAL 4º(2006-2011) 03/01/2022 51473/2021 

12673 

RICARDO 
HENRIQUE COSTA 
DUTRA 12/04/1991 GUARDA MUNICIPAL 5º(2011-2016) 03/01/2022 51474/2021 

15979 
RITA DE CASSIA 
DINIZ DA SILVIA  08/07/1998 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 3º(2008-2013) 03/01/2022 33452/2021 

16326 
TAIRONE DA 
COSTA AGUIAR 13/11/1998 GUARDA MUNICIPAL 2º(2003-2008) 03/01/2022 51477/2021 

16347 
GILBERT DE 
OLIVEIRA MARINS 03/11/1998 GUARDA MUNICIPAL 2º(2003-2008) 03/01/2022 51479/2021 

20962 

ALCINELIO 
AFONSO DE 
OLIVEIRA BRAGA 07/11/2011 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 1º(2011-2016) 03/01/2022 48999/2021 

RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 697/SUBRH/SEMAD/2021 
São Gonçalo, 07 de Dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 298/2021, de 12 de agosto de 
2021. 
RESOLVE conceder 6 (seis) meses de Licença Prêmio, ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o disposto no 

artigo 139, da Lei 050/91, de 05 de dezembro de 1991. 
Matrícula Nome Posse Cargo Quinquênio Início Processo 

13497 
EDMA MATHIAS 
NETTO 

11/03/1993 GUARDA MUNICIPAL 
4º(2008-2013) 
5º(2013-2018) 

03/01/2022 51476/2021 

14519 
KATIA REGINA 
SILVA LIMA 

03/01/1995 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

4º(2010-2015) 
5º(2015-2020) 

03/01/2022 29919/2021 

17282 

MARIA DA 
CONCEICAO 
GUIMARAES DA 
MOTA 

18/04/2000 
INSPETOR DE 
DISCIPLINA 

3º(2010-2015) 
4º(2015-2020) 

03/01/2022 49905/2021 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/


DIÁRIO OFICIAL 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E. | PODER EXECUTIVO | ANO II | N.º 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario-oficial/ 6 

RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N.º 121/GABSEMAD/2021, 
PUBLICADA EM 08/10/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 33.585/2020 
SERVIDOR (A): VINICIUS SILVA MACHADO  
MATRÍCULA: 20.913 
CARGO: ANALISTA NA AREA TECNOLOGICA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182 de 27 de 
setembro de 2017 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e designada 
pela a Portaria n.º 121/GABSEMAD/2021, de 08 de outubro de 2021, 
do Sr. Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o 
disposto no artigo 222 e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 
050/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Gonçalo), CITA o(a) servidor(a) VINICIUS SILVA MACHADO, 
ANALISTA NA AREA TECNOLOGICA, Matrícula n° 20.913, pelo 
presente Edital, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
última publicação deste, comparecer na sala desta Comissão 
situada à Rua Feliciano Sodré, n° 100 – Secretaria Municipal de 
Administração – Centro, São Gonçalo, RJ – Sede da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo, a fim de apresentar a defesa escrita no 
processo disciplinar n° 33.585/2020, a que responde, sendo lhe 
facultado vista dos respectivos autos na sala da Comissão, sob 
pena de Revelia. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N.º 122/GABSEMAD/2021, 
PUBLICADA EM 08/10/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 21.839/2020 
SERVIDOR (A): FARNEY PAIXÃO DA COSTA 
MATRÍCULA: 21.006 
CARGO: TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/ CONTROLE 
INTERNO 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182 de 27 de 
setembro de 2017 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e designada 
pela a Portaria n.º 122/GABSEMAD/2021, de 08 de outubro de 2021, 
do Sr. Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o 
disposto no artigo 222 e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 
050/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Gonçalo), CITA o(a) servidor(a) FARNEY PAIXÃO DA COSTA, 
TECNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/ CONTROLE INTERNO, 
Matrícula n° 21.006, pelo presente Edital, para no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da última publicação deste, comparecer na 
sala desta Comissão situada à Rua Feliciano Sodré, n° 100 – 
Secretaria Municipal de Administração – Centro, São Gonçalo, RJ – 
Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a fim de apresentar a 
defesa escrita no processo disciplinar n° 21.839/2020, a que 
responde em razão da imputação contida no despacho de instrução 
e indiciação, sendo lhe facultado vista dos respectivos autos na sala 
da Comissão, sob pena de Revelia. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N.º 123/GABSEMAD/2021, 
PUBLICADA EM 08/10/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16.999/2020 
SERVIDOR (A): SHIRLEY BARBOSA DA SILVA  
MATRÍCULA: 23.418 
CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182 de 27 de 
setembro de 2017 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e designada 
pela a Portaria n.º 123/GABSEMAD/2021, de 08 de outubro de 2021, 
do Sr. Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o 
disposto no artigo 222 e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 
050/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 

Gonçalo), CITA o(a) servidor(a) SHIRLEY BARBOSA DA SILVA, 
TECNICO DE ENFERMAGEM, Matrícula n° 23.418, pelo presente 
Edital, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da última 
publicação deste, comparecer na sala desta Comissão situada à Rua 
Feliciano Sodré, n° 100 – Secretaria Municipal de Administração – 
Centro, São Gonçalo, RJ – Sede da Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo, a fim de apresentar a defesa escrita no processo 
disciplinar n° 16.999/2020, a que responde, sendo lhe facultado vista 
dos respectivos autos na sala da Comissão, sob pena de Revelia. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N.º 124/GABSEMAD/2021, 
PUBLICADA EM 08/10/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16.996/2020 
SERVIDOR (A): ALINE CANDIDA SOBRINHO  
MATRÍCULA: 20.685 
CARGO: PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182 de 27 de 
setembro de 2017 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e designada 
pela a Portaria n.º 124/GABSEMAD/2021, de 08 de outubro de 2021, 
do Sr. Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o 
disposto no artigo 222 e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 
050/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Gonçalo), CITA o(a) servidor(a) ALINE CANDIDA SOBRINHO, 
PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL, Matrícula n° 20.685, 
pelo presente Edital, para no prazo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da última publicação deste, comparecer na sala desta 
Comissão situada à Rua Feliciano Sodré, n° 100 – Secretaria 
Municipal de Administração – Centro, São Gonçalo, RJ – Sede da 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a fim de apresentar a defesa 
escrita no processo disciplinar n° 16.996/2020, a que responde, 
sendo lhe facultado vista dos respectivos autos na sala da 
Comissão, sob pena de Revelia. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO N.º 125/GABSEMAD/2021, 
PUBLICADA EM 08/10/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 16.993/2020 
SERVIDOR (A): VINICIUS SAMPAIO CARAVELLA  
MATRÍCULA: 15.811 
CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
EDITAL DE CITAÇÃO 
A Presidente da Comissão Especial de Inquérito Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Decreto Municipal n.º 182 de 27 de 
setembro de 2017 do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e designada 
pela a Portaria n.º 125/GABSEMAD/2021, de 08 de outubro de 2021, 
do Sr. Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o 
disposto no artigo 222 e seu parágrafo único da Lei Municipal n° 
050/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São 
Gonçalo), CITA o(a) servidor(a) VINICIUS SAMPAIO CARAVELLA, 
AGENTE DE SAÚDE, Matrícula n° 16.993, pelo presente Edital, para 
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da última publicação 
deste, comparecer na sala desta Comissão situada à Rua Feliciano 
Sodré, n° 100 – Secretaria Municipal de Administração – Centro, São 
Gonçalo, RJ – Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a fim 
de apresentar a defesa escrita no processo disciplinar n° 
16.993/2020, a que responde, sendo lhe facultado vista dos 
respectivos autos na sala da Comissão, sob pena de Revelia. 
AMANDA GOULART DOS SANTOS DYMACAU 
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 

Disciplinar 

DESPACHO DO SECRETÁRIO 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n.º

s
 21608/2021, 21633/2021, 21942/2021, 22020/2021, 

22022/2021, 22024/2021, 22026/2021, 22027/2021, 22114/2021, 
22127/2021, 22138/2021, 22148/2021, 22174/2021, 22178/2021, 
22266/2021, 22269/2021, 22708/2021, 22719/2021, 22754/2021, 
22760/2021, 22775/2021 e 22906/2021. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 10 de dezembro 
de 2021. 
RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

DESPACHO DO SECRETÁRIO 
Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n.º

s
 22021/2021, 22023/2021, 22025/2021, 22028/2021, 

22051/2021, 22086/2021, 22105/2021, 22129/2021, 22153/2021, 
22154/2021, 22158/2021, 22162/2021, 22164/2021, 22806/2021, 
22720/2021, 22795/2021, 22807/2021, 22858/2021, 22878/2021, 
22879/2021, 22894/2021, 22922/2021, 22924/2021, 22930/2021, 
22961/2021, 55911/2021 e 55913/2021. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 10 de dezembro 
de 2021. 
RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

DESPACHO DO SECRETÁRIO 
Indefiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n º

s
 21624/2021, 21648/2021, 21710/2021 e 22171/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 10 de dezembro 
de 2021. 
RODRIGO TORREGROSA OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

SEMFA 
PORTARIA N.º 60/2021/SEMFA-PMSG. 
DECISÃO do Secretário Municipal de Fazenda 
Processo n.º 28.465/2021. 
O Secretário Municipal de Fazenda no exercício das atribuições 
legais e tendo sido concluídos todos os trâmites apuratórios na 
Sindicância instaurada por meio da Portaria n.º 056/2021/SEMFA-
PMSG, Processo Administrativo n.º 28465/2021, ACOLHO o Relatório 
Final Conclusivo da Comissão de Sindicância, acostado às fls. 38 a 
40, e passo a decidir:  
Seja ARQUIVADO o Processo Administrativo n.º 28465/2021, 
considerando os fatos analisados pela comissão de Sindicância. 
São Gonçalo, 03 de Dezembro de 2021.  
RANDHAL JULIANO BARRETO COELHO 
Secretário Municipal de Fazenda 

SEMAS 

PORTARIA N.º 077/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO PERTENCENTES 
À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB E FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora CINTYA RODRIGUES DO AMARAL 
MONTEIRO - matrícula 124.660, para atuar como gestora dos 
contratos de locações pertencentes ao âmbito da Proteção Social 
Básica – PSB e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor dos 
contratos de locações que trata esta portaria, gerenciar o contrato 
até o término de sua vigência. 
Art. 2° - Designar as servidoras ANA CARMEM PIRES DA SILVA - 
matrícula 21.592 e JANAINA ALVES PEREIRA DOS SANTOS - 
matrícula 21.567, para atuarem como fiscais dos contratos de 
locações pertinentes ao âmbito de Proteção Social Especial – PSE e 
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, conforme o 
estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal dos 
contratos de locação em comento, fiscalizar a execução, relatando 
ao gestor do contrato, eventuais incidentes para que tome as 
providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele 
inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 078/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO PERTENCENTES 
À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE E FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor JAIR FERREIRA MELLO – matricula n.º: 
124.494, para atuar como gestor dos contratos de locações 
pertencentes ao âmbito da Proteção Social Especial – PSE e Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, conforme o estabelecido 
no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor dos 
contratos de locações que trata esta portaria, gerenciarem os 
contratos até o término de sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores SILVIANE DE CARVALHO 
RODRIGUES VARGAS - matrícula 125.598 e ROGÉRIO LOUZADA DE 
CARVALHO – matrícula 14.555, para atuarem como fiscais dos 
contratos de locações pertinentes ao âmbito de Proteção Social 
Especial – PSE e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal dos 
contratos de locação em comento, fiscalizar a execução, relatando 
ao gestor do contrato, eventuais incidentes para que tome as 
providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele 
inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 079/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO PERTENCENTES 
A SUBSECRETARIA MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – SMIA, FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA – FUMIA E CONSELHOS TUTELARES E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor ALAN JORGE GONÇALVES 
RODRIGUES FIGUEIREDO - matrícula 124.655, para atuar como 
gestor dos contratos de locações pertencentes ao âmbito 
Subsecretaria Municipal Para Infância e Adolescência – SMIA, 
Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FUMIA e Conselhos 
Tutelares, conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor dos 
contratos de locações que trata esta portaria, gerenciarem os 
contratos até o término de sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores MARIANA FRIZIEIRO DA SILVA 
CRUZ - matrícula 125.599 e ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – 
matrícula 14.555, para atuarem como fiscais dos contratos de 
locações pertinentes ao âmbito da Subsecretaria Municipal Para 
Infância e Adolescência – SMIA, Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência – FUMIA e Conselhos Tutelares, conforme o 
estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal dos 
contratos de locação em comento, fiscalizar a execução, relatando 
ao gestor do contrato, eventuais incidentes para que tome as 
providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele 
inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
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São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 080/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE CONCESSIONÁRIAS, 
INCLUSIVE OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB E FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores CINTYA RODRIGUES DO AMARAL 
MONTEIRO - matrícula 124.660, ANA CARMEM PIRES DA SILVA - 
matrícula 21.592, JANAINA ALVES PEREIRA DOS SANTOS - 
matrícula 21.567, ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – matrícula 
14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, conforme 
art. 58 da Lei 8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito da 
Proteção Social Básica – PSB e Fundo Municipal de Assistência 
Social - FMAS. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito da Proteção Social Básica - PSB e Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, incluindo contratos de concessionárias e 
seus respectivos processos de pagamento de prestações de 
serviços no âmbito dos programas (BPC na escola, ACESSUAS 
Trabalho, Programa Primeira Infância no SUAS) – PSB. 
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior: 
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova  contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca das 
legislações que regem as contratações; 
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no instrumento 
convocatório, contrato e/ou termo equivalente”. 
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar fiscalizar e atestar a 
efetiva execução do objeto contratado relatando eventuais 
ocorrências referente a inexecução total ou parcial do objeto 
estabelecido no contrato.  
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 081/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE CONCESSIONÁRIAS, 
INCLUSIVE OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores JAIR FERREIRA MELLO – matricula 
n.º 124.494, SILVIANE DE CARVALHO RODRIGUES VARGAS - 
matrícula 125.598, ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – matrícula 
14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, conforme 
art. 58 da Lei 8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito da 
Proteção Social Especial – PSE e Fundo Municipal de Assistência 
Social - FMAS. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito da Proteção Social Especial – PSE e Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, incluindo contratos de concessionárias 
e seus respectivos processos de pagamento de prestações de 
serviços no âmbito dos programas e projetos da Proteção Social 
Especial – PSE. 
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior: 
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca das 
legislações que regem as contratações; 
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no instrumento 
convocatório, contrato e/ou termo equivalente”. 
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar fiscalizar e atestar a 
efetiva execução do objeto contratado relatando eventuais 
ocorrências referente a inexecução total ou parcial do objeto 
estabelecido no contrato.  
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
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EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 082/2021 
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
DE FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS PARCERIAS CELEBRADAS 
MEDIANTE TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO, NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear e designar o servidor JAIR FERREIRA MELLO – 
matricula n.º 124.494, Presidente Comissão de Monitoramento, 
Avaliação e Fiscalização com funções específicas de Gestor da 
Parceria com poderes de controle e fiscalização previstos no art. 61 
da Lei 13.019/2014, celebradas com as Organizações da Sociedade 
Civil mediante termo de colaboração e/ou fomento, firmado com o 
Município de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
Art. 2º - Serão atribuições do Presidente:  
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados, inclusive os que não estejam na 
esfera de sua competência;  
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório 
técnico de monitoramento e avaliação que deverá conter:  
III.1- resultados alcançados e seus benefícios;  
III.2- impactos econômicos ou sociais;  
III.3- grau de satisfação do público beneficiário;  
III.4- possibilidade de sustentabilidade das ações após o término da 
parceria;  
III.5- eventuais correções e adequações das ações que visem a 
melhoria dos resultados, da eficácia, eficiência e efetividade, 
inclusive correções que digam respeito a melhoria dos programas, 
ações e projetos da parceria.  
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.  
V- analisar e sugerir ao administrador público a possibilidade de 
firmar termo aditivo ou eventual necessidade de convalidação dos 
termos da parceria;  
VI - aplicar penalidade de advertência, subsidiado pelas informações 
fornecidas por técnicos da administração pública municipal e 
fornecer subsídios ao administrador público ou agente público 
responsável pela aplicação das demais sanções, bem como quando 
verificadas impropriedades praticadas pela Organização da 
Sociedade Civil em desacordo com o Plano de Trabalho que não 
justifiquem aplicação de penalidade mais grave.  
VII - Adotar as providências apontadas pela Autoridade 
Administrativa Superior ou pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, visando à homologação do Relatório de Monitoramento e 
Avaliação;  
VIII - A manifestação final sobre a prestação de contas deverá 
apresentar uma dessas opções: aprovação da prestação de contas, 
aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou rejeição da 
prestação de contas e determinação da imediata instauração de 
tomada de contas especial.  
IX - Emitir Relatório técnico de monitoramento e avaliação referente 
análise da prestação de contas anual quando a parceria for 
selecionada por amostragem, conforme ato da secretária municipal, 
considerados os parâmetros a serem definidos no Plano de 
Trabalho, que deverá conter sem prejuízo de outros elementos:  
IX.1 - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  
IX.2 - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 
do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 
objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho; indicar os resultados e percentuais 

de atingimento das metas, bem como pontuar, quando for 
necessário, aspectos relacionados à eficiência, eficácia e 
efetividade;  
IX.3 - análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de 
fomento;  
IX.4 - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como 
de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias;  
X - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento das 
legislações que regem as parcerias sob sua responsabilidade;  
XI - Realizar encontros com as OSC’s parcerias para sanar 
incorreções de execução da parceria.  
Art. 3º - O acompanhamento da parceria deverá ocorrer 
concomitantemente com sua execução, devendo haver registros de 
ações de monitoramento periódicos.  
Art. 4° - Designar os membros da Comissão de Fiscalização das 
parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil - 
OSC`s, relacionados abaixo:  
• Mariana Frizieiro da Silva Cruz – matrícula: 125.599  
• Silviane de Carvalho Rodrigues Vargas – matrícula: 125.598  
• Janaina Alves Pereira dos Santos - matrícula 21.567  
• Sacha Caroline Carvalho dos Santos Mota – Matrícula 126.849. 
Art. 5º - Competirá aos membros da comissão de fiscalização:  
I – subsidiar o trabalho do gestor da parceria;  
II- manifestar-se a respeito de todos os assuntos relacionados direta 
ou indiretamente as parcerias vigentes, nos casos expressos em lei 
e ainda nos que for solicitada análise e manifestação;  
III - acompanhar a execução das parcerias;  
IV – Realizar capacitação visando adquirir conhecimento das 
legislações que regem as parcerias sob sua responsabilidade;  
V – Atestar os relatórios mensais de atendimento emitidos pelas 
Organizações da Sociedade Civil - OSC`s;  
VI- Elaborar Relatórios periódicos;  
VII - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das informações constantes nos instrumentos 
convocatórios e Plano de Trabalho;  
VIII- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado de 
acordo com o pactuado no Termo de Fomento e/ou Colaboração e 
Plano de Trabalho; 
IX - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020, 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
X - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
XI - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no Termo de Colaboração 
e/ou Fomento e Plano de Trabalho”. 
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
XII - Elaborar relatório mensal de fiscalização e controle. 
Art. 6º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da contratação da parceria, e, deverão acompanhar, 
fiscalizar e atestar a efetiva execução do objeto contratado 
relatando eventuais ocorrências referente a inexecução total ou 
parcial do objeto estabelecido no contrato junto ao gestor da 
parceria. 
Art. 7º - As divergências na execução da parceria deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados.  
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Art. 8º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
Art. 9° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 083/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 182/FMS/2020, NO ÂMBITO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FUMIA.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor ALAN JORGE GONÇALVES 
RODRIGUES FIGUEIREDO - matrícula 124.655, para atuar como 
gestor da Ata de Registro de Preços n.º 182/FMS/2020, firmada junto 
à empresa NOCAUTY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 
LTDA ME, no bojo do Processo Administrativo n.° 33.073/2020, no 
âmbito do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FUMIA, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor da 
ata de que trata esta portaria, gerenciar a aludida até o término de 
sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores MARIANA FRIZIEIRO DA SILVA 
CRUZ - matrícula 125.599, ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – 
matrícula 14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, 
para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços n.º 
182/FMS/2020, firmada junto à empresa NOCAUTY COMERCIO DE 
PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME, no bojo do Processo 
Administrativo n.° 33.073/2020, no âmbito do Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência – FUMIA, conforme o estabelecido no art. 
67, da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal da 
ata em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor da ata 
eventuais incidentes para que tome as providências cabíveis, além 
das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 084/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 181/FMS/2020, NO ÂMBITO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FUMIA.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor ALAN JORGE GONÇALVES 
RODRIGUES FIGUEIREDO - matrícula 124.655, para atuar como 
gestor da Ata de Registro de Preços n.º 181/FMS/2020, firmada junto 
à empresa ALL FOOD SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA ME, no bojo do Processo Administrativo n.° 33.073/2020, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor da 
ata de que trata esta portaria, gerenciar a aludida até o término de 
sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores MARIANA FRIZIEIRO DA SILVA 
CRUZ - matrícula 125.599 e ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – 
matrícula 14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, 
para atuarem como fiscais da Ata de Registro de Preços n.º 
181/FMS/2020, firmada junto à empresa ALL FOOD SERVICOS E 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, firmada no bojo do Processo 

Administrativo n.° 33.073/2020, conforme o estabelecido no art. 67, 
da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal da 
ata em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor da ata 
eventuais incidentes para que tome as providências cabíveis, além 
das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 085/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 182/FMS/2020, NO ÂMBITO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor JAIR FERREIRA MELLO – matricula n.º 
124.494, para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços n.º 
182/FMS/2020, firmada junto à empresa NOCAUTY COMERCIO DE 
PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME, no bojo do Processo 
Administrativo n.° 33.073/2020, no âmbito do Fundo Municipal da 
Assistência Social - FMAS, conforme o estabelecido no art. 67, da 
Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor da 
ata de que trata esta portaria, gerenciar a aludida até o término de 
sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores SILVIANE DE CARVALHO 
RODRIGUES VARGAS - matrícula 125.598, ROGÉRIO LOUZADA DE 
CARVALHO – matrícula 14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - 
Matrícula 127.016, para atuar como gestor da Ata de Registro de 
Preços n.º 182/FMS/2020, firmada junto à empresa NOCAUTY 
COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME, no bojo do 
Processo Administrativo n.° 33.073/2020, no âmbito do Fundo 
Municipal da Assistência Social - FMAS, conforme o estabelecido no 
art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal da 
ata em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor da ata 
eventuais incidentes para que tome as providências cabíveis, além 
das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 086/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 181/FMS/2020, NO ÂMBITO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor JAIR FERREIRA MELLO – matricula n.º 
124.494, para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços n.º 
181/FMS/2020, firmada junto à empresa ALL FOOD SERVICOS E 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, no bojo do Processo 
Administrativo n.° 33.073/2020, no âmbito do Fundo Municipal da 
Assistência Social - FMAS, conforme o estabelecido no art. 67, da 
Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor da 
ata de que trata esta portaria, gerenciar a aludida até o término de 
sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores SILVIANE DE CARVALHO 
RODRIGUES VARGAS - matrícula 125.598, ROGÉRIO LOUZADA DE 
CARVALHO – matrícula 14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - 
Matrícula 127.016, para atuarem como fiscais da Ata de Registro de 
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Preços n.º 181/FMS/2020, firmada junto à empresa ALL FOOD 
SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, firmada no bojo 
do Processo Administrativo n.° 33.073/2020, no âmbito do Fundo 
Municipal da Assistência Social – FMAS, conforme o estabelecido 
no art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal da 
ata em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor da ata 
eventuais incidentes para que tome as providências cabíveis, além 
das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 087/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2021.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor RAFAEL CABRAL LOPES – matricula 
126.685, para atuar como gestor da Ata de Registro de Preços n.º 
001/2021, firmada junto à empresa TRANSPORTADORA RENNAN 
LTDA, no bojo do Processo Administrativo n°. 29.832/2019, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor dos 
contratos de locações que trata esta portaria, gerenciarem os 
contratos até o término de sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores JAIR FERREIRA MELLO – matricula 
n.º 124.494, ALAN JORGE GONÇALVES RODRIGUES FIGUEIREDO - 
matrícula 124.655 e CINTYA RODRIGUES DO AMARAL MONTEIRO - 
matrícula 124.660, para atuarem como fiscais da Ata de Registro de 
Preços n.º 001/2021, firmada junto à empresa TRANSPORTADORA 
RENNAN LTDA, firmada no bojo do Processo Administrativo n.° 
29.832/2019, conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal da 
ata em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor da ata 
eventuais incidentes para que tome as providências cabíveis, além 
das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 088/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE CONCESSIONÁRIAS, 
INCLUSIVE OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 
SMIA E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores ALAN JORGE GONÇALVES 
RODRIGUES FIGUEIREDO - matrícula 124.655, MARIANA FRIZIEIRO 
DA SILVA CRUZ - matrícula 125.599, ROGÉRIO LOUZADA DE 
CARVALHO – matrícula 14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - 
Matrícula 127.016, conforme art. 58 da Lei 8.666/93 para atuarem 
como fiscais no âmbito da Subsecretaria Municipal da Infância e 
Adolescência – SMIA e Fundação Municipal da Infância e 
Adolescência. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito da Subsecretaria Municipal da Infância e Adolescência – 
SMIA e Fundação Municipal da Infância e Adolescência, incluindo 
contratos de concessionárias e seus respectivos processos de 
pagamento de prestações de serviços no âmbito dos programas e 

projetos da Subsecretaria Municipal da Infância e Adolescência – 
SMIA. 
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior: 
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca das 
legislações que regem as contratações; 
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no instrumento 
convocatório, contrato e/ou termo equivalente”. 
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar fiscalizar e atestar a 
efetiva execução do objeto contratado relatando eventuais 
ocorrências referente a inexecução total ou parcial do objeto 
estabelecido no contrato.  
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 089/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DO 
CONTRATO N.º 003/2021.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o servidor RAFAEL CABRAL LOPES – matricula 
126.685, para atuar como gestor do Contrato n.º 003/2021, firmado 
junto à empresa TRANSPORTADORA RENNAN LTDA, no bojo do 
Processo Administrativo n.° 29.832/2019, conforme o estabelecido 
no art. 67, da Lei n.° 8.666/93. 
Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como gestor dos 
contratos de locações que trata esta portaria, gerenciarem os 
contratos até o término de sua vigência. 
Art. 2° - Designar os servidores JAIR FERREIRA MELLO – matricula 
n.º 124.494, ALAN JORGE GONÇALVES RODRIGUES FIGUEIREDO - 
matrícula 124.655 e CINTYA RODRIGUES DO AMARAL MONTEIRO - 
matrícula 124.660, para atuarem como fiscais do Contrato n.º 
003/2021, firmado junto à empresa TRANSPORTADORA RENNAN 
LTDA, firmado no bojo do Processo Administrativo n.° 29.832/2019, 
conforme o estabelecido no art. 67, da Lei n° 8.666/93. 
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Parágrafo único - Compete ao servidor, designado como fiscal do 
contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do 
contrato eventuais incidentes para que tome as providências 
cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 090/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.   
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores ALINE VASQUES MALDONADO – 
Matrícula: 124.886, ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – matrícula 
14.555 e DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, conforme 
Art. 58 da Lei n.º 8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito do 
Programa Bolsa Família e Cadastro Único no Contrato de Locação 
abaixo determinado, celebrado no Município de São Gonçalo no 
âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social. 

PROCESSO VIGÊNCIA FAVORECIDO OBJETO 

21.061/2020 
01/09/2020 a 
31/08/2022 

PAULO CESAR RAMOS NETTO e 
ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA 
NETTO 

BOLSA FAMÍLIA E 
CADASTRO ÚNICO 

Art. 2º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior: 
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II - Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca das 
legislações que regem as contratações; 
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, acompanhado do texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no instrumento 
convocatório, contrato e/ou termo equivalente”. 
Data____ /____/______. 
Servidor: _______________________________Mat. __________ 
Servidor: _______________________________Mat. __________ 
Art. 3º - Os fiscais deverão atestar todas as despesas relacionadas 
no âmbito do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, incluindo 
os fornecedores de materiais e equipamentos, prestadores de 
serviços Pessoa Física e Jurídica e as concessionárias de água, luz 
e telefone. 
Art. 4º - Os fiscais deverão acompanhar, fiscalizar e atestar a efetiva 
execução do objeto contratado relatando eventuais ocorrências 
referente a inexecução total ou parcial do objeto estabelecido no 
contrato. 
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 

Secretário Municipal de Assistência Social 

PORTARIA N.º 091/2021 
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM 
COMO FISCAIS NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
CONCESSIONÁRIAS, INCLUSIVE OS PROCESSOS DE 
PAGAMENTO, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO 
BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 63, da Lei 
Orgânica do Município e pelo Decreto n.º 186/2013 de 25 de julho de 
2013, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores ANDREA DA COSTA CONCEIÇÃO – 
Matrícula 124.742, ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – Matrícula: 
124.870, ROGÉRIO LOUZADA DE CARVALHO – matrícula 14.555 e 
DOMINGOS SARTO NETTO - Matrícula 127.016, conforme art. 58 da 
Lei 8.666/93 para atuarem como fiscais no âmbito do Bolsa Família e 
Cadastro Único. 
Art. 2º - Os fiscais deverão atestar as despesas relacionadas no 
âmbito do Bolsa Família e Cadastro Único, incluindo contratos de 
concessionárias e seus respectivos processos de pagamento de 
prestações de serviços. 
Art. 3º - Competirá ainda aos servidores designados no artigo 
anterior: 
I - Ter conhecimento de todas as condições de contratação, em 
especial das disposições constantes nos instrumentos 
convocatórios e dos termos de contratação; 
II- Examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o 
material/equipamento está sendo entregue de acordo com as 
condições da contratação; 
III - Emitir relatório de fiscalização e controle periódico; 
IV - Atendimento do artigo 5º do Decreto Municipal n.º 001/2020 
publicado em 02/01/2020, que dispõe sobre a observância da Ordem 
Cronológica das Exigibilidades; 
V - Nos casos de serviços continuados, deverá propor ao titular da 
secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração 
de procedimentos para nova  contratação com antecedência mínima 
de 90 dias; 
VI - Acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases; 
VII - Realizar capacitação visando adquirir conhecimento acerca das 
legislações que regem as contratações; 
VIII - A atestação será materializada através da assinatura de pelo 
menos dois servidores com identificação dos nomes completos, 
data e matrículas, sugerimos que seja utilizado o texto abaixo: 
“Na qualidade de fiscais atestadores, declaramos para os devidos 
fins que houve a correta execução do objeto contratado em estrita 
observância as disposições constantes no instrumento 
convocatório, contrato e/ou termo equivalente”. 
Data____ /____/______. 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Servidor:________________________________Mat.__________ 
Art. 4º - Os fiscais têm livre acesso ao processo administrativo 
originário da despesa, e, deverão acompanhar fiscalizar e atestar a 
efetiva execução do objeto contratado relatando eventuais 
ocorrências referente a inexecução total ou parcial do objeto 
estabelecido no contrato.  
Art. 5º - As divergências na execução do contrato deverão ser 
anotadas em registro próprio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
Art. 6º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 
São Gonçalo, 02 de dezembro de 2021. 
EDINALDO BASÍLIO 
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Secretário Municipal de Assistência Social 

SEMDUR 

EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE FISCAL 
Designação dos servidores João Victor de Oliveira Bastos matrícula 
118.792 e Rogério Vitor Lemos matrícula n.º 123.393 em substituição 
aos servidores Jefferson Marques da Silveira matrícula 121.209 e 
Alexandre Baes de Freitas matrícula 122.376 a contar de 18/09/2021 
como fiscais do Contrato PMSG n.º 001/SEMDUR/2018 - Objeto 
“Prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos e 
veículos pesados para manutenção de vias e logradouros do 
município de São Gonçalo” 
Processo Administrativo n.º 23.988/18. 
Partes: Município de São Gonçalo e Nolasco Construções Reformas 
e Instalações Ltda - ME. 
RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO 
Subsecretário Municipal de Contratos e Convênios 

SEMTRAN 

RESOLUÇÃO N.º 57/SEMTRAN/2021 
DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA 
FOOD TRUCK EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES no uso de suas 
atribuições, e de acordo com o art. 24, incisos II e III, da Lei n.º 9.503, 
de 23 de setembro de 1997; 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica proibido o estacionamento de veículos ao redor de 
toda a Praça Leonor Correia (Praça da Trindade). 
Parágrafo Único - Fica proibido parar e estacionamento do lado 
esquerdo do sentido da via ao redor da Praça Leonor Correia no 
trecho compreendido entre as Avenidas Trindade e Humberto 
Soeiro de Carvalho. 
Artigo 2º- Fica autorizado o estacionamento exclusivamente de 
FOOD TRUCK ao redor Praça Leonor Correia (Praça da Trindade) 
dentro dos espaços limitados pela sinalização, no período das 18 
horas às 6 horas. 
Artigo 3º - Fica autorizada a interdição do fluxo de veículos na via 
adjacentes a Praça Leonor Correia no trecho entre o número 990 da 
Rua José Manna Jr. e o Número 50 da Praça Leonor Correia. 
Parágrafo Único - A interdição será realizada restritamente ao 
espaço entre o canteiro central maior e a lateral da Praça, sendo 
realizado diariamente no período das 18 horas às 6 horas. 
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 10 de dezembro de 2021. 
FABIO RICARDO FONTES LEMOS 

Secretário Municipal de Transportes 

DESPACHO DA PRESIDENTE 
RECURSOS AO CORIM- Sessão 01/12/2021 
JULGAMENTO DE MULTA: 
INDEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: __________. 
DEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: 31438/2021. 
FERNANDA DA SILVA CORRÊA MARTINS 

Presidente do CORIM 

DESPACHO DA PRESIDENTE 
RECURSOS AO CORIM- Sessão 02/12/2021 
JULGAMENTO DE MULTA: 
INDEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: __________. 
DEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: 31454/2021. 
FERNANDA DA SILVA CORRÊA MARTINS 

Presidente do CORIM 

DESPACHO DA PRESIDENTE 
RECURSOS AO CORIM- Sessão 03/12/2021 
JULGAMENTO DE MULTA: 
INDEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: __________. 
DEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: 31462/2021. 
FERNANDA DA SILVA CORRÊA MARTINS 

Presidente do CORIM 

DESPACHO DA PRESIDENTE 
RECURSOS AO CORIM- Sessão 06/12/2021 
JULGAMENTO DE MULTA: 

INDEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: __________. 
DEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: 31442/2021.  
FERNANDA DA SILVA CORRÊA MARTINS 

Presidente do CORIM 

DESPACHO DA PRESIDENTE 
RECURSOS AO CORIM- Sessão 07/12/2021 
JULGAMENTO DE MULTA: 
INDEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: __________. 
DEFERIR o(s) seguinte(s) processo(s) n.ºs: 31440/2021.  
FERNANDA DA SILVA CORRÊA MARTINS 
Presidente do CORIM 
Das decisões denegatórias cabe Recurso ao Secretário no prazo de 
10 (dez) dias contados da data da publicação. (§4º do Art. 35 do 
Decreto N.º 127/2001) 

SEMCOMP 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP PMSG N.º 105/2021 
Tipo: Menor Preço Por Item  
Processo n.º 16.117/2020 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a futura e eventual aquisição de04 (quatro) 
impressoras, 16 (dezesseis) microcomputadores portáteis tipo-
notebook, 16 (dezesseis) nobreaks, 13 (treze) softwares, 04 (quatro) 
projetores, 04 (quatro) telas de projeção, 08 (oito) caixas de som, 08 
(oito) microfones, 04 (quatro) aparelhos dvds, 64 (sessenta e quatro) 
cadeiras, 16 (dezesseis) mesas, 04 (quatro) tvs 42 polegadas, 04 
(quatro) câmeras fotográficas, 04 (quatro) tendas infláveis e 08 (oito) 
tendas, a fim de auxiliar na realização de ações preventivas ao uso 
indevido de drogas junto às comunidades, escolas, igrejas, praças 
etc, no município de São Gonçalo - RJ., conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Fica marcado para o dia 22/12/2021, às 10:00h o certame licitatório 
do Pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos à Rua Feliciano 
Sodré n.º 100, 2º andar, Centro, São Gonçalo/RJ, das 09:00 às 17:00 
horas, pelo telefone n.º (0xx21) 2199-6382 ou no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). 
ANTONIO CARLOS SANT’ANNA JUNIOR 
Pregoeiro 

SEMMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 0498/2021 
NOME: ATAC FIRE EXTINTORES COM. E SERV. LTDA, CNPJ N.º: 
01.229.958/0001-11, ENDEREÇO: Av. Sampaio Corrêa – Lote 17 – 
Quadra 142 – Santa Luzia – São Gonçalo – RJ, INFRAÇÃO: Artigo 74 
do Decreto Municipal n.º 111/2001. PENALIDADE: APLICAÇÃO DE 
MULTA NO VALOR DE R$ 10.016,16 (Dez mil e dezesseis reais e 

dezesseis centavos). PROCESSO N.º 140/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 768/2020 
NOME: VELEIRO ESCARLATE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
APARELHOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ N.º: 15.328.950/0002-06, 
ENDEREÇO: Rua Nilo Peçanha, n.º 521 – São Miguel – São Gonçalo 
– RJ, INFRAÇÃO: Artigo 74 do Decreto Municipal n.º 111/2001. 
PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA SIMPLES NO VALOR DE R$ 
3.483,64 (Três  mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos). PROCESSO N.º 40486/2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 878/2021 
NOME: ALEXANDRE MAURO DE LIMA, CPF N.º: 072.090.627-00, 
ENDEREÇO: Avenida Adam Blumer, n.º 8801 – Santo Aleixo – Magé 
– RJ, INFRAÇÃO: Artigo 76 do Decreto Municipal n.º 111/2001. 
PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA SIMPLES NO VALOR DE R$ 
5.463,36 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e 

seis centavos). PROCESSO N.º 55019/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 709/2021 
NOME: ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL JARDIM PROGRESSO, 
CNPJ N.º: 31.836.141/0001-72, ENDEREÇO: Rua Paul Leroux, n.º 222 
– Paraíso – São Gonçalo – RJ, INFRAÇÃO: Artigo 55 do Decreto 



DIÁRIO OFICIAL 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E. | PODER EXECUTIVO | ANO II | N.º 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario-oficial/ 14 

Municipal n.º 111/2001. PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA 
SIMPLES NO VALOR DE R$ 13.860,24 (Treze mil, oitocentos e 
sessenta reais e vinte e quatro centavos). PROCESSO N.º 

32338/2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 879/2021 
NOME: BAR E RESTAURANTE DOM BIGU DE SÃO GONÇALO, CNPJ 
N.º 34.790.117/0001-38, ENDEREÇO: Travessa Seferino Reis, n.º 122 
– Centro – São Gonçalo – RJ, INFRAÇÃO: Artigo 86 do Decreto 
Municipal n.º 111/2001. PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA NO 
VALOR DE R$ 2.997,26 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais 

e vinte e seis centavos). PROCESSO N.º 55200/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 708/2021 
NOME: KIAN IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N.º: 02.890.979/0001-46, 
ENDEREÇO: Estrada da Trindade, n.º 2573 – Itaúna – São Gonçalo – 
RJ, INFRAÇÃO: Artigo 78 do Decreto Municipal n.º 111/2001. 
PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA SIMPLES NO VALOR DE R$ 
88.704,48 (Oitenta e oito mil, setecentos e quatro reais e quarenta e 

oito centavos). PROCESSO N.º 51353/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 663/2021 
NOME: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – CEASA COLUBANDÊ, CNPJ N.º: 34.105.205/0010-44, 
ENDEREÇO: Rua Capitão Juvenal Figueiredo, n.º 1405 – Colubandê 
– São Gonçalo – RJ, INFRAÇÃO: Artigo 67 do Decreto Municipal n.º 
111/2001. PENALIDADE: APLICAÇÃO DE MULTA SIMPLES NO 
VALOR DE R$ 758,82 (Setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

dois centavos). PROCESSO N.º 26976/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
AUTO DE INFRAÇÃO N° 880/2021 
NOME: D. S. FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N.º: 
38.197.724/0001-40, ENDEREÇO: Rua Zilda Quintão, S/N, Lote 28, 
Quadra 01 – Porto Novo – São Gonçalo – RJ, INFRAÇÃO: Artigo 76 
do Decreto Municipal n.º 111/2001. PENALIDADE: APLICAÇÃO DE 
MULTA NO VALOR DE R$ 7.967,40 (Sete mil, novecentos e sessenta 
e sete reais e quarenta centavos). PROCESSO N.º 16664/2021. 
São Gonçalo, 10 de Dezembro de 2021. 
CARLOS AFONSO PEREIRA ROSA  
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 387/2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, usando das 
atribuições do seu cargo e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pela Portaria n.º 016/2021 de 01 de janeiro 
de 2021. 
RESOLVE: conceder a contar de 10 de junho de 2021, pensão 
vitalícia a CELY VIEIRA DOS SANTOS, matricula n.º 81.601, na 
condição de cônjuge do ex-servidor aposentado Arlem Gomes dos 
Santos, matricula n.º 3554, função Professor Docente I, referencia 
D19, conforme artigo 76-C da Lei Orgânica Municipal com as 
alterações da Emenda n.º 002/2021, publicada em 25 de março de 
2021, pensão equivalente a 60% dos proventos, ficando fixada em 
R$3.596,92 (Três mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e 
dois centavos), processo n.º 000848/2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 390/2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, usando das 
atribuições do seu cargo e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pela Portaria n.º 016/2021 de 01 de janeiro 
de 2021. 
RESOLVE: conceder a contar de 21 de outubro de 2021, pensão 
vitalícia a TAMAR GARCIA FIDENCIO, matricula n.º 81.603, na 
condição de cônjuge do ex-servidor aposentado Manoel Fidencio, 
matricula n.º 1982, função Tratorista, conforme artigo 76-C da Lei 
Orgânica Municipal com as alterações da Emenda n.º 002/2021, 
publicada em 25 de março de 2021, pensão equivalente a 60% dos 

proventos, ficando fixada em R$1.420,16 – (Um mil, quatrocentos e 
vinte reais e dezesseis centavos), processo n.º 000889/2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 

Presidente do IPASG 

PORTARIA PRES/DPV N.º 392/2021, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GONÇALO, usando das 
atribuições do seu cargo e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pela Portaria n.º 016/2021 de 01 de janeiro 
de 2021. 
RESOLVE: conceder a contar de 25 de setembro 2021, pensão 
vitalícia a ROSÂNE MATTOS DE ASSUMPÇÃO, matricula n.º 81.604, 
na condição de cônjuge, na condição de beneficiaria do ex-servidor 
ativo Edglariston Ferreira de Assumpção, matricula n.º 311, função 
Agente de Segurança Legislativo, Referencia C3, conforme artigo 
76-C da Lei Orgânica Municipal com as alterações da Emenda n.º 
002/2021, publicada em 25 de março de 2021, pensão equivalente a 
60% do provento, ficando fixada em R$1.787,41 (Um mil, setecentos 
e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), processo n.º 
000731/2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA 
Presidente do IPASG 

FMS 

RESOLUÇÃO N.º 014/2021 
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 214.038-9/2020. 
Art. 2° - Fica designada a COMISSÃO, integrada pelos servidores 
POLLYANA SALLY GOMES - matrícula n.º 21690, JONATHAS 
NUNES DOS SANTOS - matrícula n.º 16406 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, 06 de dezembro de 2021. 
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 

CMS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE MENTAL 
A Comissão Organizadora da III Conferencia Municipal de Saúde 
Mental, no uso de suas atribuições legais, e conforme legislação 
vigente; Conforme solicitação do Conselho Estadual de Saúde. 
Que acontecerá no dia 16/12/2021, a partir das 08:00h com previsão 
de termino às 17:00h, na Universidade Salgado Filho (Universo), no 
Bairro da Trindade – São Gonçalo, localizado na Rua Lambari, n° 10 
– SG/RJ Cep: 24456-570. 
Convocamos para a participação da conferencia acima mencionada 
os conselheiros que representam seus Municípios no Fórum da 
Região Metropolitana II, quais seja: Niterói, Itaboraí, Tanguá, Silva 
Jardim, Maricá e Rio Bonito. 
Participará do evento na condição de Delegado o número máximo 
de 45 pessoas, conforme deliberação prévia da Comissão 
Organizadora. 
A III CMSMS-SG contará com os seguintes participantes: 
A – Delegados eleitos homologados pelo CMSSG e com direito a voz 
e voto. 
B - Serão convocados para III CMSM-SG familiares e usuários dos 
serviços de Saúde Mental também podem ser convocados 



DIÁRIO OFICIAL 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D.O.E. | PODER EXECUTIVO | ANO II | N.º 489 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario-oficial/ 15 

representantes de ONG’s, Entidades, Instituições e Personalidades 
com atenção de relevância em Saúde Mental. 
C – A lista de convidados será concluída 5 dias antes da data de 
realização. 
D – As inscrições dos delegados para a CMSM-SG obedecerá à 
paridade 2° resolução 453/2012. 
E – A comunicação dos delegados suplentes em substituição 
titulares eleitos. 
DO TEMÁRIO 
O tema central da Conferência, que orientará as discussões nas 
distintas etapas da sua realização, será: “A política de Saúde Mental 
como direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços 
e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, a ser 
desenvolvido em eixos e em subeixos. 
1° O eixo principal da III CMSM-SG será “ Fortalecer e garantir 
Políticas Públicas: o SUS, o cuidado de saúde mental em liberdade e 
o respeito aos Direitos Humanos”, que será subdividido em 04 
(quatro) eixos e seus subeixos, conforme abaixo: 
I – Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania: 
a) Desinstitucionalização: Residências terapêuticas, fechamento de 
hospitais psiquiátricos e ampliação do Programa de Volta para 
Casa; 
b) Redução de danos e atenção às pessoas que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras drogas; 
c) Saúde mental na infância, adolescência e juventude: atenção 
integral e o direito à convivência familiar e comunitária; 
d) Saúde mental no sistema prisional na luta contra a criminalização 
dos(as) sujeitos(as) e encarceramento das periferias; 
e) Diversas formas de violência, opressão e cuidado em Saúde 
Mental; 
f) Prevenção e pósvenção do suicídio e integralidade no cuidado; 
II – Gestão, financiamento, formação e participação social na 
garantia de serviços de saúde mental: 
a) Garantia de financiamento público para a manutenção e 
ampliação da política pública de saúde mental; 
b) Formação acadêmica, profissional e desenvolvimento curricular, 
compatíveis à Rede de atenção Psicossocial (RAPS); 
c) Controle social e participação social na formulação e na avaliação 
da política de Saúde mental, Álcool e Outras Drogas; 
d) Educação continuada e permanente para os(as) trabalhadores(as) 
de saúde mental; 
e) Acesso à formação e uso de tecnologias de comunicação na 
democratização da política de saúde mental; 
f) Financiamento e responsabilidade nas três esferas de gestão 
(federal, estadual/distrital e municipal) na implementação da política 
de saúde mental; 
g) Acompanhamento da gestão, planejamento e monitoramento das 
ações de saúde mental; 
III – Política de saúde mental e os princípios do SUS: 
Universalidade, Integralidade e equidade: 
a) Intersetorial e integralidade do cuidado individual e coletivo da 
Política de Saúde Mental; 
b) Equidade, diversidade e interseccionalidade na política de saúde 
mental; 
c) Garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária 
e promoção a saúde, e práticas clínicas no território; (implementar) 
d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 
IV – Impactos na saúde mental da população e os desafios para o 
cuidado psicossocial durante e pós pandemia: 
a) Agravamento das crises econômicas, política, social e sanitária e 
os impactos na saúde mental da população principalmente as 
vulnerabilizadas; 
b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e 
possibilidade de continuar seu uso, incluindo-se entre outras, as 
ferramentas à distância; 
c) Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento decorrente da 
precarização das condições de trabalho durante e após emergência 
sanitária; 
d) Reforma psiquiátrica, reforma sanitária e o SUS; 
IV - Impactos na saúde mental da população e os desafios para o 
cuidado psicossocial durante e pós-pandemia: 

a) Agravamento das crises econômica, política, social e sanitária e os 
impactos na saúde mental da população principalmente as 
vulnerabilizadas; 
b) Inovações do cuidado psicossocial no período da pandemia e 
possibilidade de continuar seu uso, incluindo-se, entre outras, as 
ferramentas à distância; 
c) Saúde do(a) trabalhador(a) de saúde e adoecimento decorrente da 
precarização das condições de trabalho durante e após a emergência 
sanitária; 
Comissão Organizadora 
Jozildo Rodrigues de Souza – Usuário 
Rozinézio Afonso Pereira – Usuário 
Cícero Roberto Amorim – Usuário 
Eidmar Lessa dos Santos – Usuário 
Haroldo Vicente do Nascimento – Profissional de Saúde 
George Luis de Sousa Lopes – Profissional de Saúde 
Aline Ferreira de Lima Serra – Gestor 
Edmilson da Silva Pereira – Coordenador de Saúde Mental 
JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 
Presidente do CMS-SG 

SEMED 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
ANEXO II – CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 
ANEXO III –TERMO DE FOMENTO 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
IMPEDIMENTOS 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO QUADRO DIRETIVO 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 

 
 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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    O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, com fundamento na Lei nº 13.019/14 e o 

Decreto Municipal nº 166/2019, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO, visando à seleção de uma Instituição de Ensino Superior, interessada em 

celebrar TERMO DE FOMENTO que tenha por objeto a concessão de direito real uso de 

imóvel de propriedade do Município de São Gonçalo, observadas as disposições 

apresentadas. 

 

 O presente Chamamento Público tem por premissa fundamental a estrita 

observância dos princípios da moralidade e da transparência, balizadores das ações da 

Administração Pública, regido pelos seguintes diplomas legais: Constituição Federal de 

1988, Lei Orgânica do Município de São Gonçalo, Decreto Municipal nº 166/2019 e Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1 O objeto deste Edital de Chamamento Público é Seleção de uma Organização de 

Sociedade Civil interessada em receber a concessão de direito real uso de imóvel de 

propriedade do município de São Gonçalo para a reforma, construção e implementação 

de uma Unidade de Ensino Superior com oferta de curso de Medicina e outros, 

observadas as condições e exigências dispostas neste edital. 

 

1.2 O Poder Executivo Municipal de São Gonçalo dará a concessão de uso do imóvel 

localizado à Rua Estefânia de Carvalho, 04 – Zé Garoto – São Gonçalo – RJ, antigo prédio 

do Colégio Cenecista Orlando Rangel. 

 

1.3 A Concessão de uso tem por objetivo o incentivo a implantação de novas Instituições 

de Ensino Superior na Área Médica, no município, a promoção de melhoria na 

qualificação profissional, o estímulo a formação e fixação de médicos no município, a 

geração de empregos diretos e indiretos, o desenvolvimento econômico e o fomento do 

comércio local, observando o seguinte: 

I – A reforma e estruturação do edifício e demais instalações necessárias, inclusive 

contemplando a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade 

reduzida ou idosos, que deverão iniciar no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da 

celebração do termo de fomento; 

II – O incentivo à economia local, dando preferência em aquisição e contratação de 

produtos e serviços de fornecedores deste município; 

III – Um percentual de empregos formais mantidos pela cessionária na unidade instalada 

no imóvel recebido em Concessão Real de Uso, deverão ser destinados a profissionais 

residentes e domiciliados neste município por, no mínimo 2 anos; 
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IV - O cumprimento de suas obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

tributária, social, ambiental e outras decorrentes da execução de suas atividades, no 

imóvel cedido; 

V -  A concessão de bolsas filantrópicas de estudo para alunos da rede pública de ensino, 

à título de contrapartida financeira para o município; 

VI – Oferecimento de programas próprios de financiamento para munícipes; 

VII – O incentivo ao oferecimento de programas de residência médica e estágio para 

profissionais de outras áreas da saúde nos hospitais municipais, também como forma de 

contrapartida para o município. 

 

Diante da natureza do objeto do presente fomento, o período de vigência desta parceria 

é de, no mínimo, 10 anos, a contar da assinatura do Termo de Fomento, podendo ser 

prorrogado diante de justificativa técnica sobre a impossibilidade de interrupção da 

execução pela OSC, com manifestação expressa do Secretário de Educação.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Chamamento Público, as Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”,“b”e “c”, da 

Lei nº 13.019, de 2014: 

2.1.1. Para participar deste Chamamento Público, a OSC deverá declarar, conforme 

modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção; 

2.2. Para a celebração do Termo de Fomento, a Organização da Sociedade Civil deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

2.2.1. Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 

instrumento a ser pactuado (art.33, caput, inciso I, e art.35, caput, inciso III, da Lei nº 

13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 

sociedades cooperativas (art. 33, §§2ºe3º, Leinº13.019, de 2014); 

2.2.2.  Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 

em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019 de 

2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art.33, 

caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as 

organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, 

de 2014); 

2.2.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
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escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV,  Lei nº13.019, de 2014); 

2.2.4. Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) 

ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica– CNPJ (art.33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº13.019, de 2014); 

2.2.5. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 

ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 

momento da apresentação do plano de trabalho (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da 

Lei nº 13.019, de 2014); 

2.2.6. Apresentar os documentos conforme as condições dispostas no presente Edital. 

2.2.7. Será permitida a atuação em rede nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 

Decreto Municipal 166/2019. A rede é composta por OSC que formaliza a parceria com a 

administração pública municipal e ficará responsável pelas ações e atuará como sua 

supervisora, mobilizadora e orientadora, que poderá participar diretamente ou não da 

execução do objeto. Os demais componentes da rede serão uma ou mais OSC que 

executarão o objeto, mas que não assina a parceria diretamente com a administração 

pública; 

2.2.8. A OSC deverá demonstrar condições materiais para o desenvolvimento do objeto 

da parceria, devendo possuir instalações físicas (imóvel sede), aparato operacional 

satisfatório e quadro de pessoal legalmente constituído, a ser atestado mediante: 

2.2.8.1 Declaração do representante legal da OSC com a informação de que a OSC e seus 

dirigentes não incorrem em qualquer impedimento, conforme Anexo V; 

2.2.8.2 Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela declarado; (art.34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

2.2.9 Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será 

necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a 

contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de 

serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 

33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e 

§1º); 

2.2.10 Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dívida ativa e trabalhista; 

2.2.11 Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 

ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, 

da Lei nº13.019, de 2014); 

2.2.12 Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 

nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Trav. Uricina Vargas, nº 36, Alcântara – São Gonçalo 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, 

conforme Anexo IV – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, 

incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

2.2.13 Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se 

tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, 

de 2014); 

 

3. DOS IMPEDIMENTOS 

3.1. Ficará impedida de participar do Edital a OSC que: 

3.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei Federal nº 13.019, de 

2014);  

3.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 

(art. 39, caput, inciso II, da Lei Federal nº 13.019, de 2014);  

3.1.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação 

aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados 

membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 

39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 13.019, de 2014);  

3.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 

anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, 

ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei Federal nº 13.019, de 2014);  

3.1.5. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014);  

3.1.6. Tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido 

julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada 

responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 

incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso 

VII, da Lei Federal nº 13.019, de 2014). 
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3.1.7. Tenha nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, em razão da execução do objeto da 

parceria firmada com a administração pública, notificação homologada pelo Secretário, 

indicando a descontinuidade da Parceria, salvo se a justificativa for exclusivamente 

relacionada aos impactos econômicos promovidos por calamidade pública ou força 

maior; 

3.1.8. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a 

sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/2014, ou com sanção 

prevista no inciso III do art. 73 da Lei n° 13.019/2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei 

13.019/2014).  

 

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

4.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, constituída na forma de Ato Normativo que será publicado, 

previamente à etapa de avaliação das propostas. 

4.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha 

participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como 

associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC 

participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure 

conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º 

e 3º, da Lei nº 13.019, d e2014). 

4.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido 

deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente 

à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei 

nº 13.019, de 2014). 

4.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

4.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 

observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção observará as seguintes fases:  

5.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.  
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5.2.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial na internet: 

www.pmsg.rj.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do município https://www. 

pmsg.rj.gov.br/diário-oficial/ com prazo de 30 (trinta) dias corridos para a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

5.3.  Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 

5.3.1. A proposta deverá ser encaminhada em envelope fechado devendo ser entregue 

no Protocolo da Secretaria Municipal de  Educação de São Gonçalo, no seguinte 

endereço: Rua Uriscina Vargas nº 36 – Mutondo – São Gonçalo/RJ – CEP 24.440-440 das 

9h às 17h, com a inscrição: “À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 

GONÇALO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 - INSTITUIÇÃO: XXXXXX - CNPJ: 

XXXX”. 

5.3.2. A proposta deverá ser entregue pelo representante da OSC em uma única via 

impressa, todas as folhas devem estar rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao 

final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser 

entregue uma cópia em mídia digital (CD, DVD ou pen drive) da proposta.  

5.3.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 

explícitos e formalmente solicitados pela administração pública.  

5.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais 

de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada 

para análise.  

5.3.5. As propostas deverão conter as seguintes informações:  

I – A descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 

proposto. 

II – As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas.  

III - Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

IV - As informações que atendem aos critérios de seleção estabelecidos no item 5.4.3; 

V – O valor total do investimento em infraestrutura no imóvel; 

5.4. Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

5.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará e julgará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes.  

5.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no cronograma para conclusão 

do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até 

about:blank
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mais 30 (trinta) dias. 

5.4.3. Na escolha da OSC que fará jus ao objeto do presente, serão observados os 

seguintes critérios, respeitados os mínimos estabelecidos nas alíneas abaixo e 

observados o cumprimento de todos os encargos dispostos no presente edital: 

a) capacidade técnica e operacional; 

b) o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos da cessão do imóvel em 

que se insere o objeto da parceria; 

c) o mínimo de 30% de empregos formais mantidos pela cessionária na Unidade 

instalada no imóvel recebido em concessão, que deverão ser destinados a profissionais 

residentes e domiciliados neste município por no mínimo dois anos; 

d) o prazo máximo de 180 dias para o início das atividades, contados da data da 

assinatura do termo de fomento; 

e) a oferta do curso de medicina e a quantidade de turmas a serem ofertados pela 

Unidade de Ensino; 

f) o mínimo de 10% de bolsas filantrópicas de estudo para munícipes em situação de 

vulnerabilidade social, sendo ao menos 5% concedidos na forma integral; 

g) possuir programa próprio de financiamento para munícipes em situação de 

vulnerabilidade social; e 

h) o maior valor total do investimento em infraestrutura no imóvel. 

5.4.4 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 

adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta 

a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em 

relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

5.5 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o 

resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial na internet e no 

Diário Oficial Eletrônico do Município, iniciando-se o prazo para recurso. 

5.6 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase 

recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

5.6.1 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

divulgação da decisão, a colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será 

conhecido recurso interposto fora do prazo. 

5.6.2 Os recursos serão apresentados diretamente a Comissão de Seleção. 

5.6.3  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos. 

5.7 Etapa 6: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
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divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos 

recursos ou o transcurso do prazo sem interposição, o chefe do poder executivo 

municipal realizará a homologação do resultado final devendo ser publicado no Diário 

Oficial Eletrônico do município para que o chamamento surta seus os efeitos legais. 

5.7.1 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, 

da Lei nº13.019, de 2014). 

5.8 Cronograma 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de CHAMADA PÚBLICA 10.12.2021 

2 Envio das propostas e dos planos de trabalho 

pelas OSCs 

30 dias contados de forma 

contínua, a partir do 1º dia útil 

subsequente a publicação do 

Edital 

3 Análise dos documentos pela Comissão de Seleção ____ 

4 Divulgação do Resultado Preliminar ____ 

5 Interposição de Recursos contra o resultado 

preliminar 

Até 05 dias após a publicação 

do resultado preliminar 

6 Análise dos Recursos pela Comissão de Seleção Prazo máximo de 15 dias 

corridos, contado do 

recebimento do recurso. 

7 Divulgação do Resultado Final ____ 

8 Celebração do Termo de Fomento ____ 

 

6. CELEBRAÇÃO DA PARCEIRA 

6.1. Para a celebração da parceria, a Administração Pública Municipal convocará a OSC 

selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar o seu plano de trabalho 

consolidado a ser implementado, compatíveis com a proposta ofertada e em 

consonância com as normas legais e o interesse público, que deverá observar as 

informações já apresentadas na proposta selecionada, cumpridos os requisitos da Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, do Decreto Municipal n. 166/2019 e demais legislação 

aplicável. 

6.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de 

10 (dez) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 

I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 

art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram 
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nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da 

apresentação dos seguintes documentos:  

I - Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências 

previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;  

II - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no 

sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a 

OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo, admitida a redução desse prazo, 

conforme art. 33, V, a;  

III - Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 

objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e 

operacional, admitida a redução desse prazo, conforme art. 33, V, podendo ser aceitos, 

sem prejuízo de outros:  

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

OSC ou a respeito dela;  

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros;  

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade 

civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas; ou  

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;  

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

VII – Certidão de Quitação Plena dos Tributos Municipais; 

VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com 

endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada 

um deles, conforme Anexo III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, 

inciso VI, da Lei Federal n° 13.019/2014);  
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IX - Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, inciso VII, da Lei 

Federal n° 13.019/2014);  

X - Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e 

seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme 

modelo no Anexo V – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

XI - Declaração do representante legal da OSC conforme Anexo IV – Declaração e Relação 

dos Dirigentes da Entidade. 

XII – Demonstração de condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 

parceria, devendo possuir instalações físicas (imóvel sede), aparato operacional 

satisfatório e quadro de pessoal legalmente constituído, a ser atestado mediante: 

a) Declaração do representante legal da OSC; 

b) Juntada das três últimas contas de consumo onde funciona a OSC (art. 34, caput, 

inciso VII, da Lei Federal 13.019/2014); 

c) Livro de registro dos empregados; 

XIII - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 

estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 

certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei Federal 

13.019/2014); 

XIV – Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

6.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso 

das certidões previstas nos incisos IV, V e VI, VII logo acima.  

6.4. O plano de trabalho, e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 

requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, 

presencialmente no endereço informado no item 5.3.1 deste Edital.  

6.5. A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC 

selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha 

sido convocada.  

6.6. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas, observados os termos e as condições constantes neste 

Edital.  

6.7. A Prefeitura Municipal de São Gonçalo convocará, para firmar o Termo de Fomento, 

a OSC que for declarada classificada, habilitada e apta, por meio do presente Edital nº 

02/2021 do Chamamento Público, de acordo com a necessidade e interesse da 

Administração Pública.  
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6.8. A Organização da Sociedade Civil - OSC declarada apta deverá manter todas as 

condições de habilitação vigentes e atualizadas no momento em que for convocada para 

celebrar o Termo de Fomento, bem como durante todo o período de execução do objeto 

6.9. A OSC selecionada obterá a outorga de concessão de uso, mediante lavratura da 

escritura pública, a qual deverá ser registrada junto ao Cartório de Registo de Imóveis. 

6.10. A Administração Pública designará data e horário para o comparecimento da OSC 

selecionada ao respectivo Tabelionato para o recebimento da outorga de cessão de uso. 

6.11. Outorgado a cessão de uso, a OSC terá o prazo de 30 dias para providenciar a 

averbação no registro na matrícula do imóvel, junto ao Cartório de registro de imóveis, 

podendo tal prazo ser prorrogado pela Administração caso seja constatado que motivo 

da demora não é imputável à OSC. 

6.12. Fica a cargo da OSC todos os atos e ônus necessários à averbação do imóvel 

recebido em cessão, no Cartório de Registro de Imóveis. 

6.13. A escritura pública de cessão de uso do imóvel conterá cláusulas de 

impenhorabilidade e inalienabilidade vigentes pelo prazo, mínimo de 10 anos, a contar 

da sua lavratura. 

6.14. É vedada a cessão, doação, locação ou outro meio de transferência do imóvel 

recebido em cessão. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL 

7.1. utilizar a área cedida, exclusivamente, na finalidade definida no objeto do 

presente, qual seja, a implementação de uma Unidade de Ensino Superior, com a oferta 

de curso de Medicina; 

7.2.      arcar com os atos e ônus necessários à averbação do imóvel recebido em cessão, 

no Cartório de Registro de Imóveis; 

7.3.      obter, às suas expensas, licenças, alvarás e quaisquer autorizações, junto às 

autoridades competentes, necessárias ao funcionamento da atividade fim a que a 

presente cessão de uso se destina; 

7.4.     manter durante toda a vigência do presente termo, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

definição do seu nome como beneficiária da indicada cessão de uso do bem; 

7.5.      arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros, por ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes; 

7.6.     reformar e estruturar o edifício no prazo máximo de 120 dias, a contar da 

celebração do termo de fomento; 

7.7.     iniciar as atividades no imóvel cedido no prazo máximo de 180 dias, a contar da 

data do início da obra; 

7.8.     manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação; 
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7.9.     conceder o mínimo de 10% de bolsas filantrópicas de estudo, por cada curso, para 

munícipes em situação de vulnerabilidade social, sendo ao menos 5% concedidos na 

forma integral; 

7.10. ofertar programas próprios de financiamento para munícipes em situação de 

vulnerabilidade social; 

7.11.  destinar, 30% de empregos formais na Unidade instalada no imóvel cedido, aos 

profissionais residentes e domiciliados neste município por no mínimo dois anos; 

7.12. para o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas previstas no 

presente edital, deverá a OSC prestar contas, nos termos dos artigos 60 e seguintes do 

Decreto Municipal n.º 166/2019, no que for compatível; 

7.13. cumprir com as obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

tributária, social, ambiental e outras decorrentes da execução de suas atividades, no 

imóvel cedido;  

7.14. fornecer, a qualquer tempo, informações e documentos necessários à 

Administração Pública, para fins de fiscalização quando ao cumprimento das normas 

previstas em edital; 

7.15. permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno 

e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 

informações relacionadas ao termo de fomento, bem como aos locais de execução do 

respectivo objeto. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. Proceder com a concessão de uso do imóvel localizado à Rua Estefânia de Carvalho, 

04 – Zé Garoto – São Gonçalo – RJ, antigo prédio do Colégio Cenecista Orlando 

Rangel. 

8.2.  Apoiar a OSC no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, 

conforme o plano de trabalho; 

8.3. Sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria 

aos integrantes da OSC; 

8.4. Designar, por ato publicado no Diário Oficial do Eletrônico – D.O.E., o Gestor da 

parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

8.5. Publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial Eletrônico do Município e as 

respectivas alterações, se for o caso; 

8.6. Supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente 

parceria, observando o plano de trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL; 

 

9. DA REVOGAÇÃO 

9.1 Na hipótese de descumprimento de qualquer encargo ou prazo estabelecido neste 

edital, de ser dado ao imóvel a destinação diversa da estabelecida no objeto deste 
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chamamento público, bem como na decretação de insolvência da cessionária, fica o 

Poder Executivo autorizado a proceder à revogação da cessão efetuada e à consequente 

reversão do imóvel e das benfeitorias realizadas em favor do Município junto ao 

Cartório competente, sem qualquer indenização. 

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e o Termo de 

Fomento a ser firmado, de acordo com as normas Lei Federal nº 13.019/2014 e suas 

alterações, do Decreto Municipal 166/2019 e demais legislações que versem sobre a 

matéria, bem como a inobservância do presente Edital, pode ensejar a aplicação das 

seguintes sanções, garantido o contraditório e a ampla defesa:  

a) advertência; 

b) suspensão temporária; ou 

c) declaração de inidoneidade.  

10.2. É facultada a defesa do interessado no prazo de dez dias, contados da data de 

abertura de vista dos autos processuais. 

10.3. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a 

aplicação de penalidade mais grave. 

10.4. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem 

verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e 

não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a 

gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública 

municipal.  

10.5. A sanção de suspensão temporária impede a OSC de participar de chamamento 

público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração 

pública municipal por prazo não superior a dois anos. 

10.6. A sanção de declaração de inidoneidade impede a OSC de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas 

as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 

que ocorrerá quando a OSC ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos 

resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade. 

10.7. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade 

é de competência exclusiva de Secretário Municipal de Educação ou do Prefeito, devendo 

ser precedida de processo administrativo instaurado pelos mesmos. 
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10.8. Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso administrativo, no prazo de 

10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos da aplicação da penalidade.  

10.9.  No caso da sanção de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, o 

recurso cabível é o pedido de reconsideração. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo, na abada Secretaria Municipal da Educação – SEMED, no 

endereço eletrônico www.pmsg.rj.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

São Gonçalo – D.O.E., com prazo de 30 (trinta) dias, contados de forma contínua, para a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.  

11.2.  Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis da data de sua publicação, devidamente protocolizado no Departamento de 

Protocolo Geral, dirigido para a Comissão de Seleção.  

11.3.  As respostas às impugnações caberão a Comissão de Seleção com homologação do 

Secretário Municipal de Educação.  

11.4. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 

Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de até 10 

(dez) dias da data-limite para envio da proposta à Comissão de Seleção, responsável por 

prestar os esclarecimentos necessários. 

11.5.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados 

nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado.  

11.6. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 

formulação das propostas ou o princípio da isonomia.  

11.7.  Em caso de ausência de pedidos esclarecimentos ou interposição de impugnações 

ao presente Edital deverá ser certificado nos autos pela Comissão de Seleção para 

melhor atendimento aos itens constantes no anexo IX da Deliberação 278/2017 do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

12. Os prazos estabelecidos para o cumprimento do objeto poderão ser prorrogados 

desde que haja prévia justificativa a ser apresentada à Administração Pública. 

12.1 . O Secretário Municipal de Educação resolverá os casos omissos, observadas as 

disposições legais e os princípios que regem a administração pública.  

about:blank
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12.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público 

ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

12.3  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 

sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, 

inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a 

descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato 

poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das 

sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 c/c art. 75 do Decreto Municipal 

166, de 2019.  

12.4 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para 

participar deste Chamamento Público.  

12.5  Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

despesas correlatas a participação no presente Chamamento Público serão de inteira 

responsabilidade das OSC, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização 

por parte da administração pública.  

 

13. FORO 
 

13.1. A presente Chamada Pública é regulada pelas Leis Brasileiras, sendo 

exclusivamente competente o Foro do Município de São Gonçalo – RJ para conhecer e 

julgar quaisquer questões dele decorrentes. 

 

Anexo I – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Anexo II – CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

Anexo III – MINUTA DO TERMO DE FOMENTO 

Anexo IV – DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Anexo V – DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Anexo VI – DECLARAÇÃO DO QUADRO DIRETIVO 

Anexo VII – DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

Declaro que a (identificação da organização da sociedade civil – OSC) está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 002/2021 e 

em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 

seleção. 

 

 

São Gonçalo/RJ, _____ de ____________ de 2021 

 

 

 

___________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO II 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

POR ITEM 

(A) A adequação da proposta aos objetivos específicos da cessão do 

imóvel em que se insere o objeto da parceria. 

10 

(B) Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem 

atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas. 

10 

(C) Prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas. 10 

(D) Capacidade técnico-operacional da Instituição proponente, por 

meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na gestão 

de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de 

natureza semelhante. 

10 

(E) Percentual de empregos formais mantidos pela cessionária na 

Unidade instalada no imóvel cedido, que deverão ser destinados a 

profissionais residentes e domiciliados neste município. 

10 

(F) Data do início das atividades, contados da data da assinatura do 

termo de fomento. 

10 

(G) Quantidade de turmas de medicina e demais cursos a serem 

ofertados pela Unidade de Ensino. 

10 

(H) Percentual de bolsas filantrópicas de estudo para munícipes em 

situação de vulnerabilidade social. 

10 

(I) Modelo de programas próprios de financiamento para munícipes 

em situação de vulnerabilidade social. 

10 

(J) O valor total do investimento em infraestrutura no imóvel. 10 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 

GLOBAL: 100,0 
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ANEXO III 

 

TERMO DE FOMENTO 

 

Aos XXX dias do mês de XXXX de 2021 (dois mil  e vinte e um), O MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito 

público, integrante da Administração Indireta de São Gonçalo, com sede na Travessa 

Uricina Vargas, nº 36, Mutondo – CEP: 24.452-020, representada, neste ato, através de 

sua Secretária Municipal de Educação,  e a ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ 

nº XXX, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº XXX, com sede na 

XXX, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) XXX, brasileiro(a), portador(a) da Carteira 

de Identidade nº XXX, CPF nº XXX, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, 

mediante as seguintes CLAUSÚLAS e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente TERMO reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie, e ainda pelas 

disposições que a completarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes 

deste, em especial pelas normas gerais da Lei Federal º 13.019, de 31 de julho de 2014 e 

suas alterações; do Decreto Municipal nº 166/2019; bem como pelas demais normas 

citadas no Edital do Chamamento Público Nº 002/2021, as quais a ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, declara conhecer e se obriga a respeitar, ainda que não transcritas 

neste instrumento. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

A concessão de direito real uso de imóvel de propriedade do município de São Gonçalo 

para a reforma, construção e implementação de uma Unidade de Ensino Superior com 

oferta de curso de Medicina e outros. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

3.1 A Organização de Sociedade Civil obriga-se a: 
3.1.1 utilizar a área cedida, exclusivamente, na finalidade definida no objeto do presente, 

qual seja, a implementação de uma Unidade de Ensino Superior com a oferta de curso de 

Medicina; 

3.1.2 arcar com os atos e ônus necessários à averbação do imóvel recebido em cessão, 

no Cartório de Registro de Imóveis; 

3.1.3 obter, às suas expensas, licenças, alvarás e quaisquer autorizações, junto às 

autoridades competentes, necessárias ao funcionamento da atividade fim a que a 

presente cessão de uso se destina; 
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3.1.4 manter durante toda a vigência do presente termo, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

definição do seu nome como beneficiária da indicada cessão de uso do bem; 

3.1.5  arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados, dolosa ou culposamente, ao município ou a terceiros, por ação ou omissão de 

seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes; 

3.1.6 reformar e estruturar o edifício no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da 

outorga da escritura pública da concessão de uso,  

3.1.7 iniciar as atividades no imóvel cedido no prazo máximo de 180 dias, a contar da 

data do início da obra; 

3.1.8 manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação; 

3.1.9 conceder o mínimo de 10% de bolsas filantrópicas de estudo, por curso, para 

munícipes em situação de vulnerabilidade social, sendo ao menos 5% concedidos na 

forma integral; 

3.1.10 ofertar programas próprios de financiamento para munícipes em situação de 

vulnerabilidade social; 

3.1.11  destinar, 30% de empregos formais na Unidade instalada no imóvel cedido, aos 

profissionais residentes e domiciliados neste município por no mínimo dois anos; 

3.1.12 cumprir com as obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, 

tributária, social, ambiental e outras decorrentes da execução de suas atividades, no 

imóvel cedido; e 

3.1.13 fornecer, a qualquer tempo, informações e documentos necessários à 

Administração Pública, para fins de fiscalização quando ao cumprimento das normas 

previstas em edital. 

3.1.14 permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno 

e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 

informações relacionadas ao termo de fomento, bem como aos locais de execução do 

respectivo objeto. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

4.1 O município de São Gonçalo obriga-se a: 
4.1.1 ceder o uso do imóvel localizado à Rua Estefânia de Carvalho, 04 – Zé Garoto – São 

Gonçalo – RJ, antigo prédio do Colégio Cenecista Orlando Rangel; 

4.1.2  apoiar a OSC no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, 

conforme o plano de trabalho; 

4.1.3 prestar informações e esclarecimentos referente à parceria aos integrantes da OSC, 

sempre que solicitado; 

4.1.4 designar, por ato publicado no Diário Oficial do Eletrônico – D.O.E., o Gestor da 

Parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

4.1.5 publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial Eletrônico do Município e as 

respectivas alterações, se for o caso; e 
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4.1.6 supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente 

parceria, observando o plano de trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL. 

 

CLÁUSULA QUINTA  – DAS VEDAÇÕES 

5.1. É vedado, no âmbito desta parceria: 

5.1.1. Utilizar o imóvel cedido para finalidade alheia ao objeto da parceria;  

5.1.2. Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias;  

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

6.1. O presente Termo terá o prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos, a contar da assinatura 

do Termo de Fomento. artigo 22, I do decreto 166/2019.  

6.2. O prazo descrito no caput poderá ser prorrogado, a critério do município, observada 

a legislação em vigor.  

6.3. Os prazos estabelecidos para o cumprimento do objeto poderão ser prorrogados 

desde que haja prévia justificativa a ser apresentada à Administração Pública. 

CLÁUSULA SÉTIMA –DAS ALTERAÇÕES 

7.1. A Administração Pública Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do 

Termo de Fomento ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação 

fundamentada da organização da Sociedade Civil ou sua anuência, desde que não haja 

alteração de seu objeto, da seguinte forma:   

I - por Termo Aditivo à parceria para: 

a) Prorrogação da vigência;  

II - por Certidão de Apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:  

b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho 

7.2. O Termo somente produzirá efeito jurídico após a publicação dos devidos extratos 

em Diário Oficial Eletrônico desta municipalidade. 

CLÁUSULA OITVA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1. O TERMO deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e 

com a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial.  
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8.2. Caberá, respectivamente, ao Gestor e aos Fiscais nomeados por respectivo Ato 

Normativo, responder administrativamente pela gestão do presente Contrato e 

acompanhar de forma ampla, irrestrita e permanente a fiscalização, bem como de todas 

as fases da execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus 

empregados, prepostos ou subordinados, em relação à prestação dos serviços.  

8.3. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

8.4. A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade 

da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nem a exime de manter a fiscalização própria. 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para o cumprimento do objeto da parceria e 

o alcance das metas previstas no presente edital, deverá prestar contas, nos termos dos 

artigos 60 e seguintes do Decreto Municipal n.º 166/2019, no que for compatível; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano de Trabalho, bem 

como por execução da parceria em desacordo com a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 

de 2014, a SEMED poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções: 

a)Advertência; 

b)Suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos, conforme Lei 

Federal nº13.019/2014, Art.73, Inciso II; 

c)Declaração de inidoneidade para participar do Chamamento Público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a administração pública 

pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

legislação vigente.  
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10.2. As sanções estabelecidas nos incisos “b” e “c” são de competência exclusiva da 

Secretaria Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias de abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após dois anos de aplicação de penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 

11.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL assume, como exclusivamente seus, os 

riscos e as despesas decorrentes da contratação de pessoal necessária a boa e perfeita 

execução do presente TERMO, e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou 

terceiros. 

11.2. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos ao Município no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas contadas da notificação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do 

ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de aplicação de penalidades na forma 

da Clausula Décima Segunda.  

11.3. O Município não é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 

presente TERMO, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 

Município pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou os 

danos decorrentes de restrição à sua execução. 

11.4. O Município não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

presente TERMO, bem como por seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA 

12.1.  O presente instrumento pode ser denunciado antes do término do prazo 

inicialmente pactuado, após manifestação expressa, por ofício ou carta remetida à 

outra parte, com antecedência mínima 60 (sessenta) dias. Nesta hipótese, as partes 

definirão através de Termo de Encerramento as respectivas condições, sanções e 

delimitações claras de responsabilidades em relação à conclusão ou extinção do 

trabalho em andamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1. No caso de detecção de quaisquer irregularidades cometidas pela ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL, o Município poderá rescindir o presente TERMO. 
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13.2. Na hipótese de descumprimento de qualquer encargo ou prazo estabelecido, de ser 

dado ao imóvel a destinação diversa da estabelecida no objeto do presente termo, bem 

como na decretação de insolvência da Organização de Sociedade Civil, fica o Poder 

Executivo autorizado a reincidir a parceria firmada, o que acarretará a consequente 

reversão do imóvel e das benfeitorias realizadas em favor do Município junto ao 

Cartório competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETOMADA DOS BENS E ASSUNÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE  

14.1. No caso de inexecução por culpa exclusiva da OSC, somente para assegurar o 

atendimento de serviços essenciais à população, o Município poderá, por ato próprio e 

independente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas 

ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da organização da 

sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu 

direitos de uso de tais bens;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

15.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter as condições de habilitação 

previstas no Edital durante o curso do presente TERMO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá ser 

providenciada a publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial, à 

conta do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. A fim de dirimir quaisquer dúvidas passíveis de decisão judicial no decorrer desta 

Parceria, fica eleito, nesta oportunidade, o FORO da Cidade de São Gonçalo, e, por 

estarem às partes acordes com os termos desta Parceria, firmam-no em 04 (quatro) vias 

de igual teor e forma e para todos os efeitos legais, na presença das testemunhas que 

também o assinam. 

 

São Gonçalo/RJ, XX de XXXX de 2021. 
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Secretário Municipal de Educação 

 

Presidente da OSC 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade 
civil – OSC), que: Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública. 

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser 

devidamente informado e justifica do pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador 

público (art.39,§5º, da Lei nº 13.019, de2014); 

                  RELAÇÃONOMINALATUALIZADADOSDIRIGENTESDAENTIDADE 

Nome do dirigente/cargo que 

ocupa 

RG/órgão expedidor/CPF Endereço/telefone/e-

mail 

   

   

 

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante; 

 

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

celebrante; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 

administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais 

a lei com inep pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores.   
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São Gonçalo/RJ, _____ de ____________ de 2021 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, que a (identificação da organização da sociedade 

civil – OSC) e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 

39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 

território nacional; 

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 

será celebra do o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 

ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua 

própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser 

devidamente informa do e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador 

público (art.39, §5º, da Lei nº 13.019, de2014); 

Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas  “a” a“ c”, da Lei nº 

13.019, de2014; 

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade de participar de chamamento 

público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo; 

Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; e 

Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas, em decisão irrecorrível, 

nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
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ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art.12 da Lei nº 8.429, de2 de junho de 1992. 

 

São Gonçalo/RJ, _____ de ____________ de 202X. 

 

 

________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DO QUADRO DIRETIVO 

 

D E C L A RA Ç Ã O 

 

Declaro que a Instituição XXX, localizada na rua/avenida XXX – São Gonçalo/RJ, não 

existe em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder, membros do Ministério 

Público e/ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Municipal, bem como 

seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade. 

 

São Gonçalo, XX de XXX de 202X 

 

____________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR 

 

Declaro que na Instituição XXX, localizada na rua/avenida XXX – São Gonçalo/RJ, não 

haverá contratação ou remuneração a qualquer título com os recursos repassados, de 

servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 

função de confiança de órgão ou entidade da Administração Municipal, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade. 

 

 

São Gonçalo, XX de XXX de 202X. 

 

 

_______________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 




