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ACOMPANHE OS CANAIS OFICIAIS DA PREFEITURA
https://www.saogoncalo.rj.gov.br @prefeituradesg Papo Reto São Gonçalo /prefeituradesaogoncalorj

LOCAIS DE VACINAÇÃO POSTO COM
DRIVE-THRUSEGUNDA A SEXTA - 8H ÀS 17H E SÁBADO - 8H ÀS 12H

Polo Sanitário Dr. Washington
Luiz, Zé Garoto

Clínica Gonçalense
do Mutondo

Polo Sanitário
Rio do Ouro

Campo do
Clube Mauá, Centro

UMPA
Nova Cidade

Cras
Vista Alegre

Salão do
Clube Mauá, Centro

Polo Sanitário
Dr. Hélio Cruz, Alcântara

Centro de Tradições
Nordestinas, Neves

UMPA
Nova Cidade

Clínica da Família
Dr. Zerbini, Arsenal

Clínica da Família
Dr. Zerbini, Arsenal

Igreja Universal 
do Reino de Deus

PAM
Coelho

Centro de Tradições
Nordestinas, Neves

UMPA
Pacheco

PREFEITURA CRIA CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAÇÃO 
DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DA COVID-19

A Prefeitura de São Gonça-
lo criou uma campanha 
para evitar que o muni-

cípio precise tomar medidas 
restritivas mais severas para 
conter a covid-19. Intitulada 
“Nossa cidade sem lockdown, 
depende de você!”, a ação tem 
o objetivo de alertar a popula-
ção de que pandemia não está 
no fim e novas variantes do co-
ronavírus estão circulando no 
Estado do Rio.

Desde o início da pandemia, 
São Gonçalo contabilizou mais 
de 2 mil mortes em decorrên-

cia da covid-19 e a intenção é 
evitar mais mortes e um colap-
so na Rede Municipal de Saúde 
da cidade. O objetivo é que com 
a conscientização o município 
possa seguir com as atividades 
econômicas funcionando e as 
pessoas trabalhando.

Como uma das vozes da campa-
nha, o prefeito Capitão Nelson 
alerta para que cada um faça a 
sua parte e respeite as medidas 
restritivas, além de reforçar a 
importância do uso de máscara, 
da higienização das mãos e que 
se evite aglomerações.

Secretários, representantes do 
comércio e figuras de represen-
tatividade também participam 
da ação. Profissionais de saúde 
ressaltam a dramática situação 
das pessoas que ocupam os lei-
tos de CTI, ou acompanham 
um parente ou amigo nessa si-
tuação, por causa covid-19.

A campanha está sendo divul-
gada nas redes sociais da pre-
feitura, propagada em carros 
de som e com fixação de car-
tazes em comércios e espaços 
públicos.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
GONÇALO 

 

ATOS DO PREFEITO 
Exonera: 
a contar de 01 de maio de 2021, PEDRO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA LEAL RIBEIRO – Mat.: 40254, do cargo em comissão 
de Chefe de Setor Demonstrações Contábeis – Símbolo CCF-03, 
da(o) Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos 
Servidores de São Gonçalo. 

Port nº 1880/2021 

Exonera: 
a contar de 01 de maio de 2021, ANNA ALESSANDRA ROCHA 
DA SILVA – Mat.: 40259, do cargo em comissão de Chefe de 
Setor da Divisão de Tesouraria – Símbolo CCF-03, da(o) 
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de 
São Gonçalo. 

Port nº 1881/2021 

Nomeia: 
a contar de 01 de maio de 2021, PEDRO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA LEAL RIBEIRO – Mat.: 40254, para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Setor da Divisão de Tesouraria – 
Símbolo CCF-03, da(o) Fundação Municipal de Assistência à 
Saúde dos Servidores de São Gonçalo, em substituição a Anna 
Alessandra Rocha da Silva – Mat.: 40259. 

Port nº 1882/2021 

Nomeia: 
a contar de 01 de maio de 2021, ANNA ALESSANDRA ROCHA 
DA SILVA – MAT.: 40259, para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Setor de Demonstrações Contábeis – Símbolo CCF-03, 
na(o) Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos 
Servidores de São Gonçalo, em substituição a Pedro Henrique 
de Oliveira Leal Ribeiro – Mat.: 40254. 

Port nº 1883/2021 

Nomeia: 
a contar de 01 de maio de 2021, VICTOR SILVA DE ANDRADE, - 
CPF: 153.***.***-25, para exercer o cargo em comissão de 
Superintendente - Símbolo FAS-09, na Fundação de Artes, 
Esporte e Lazer de São Gonçalo. 

Port nº 1887/2021 
CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1825/2021 
Publicada no “Diário Oficial Eletrônico” em 10 de maio de 2021. 
Onde se lê: ...,  

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT. 

NEIDE CORREA DE 
SOUZA 

COORDENADOR DAS-10 ERNANE SILVA DE ALMEIDA 125164 

ERNANE SILVA 
DEALMEIDA 

DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO 

DAS-07 NEIDE CORREA DE SOUZA 105978 

Leia-se: ...,  
MAT. NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT. 

105978 
NEIDE CORREA 
DE SOUZA 

COORDENADOR DAS-10 ERNANE SILVA DE ALMEIDA 125164 

125164 
ERNANE SILVA 
DEALMEIDA 

DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO 

DAS-07 NEIDE CORREA DE SOUZA 105978 

 

CORRIGENDA DA PORTARIA N.º 1840/2021 
Publicada no “Diário Oficial Eletrônico” em 12 de maio de 2021. 
Onde se lê: ..., a contar de 01 de maio de 2020,... 
...,Coordenador Símbolo DAS - 10,... 
Leia-se: ..., a contar de 01 de maio de 2021,... 
..., Coordenador Símbolo FAS - 10,... 
Republicado por incorreção da PMSG 

SEMAD 
PORTARIA N.º 162/SUBRH/SEMAD/2021 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/2021, de 12 de 
Janeiro de 2021, e de acordo com o Laudo de Perícia Médica, 
elaborado pela Junta Médica Permanente, designada através da 
Portaria n.º 240/SUBRH/SEMAD/2018.  
RESOLVE: 
Art. 1º - Readaptar, pelo período de 01 (um) ano, na mesma 
função, devendo exercer atividades em regime extraclasse, o(a) 
servidor(a) Renata Menezes de Souza Leite, Matrícula n.º 20487, 
Professor- Docente ll/, conforme disposto no Ofício n.º 
268/DSO/2021 e nos Processos n.º 16056/2021 e n.º 9568/2021, 
nos termos do art. 28, da Lei Municipal n.º 050/91. 

Art. 2º - Caso o servidor entenda que as condições que o 
impeçam do retorno do exercício de suas atividades plenas, 
após o período estabelecido no artigo anterior, se mantenham, 
este deverá requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, nova avaliação médica, através de requerimento 
específico de prorrogação de readaptação, formulado através 
do Protocolo Geral deste Município acostando os laudos que 
comprovem sua situação visando ao agendamento de nova 
Perícia Medica Oficial. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
São Gonçalo, 30 de abril de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 176/SUBRHSEMAD/2021 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições de seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto n.º 004/2021 de 12 de 
janeiro de 2021. 
RESOLVE conceder de acordo com a Lei n.º 20/1995 e Decreto 
Municipal 117/1996 01 (UM) ano de redução de 50% (cinquenta 
por cento) da carga horária do servidor ANA PAULA DE 
CARVALHO WENCESLAO, matrícula 21425, função de 
Professor- Docente ll, a partir de 20 de abril de 2021, conforme 
disposto no Ofício n° 266/DSO/2021 e nos Processos N° 
16.057/2021 e N° 9629/2021. 
São Gonçalo, em 30 de abril de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 180/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

16642 ROSELI LEMOS 29.03.1999 PROFESSOR DOCENTE l 07 01.11.2020 29.303/2017 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 181/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  
MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

22399 
VANESSA BARRETO 
RAMOS VIEIRA 

31.07.2014 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

02 01.03.2019 26.819/2018 

18528 
PATRICIA MATHIAS 
OLIVEIRA DO ESPIRITO 
SANTO 

06.05.2004 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

06 01.11.2018 28.066/2018 

12126 
MARISE MATTOS 
SARDINHA SOARES 

17.05.1990 
PROFESSOR 
DOCENTE I 

01 01.11.2018 28.681/2018 

23108 
DANIELE DA SILVA 
RODRIGUES DELGADO 

05.12.2016 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

01 01.03.2021 43.389/2018 

22991 
ALEX DOS SANTOS 
CORTAT 

19.09.2016 
INSPETOR DE 
DISCIPLINA 

01 01.04.2021 43.707/2018 

23151 
WELINGTON DA SILVA 
FERNANDES 

07.12.2016 
PROFESSOR DOC I / 
ED FISICA 

01 01.01.2019 48.582/2018 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
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São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 183/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

22813 
KARLA CRISTINA 
COUTINHO ALMEIDA 

05.09.2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.03.2021 48.391/2019 

19856 
CRISTIANE VIDAL DA 
SILVA GONCALVES 

01.07.2008 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

03 01.01.2019 49.473/2019 

23342 
MICHELLE VIEIRA 
VILABOAS CARVALHO 
MONTEIRO 

15.08.2018 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.01.2020 50.801/2019 

19764 
FLAVIA DA CONCEICAO 
RAMOS FERNANDES 

27.02.2008 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
PEDAGOGICO 

01 01.01.2020 51.884/2019 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 184/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

21347 
BARBARA LUZIA 
MANHAES FLORES DA 
SILVA 

19.03.2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2019 27.103/2019 

11562 
ELISANE BARBOSA 
MIRANDA 

07.07.1989 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

03 01.11.2019 27.123/2019 

17299 
ELIANE DE ARAUJO 
FUNDAO ONOFRE 

18.04.2000 
INSPETOR DE 
DISCIPLINA 

07 01.11.2019 27.592/2019 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 185/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

15440 
MARCIA ROSA 
DALLOLIO 

22.04.1998 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

09 01.12.2020 27.354/2018 

16642 ROSELI LEMOS 29.03.1999 
PROFESSOR 
DOCENTE l 

07 01.11.2018 27.458/2018 

15155 
ELIANE 
RODRIGUES DA 

29.05.1996 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

02 01.04.2021 27.830/2018 

COSTA VIANA 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 188/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

19809 
SILVANE KORT KAMP DA 
SILVA GOMES 

07.05.2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE Il 

06 01.11.2020 25.278/2020 

22116 
LARISSA GOMES MELO 
MOREIRA 

21.08.2013 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
PEDAGOGICO 

02 01.11.2020 25.288/2020 

22115 
PRISCILLA MILANEZ CARMO 
AGOSTINHO DA SILVA 

20.08.2013 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

01 01.11.2020 25.294/2020 

22669 
JOSIANE AGUIAR DA COSTA 
GONCALVES 

27.07.2016 
PROFESSOR DOC 
II / APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 25.302/2020 

21369 
MARCIA NETTO DAS 
CHAGAS LESSA 

21.03.2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 25.318/2020 

23115 
ROSIMAR DE OLIVEIRA 
AZEDIAS 

05.12.2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 25.324/2020 

22311 
CLAUDIA REGINA CHAVES 
DE ALMEIDA 

26.02.2014 
PROFESSOR DOC 
II / EDUCACAO 
INFANTIL 

03 01.11.2020 25.336/2020 

25406 
THAIS FERNANDES VIANNA 
DE MORAES 

11.06.2001 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

06 01.11.2020 25.406/2020 

25411 
CLEIDE MARCIA MACHADO 
DE CARVALHO 

20.09.2016 
PROFESSOR DOC 
II / APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 25.411/2020 

23105 TAMIRES LIMA HENRIQUE 05.12.2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 25.414/2020 

20411 
CELMA SANTOS DE SOBRAL 
SILVA 

10.08.2011 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 25.422/2020 

22642 
LEONARDO FIGUEIREDO 
COSTA E SOUZA 

26.07.2016 
PROFESSOR DOC 
I / GEOGRAFIA 

01 01.11.2020 25.423/2020 

16123 MARCIA LUCAS DE OLIVEIRA 14.08.1998 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

08 01.11.2020 25.428/2020 

22971 
KEILLA MARA SOARES 
TAVARES 

16.09.2016 
PROFESSOR DOC 
II / APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 25.430/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 194/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

22015 
CAMILA DE CARVALHO 
CARDOSO 

09/07/2013 
PROFESSOR DOC II / 
EDUCACAO INFANTIL 

02 01.11.2018 25.500/2018 

21743 
CAMILA DE CARVALHO 
CARDOSO 

25/04/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

02 01.11.2018 25.501/2018 

22078 
MAYARA FARIA 
PECANHA SARDINHA 
RODRIGUES 

07/08/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

02 01.11.2018 25.778/2018 

21456 
DENISE NUNES DA 
SILVA 

28/03/2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2018 27.233/2018 

16074 
SELMA PEREIRA DA 
SILVA 

13/08/1998 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2018 27.412/2018 

14647 
CLAUDIA DA SILVA 
GOMES 

07/03/1995 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

06 01.01.2019 44.280/2018 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
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BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 199/SUBRH/SEMAD/2021 
PORTARIA PARA RECONDUÇÃO DE COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
36507/2010. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da Lei Orgânica 
do Município e delegação de competência determinada pelo 
Decreto n.° 004, de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Reconduzir a Comissão de Sindicância do Processo 
Administrativo n.° 36507/2010, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Art. 2° - Designar, na forma do Artigo 208, da Lei 050/91, os 
servidores abaixo especificados, para integrar a comissão 
responsável pela sindicância, na seguinte ordem:  
Marcelo Câmara Esteves – matrícula 123.543 
Flavio Freitas Spindola – matrícula 21.067 
Raphael Alves Gonçalves – matrícula 21.053 
Art. 3 ° - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da sua 
publicação.  
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 214/SUBRH/SEMAD/2021 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/2021, de 12 de 
janeiro de 2021. 
RESOLVE conceder 68 (sessenta e oito) dias 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 

14829 
OSCAR 
MONTEIRO 
BASTOS 

30/06/1995 
FISCAL DE 
POSTURAS 

4º(2010/2015) 24/06/2021 3612/2021 

São Gonçalo, 11 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 218/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

21743 
CAMILA DE 
CARVALHO 
CARDOSO 

25/04/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

02 01.11.2017 24778/2017 

22015 
CAMILA DE 
CARVALHO 
CARDOSO 

09/07/2013 
PROFESSOR DOC II / 
EDUCACAO INFANTIL 

02 01.11.2017 24777/2017 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 11 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 219/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

13364 
ELIANE ARMOND 
PINTO 

01/03/1993 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

05 01.11.2019 27.104/2019 

21743 
CAMILA DE 
CARVALHO CARDOSO 

25/04/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

02 01.11.2019 28.580/2019 

22015 
CAMILA DE 
CARVALHO CARDOSO 

09/07/2013 
PROFESSOR DOC II / 
EDUCACAO 
INFANTIL 

02 01.11.2019 28.582/2019 

21745 
JULIANA RANGEL DA 
SILVA 

12/04/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2019 29.323/2019 

20780 
FABIANE DO COUTO 
QUINTAN 

19/09/2011 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

04 01.01.2020 48.961/2019 

23233 
CAROLINA 
FIGUEIREDO DUTRA 
BRUM 

07/07/2017 
PROFESSOR DOC I / 
LINGUA 
PORTUGUESA 

01 01.01.2020 57.720/2019 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 221/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

19839 
CARINE DA CONCEICAO 
CORREA 

01/07/2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE Il 

09 01.11.2019 25.110/2020 

10712 
MARILENA SIMOES 
RIBEIRO 

02/05/1987 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

03 01.11.2020 25.451/2020 

22531 
FLAVIA DA CONCEICAO 
CRUZ 

29/07/2016 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

01 01.11.2020 25.898/2020 

16279 
MARCIA MACHADO SILVA 
ESTEPHANELI 

13/08/1998 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

02 01.11.2020 26.304/2020 

19962 
ANDREIA DE CASTRO 
BRAGA 

02/04/2009 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 27.065/2020 

19852 
BRUNA DA SILVA 
SANTOS 

01/07/2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 27.421/2020 

13366 
FERNANDO MANOEL 
PERES CRUZ 

01/03/1993 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

05 01.11.2020 27.747/2020 

16513 
CARLA CRISTINA GOMES 
DA SILVA 

25/02/1999 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 27.815/2020 

22508 PRISCILA LIMA FONSECA 22/07/2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 27.823/2020 

18195 
FABIANE APARECIDA 
JULIO BRAGA 
RODRIGUES 

20/03/2002 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 27.896/2020 

20465 
ANA CHRISTINA PEREIRA 
BATISTA 

11/08/2011 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 27.911/2020 

16316 
VERA LUCIA RIBEIRO 
DOS SANTOS 

08/10/1998 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 27.984/2020 

22515 
CLARICE ZACARIAS 
RODRIGUES 

22/07/2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 28.064/2020 

23044 
MONICA DA SILVA COSTA 
RODRIGUES 

21/09/2016 
PROFESSOR 
DOC II / APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 29.016/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 222/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 
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21296 
MICHELLI ROCHA GRIPP 
GONCALVES 

14/03/2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE Il 

02 01.11.2020 26.306/2020 

21519 
TATIANA MACHADO 
FERNANDES 

04/04/2012 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

03 01.11.2020 26.309/2020 

19496 DENISE DE OLIVEIRA 19/04/2006 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

07 01.11.2020 26.313/2020 

19972 
MARTA QUINTAO RITTER 
MIRANDA 

02/04/2009 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.327/2020 

21365 
VERONICA ANDRADE DO 
VALE SILVA 

20/03/2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

05 01.11.2020 26.330/2020 

16531 
RITA DE CASSIA DA 
CUNHA MELLO XAVIER 

01/03/1999 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

05 01.11.2020 26.350/2020 

14169 
CLAUDIA DA CUNHA 
DANTAS 

29/07/1994 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 26.351/2020 

22109 
KELLEN WALENA SOARES 
DE LIRA ALVES 

16/08/2013 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
PEDAGOGICO 

02 01.11.2020 26.359/2020 

19856 
CRISTIANE VIDAL DA 
SILVA GONCALVES 

01/07/2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 26365/2020 

14191 ELZA MARIA GOMES 29/07/1994 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

07 01.11.2020 26.366/2020 

18284 
CARLA DA SILVEIRA 
PEREIRA 

02/04/2002 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

08 01.11.2020 26.375/2020 

15010 
ELIANA CANDIDA 
DAUMERIE RAMOS 

18/04/1996 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

07 01.11.2020 26.377/2020 

20563 
MARIA REGINA DA SILVA 
CORREA 

12/08/2011 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

02 01.11.2020 26.383/2020 

13364 ELIANE ARMOND PINTO 01/03/1993 
PROFESSOR - 
DOCENTE I 

05 01.11.2018 26.396/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 226/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

22603 
DAYSE CRISTIANE 
GONCALVES 
FERREIRA 

26/07/2016 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

02 01.11.2020 26.290/2020 

15980 
DAYSE CRISTIANE 
GONCALVES 
FERREIRA 

06/08/1998 
PROFESSOR DOCENTE 
Il 

06 01.11.2020 26.292/2020 

17302 
KELI CRISTINA 
RODRIGUES DA SILVA 

18/04/2000 MERENDEIRO 06 01.11.2020 26.397/2020 

19503 
MARTA BEATRIZ NANI 
RABIBE 

20/04/2006 
PROFESSOR - 
SUPERVISOR 
EDUCACIONAL 

10 01.11.2020 26.400/2020 

22076 
REGINA PINHEIRO DE 
PAIVA ALMEIDA 

06/08/2013 AUXILIAR DE CRECHE 03 01.11.2020 26.401/2020 

21565 
LUDMILA DE ABREU 
RANGEL 

24/04/2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.422/2020 

22911 
IVONEIDE MEDEIROS 
RODRIGUES 
MACHARETE 

15/09/2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.429/2020 

16564 
MUNIQUE COSTA DE 
ARAUJO 

25/02/1999 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

08 01.11.2020 26.434/2020 

22883 
CELIA CRISTINA 
RODRIGUES FREIRE 
SILVA 

14/09/2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.437/2020 

19872 
VALERIA CARVALHO 
GODONIO 

30/07/2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.438/2020 

20676 
ANGELA MARIA 
CORREA FARIA 

22/08/2011 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 26.450/2020 

17091 
SIMONI CRISTINA DE 
CASTRO 

17/02/2000 
INSPETOR DE 
DISCIPLINA 

02 01.11.2020 26.451/2020 

19760 
LUIZA HELENA DE 
SANT ANNA COSTA 

28/02/2008 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

06 01.11.2020 26.454/2020 

20843 
LUIZA HELENA DE 
SANT ANNA COSTA 

10/10/2011 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
PEDAGOGICO 

04 01.11.2020 26.455/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 227/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 

CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

17291 
SHIRLEY TELES DE 
LIMA 

19/04/2000 MERENDEIRO 02 01.11.2020 26.461/2020 

19598 
LUCIMARA DE 
OLIVEIRA SANTOS 
COELHO 

23/02/2008 
PROFESSOR 
DOCENTE I 

06 01.11.2020 26.462/2020 

17212 
DILMA GUIMARAES 
DA SILVA 

15/03/2000 
PROFESSOR 
DOCENTE I 

05 01.11.2020 26.464/2020 

20462 
EUDILENE BRASIL 
SANT ANA SILVA 

11/08/2011 
PROFESSOR 
DOCENTE II 

02 01.11.2020 26.473/2020 

18216 
RENATA VIEIRA DA 
ROCHA 

20/03/2002 
PROFESSOR 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 26.474/2020 

20596 
RAPHAEL SANCHO 
SISLEY DE SOUZA 

12/08/2011 
PROFESSOR 
DOCENTE I 

02 01.11.2020 26.476/2020 

22910 
MICHELE DA SILVA 
BATISTA 

15/09/2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.482/2020 

22630 
GLAUCIA ARAUJO 
GARCIA 

26/07/2016 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.484/2020 

22941 
ANDRESSA DE 
SOUZA ALVES 

15/09/2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.485/2020 

20863 
DJAILMA PINTO DO 
NASCIMENTO 
LISBOA 

17/10/2011 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
PEDAGOGICO 

05 01.11.2020 26.486/2020 

21376 
DARLENE ABREU 
DE SOUSA 

21/03/2012 
PROFESSOR 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 26.489/2020 

21360 
MARIANA 
GUIMARAES NEVES 
BALBINO 

20/03/2012 
PROFESSOR 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 26.496/2020 

19057 
MARCIA CASTRO 
DE MATOS 

30/03/2005 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

05 01.11.2020 26.497/2020 

23007 
ELIANE DA 
CONCEICAO SILVA 
FARIA 

20/09/2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.498/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA N.º 228/SUBRH/SEMAD/2021.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições do seu cargo, e tendo em vista a delegação de 
competência determinada pelo Decreto 004/21, de 12 de janeiro 
de 2021; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Municipal n.º 
008/2003, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 056/2004, e; 
CONSIDERANDO o relatório emitido pela Comissão Especial de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação, instituída através 
do Decreto Municipal n.º 014 de 14 de janeiro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder uma cota de 03 % (três por cento) de Adicional 
de Qualificação Profissional, aos servidores abaixo 
relacionados.  

MAT NOME ADMISSÃO CARGO COTA INÍCIO PROC 

17799 
NILCE VANIA DA COSTA 
FERREIRA DE SOUZA 

07/05/2001 
PROFESSOR 
DOCENTE lI 

08 01.11.2020 26.503/2020 

23011 
MARCELLE SOUZA 
ESTEVES SILVA 

20/09/2016 
PROFESSOR 
DOCENTE Il 

01 01.11.2020 26.515/2020 

22390 
ANA LUCIA MARTINS 
FARTURA 

08/07/2014 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

03 01.11.2020 26.532/2020 

21871 
GISELE GOMES DE 
OLIVEIRA LUSTOSA 

07/05/2013 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 26.534/2020 

22039 
KATIA PEREIRA DOS 
SANTOS 

16/07/2013 
AUXILIAR DE 
CRECHE 

04 01.11.2020 26.544/2020 

17277 
JANAINA CRISTINA 
MACHADO SANTI 

19/04/2000 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

02 01.11.2020 26.551/2020 

22841 
MAYARA FARIA PECANHA 
SARDINHA RODRIGUES 

09/09/2016 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.581/2020 

22078 
MAYARA FARIA PECANHA 
SARDINHA RODRIGUES 

07/08/2013 
PROFESSOR DOC II / 
APOIO 
ESPECIALIZADO 

01 01.11.2020 26.585/2020 

16604 
MARIA IZABEL DE 
LACERDA 

01/03/1999 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

05 01.11.2020 26.589/2020 

18226 
FLAVIA AMOLINARIO DE 
ALMEIDA 

20/03/2002 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

01 01.11.2020 26.591/2020 

16682 
DAYSE LUCY SILVEIRA 
DA COSTA 

30/03/1999 
PROFESSOR - 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

10 01.11.2020 26.598/2020 

13886 SIMONE PORTO FROES 07/02/1994 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

02 01.11.2020 26.614/2020 

14319 
SILVIA INES PEREIRA 
GONCALVES 

29/07/1994 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

04 01.11.2020 26.631/2020 

21425 
ANA PAULA GOMES 
CARVALHO WENCESLAO 

27/03/2012 
PROFESSOR - 
DOCENTE II 

03 01.11.2020 26.634/2020 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
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BRUNO CERQUEIRA RIBEIRO 
Secretário Municipal de Administração 

SEMAS 
EXTRATO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
001/2021 – SEMAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 36.950/2020 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna pública para o 
conhecimento de todos os interessados a formalização de 
Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 001/SEMAS/2021, 
referente à Ata de Registro de Preços n.º 181/FMAS/2020, 
Pregão Eletrônico n.º 085/2020 proveniente da Fundação 
Municipal de Saúde, para Futura e eventual aquisição de 
Gêneros Alimentícios (Estocáveis e Carnes), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal para 
infância e Adolescência, conforme especificado abaixo:  
Empresa: ALL FOOD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
01.742.126/0001-02, estabelecida na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.160 – 
loja - Rocha – São Gonçalo/RJ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

2 

Açúcar refinado, pacote de 1 kg - 
na cor branca, rápida dissolução, 
sacarose de cana-de-açúcar. O 
produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde e atender a 
Portaria 451/97 do Ministério da 
Saúde. Embalagem em polietileno, 
atóxica. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. 

Kg 13.500 CLARION 2,37 31.995,00 

10 

Arroz agulhinha, longo, fino, tipo I, 
de safra corrente, obtido a partir de 
matéria prima sã, limpa e de boa 
qualidade, livre de fungos, e 
verduras, sujidades, materiais 
terrosos, parasitas, larvas e 
odores estanhos. Embalado em 
pacotes com 5 kg, resistentes a 
atóxicos. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. 

Kg 13.600 VERINHA 2,86 38.896,00 

11 

Arroz parbolizado, tipo 1, longo, 
constituídos de grãos inteiros, 
com teor de umidade máxima 15%, 
isento    de sujidades e materiais 
estranhos, embalagem de 5 kg em 
sacos  plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos  não violados, 
resistentes que garantam a 
integridade do produto até o 
momento do consumo  
acondicionados em fardos 
lacrados.   A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
deidentificação e procedência, 
informação nutricional,  número  
do lote, data de validade, 
quantidade  do  produto. O produto 
deverá apresentarvalidade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. 

Kg 12.000 VERINHA 2,54 30.480,00 

21 

Café em pó torrado e moído - com 
selo ABIC e RDC277, embalagem 
almofadada de 500g. Com validade 
06 meses a partir da entrega pelo 
fornecedor, com registro da data 
de fabricação e validade 
estampadas no rótulo da 
embalagem, com no máximo 20% 
PVA, gosto predominante de café 
arábica,admitindo-se o conilon, 
ponto  de torrefação média, aroma 
e sabor  característico  do produto. 

Und 7.000 GIRO 4,94 34.580,00 

47 

Feijão carioquinha tipo 01, pacote 
com 01 kg, safra corrente, a partir 
de   matéria primas sãs, limpas e 
de boa qualidade, livre de mofo, 
sujidades, materiais  terrosos, 
parasitos, larvas, odores estanhos, 
resistentes, atóxicos, com validade 
de 06 meses após a data de 
entrega. 

Kg 960 GIBI 3,92 3.763,20 

48 

Feijão preto, tipo 01, novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em 
lei, isento de materialterroso,  
sujidades e  mistura  de outras 
espécies, a partir de  matéria  
primas sãs, limpas e de boa 
qualidade, livre de mofo, 
acondicionado em  pacote de  01  
kg  e embalagem secundária 
plástica  resistente com peso 
líquido de 30kg,  com  registro do  
ministério da agricultura. Prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a 
partir da entrega do produto. 

Kg 4.700 NATURAL 4,33 20.351,00 

49 

Feijão, tipo fradinho tipo 01, novo, 
constituído de grãos inteiros e 
sadios, com umidade permitida em 
lei, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras 
espécies,  acondicionado  em  
pacote  de 500g  e  embalagem 
secundária plástica  resistente 
com peso  líquido de 30kg, com 
registro do ministério da 
agricultura. Prazo de validade de 
no mínimo 06 meses a partir da 
entrega do produto. 

Und 72 ITALIANINHO 1,95 140,40 

58 Leite em pó integral, contendo no und 60 TIROL 12,88 772,80 

mínimo 26% de gorduras, 
apresentação em lata ou pacotes 
plásticos aluminizados, isentas de 
ferrugem não amassadas, 
resistentes, ou em pacotes 
plásticos aluminizados, limpos não 
violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo, 
contendo no mínimo 400g. 
Acondicionados em fardos 
lacrados ou em caixa de papelão 
limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade 
do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses 
a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

59 

Leite longa vida desnatado – 
composição: leite de vaca 
contendo teor de gordura de no 
máximo 1%. Leite esterilizado em 
embalagem tetrapack de 1000ml. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações  
sanitárias vigentes.  Validade 
mínima de 6 meses  a  contar da 
data da  entrega. Com registro no 
MA, inspecionado pelo SIF. 

Lt 6.570 TIROL 3,22 21.155,40 

60 

Leite longa vida Integral –
composição leite de vaca, teor de  
gordura  ,5%.  Aspecto líquido, 
sem partículas em suspensão. 
Leite esterilizado em embalagem 
tetrapack de 1000ml. Normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 6 meses a 
contar da  data da  entrega. Com 
registro no MA, inspecionado pelo 
SIF. 

Lt 4.518 TIROL 2,44 11.023,92 

74 

Óleo de soja - alimento (Originário, 
soja), produto refinado e de acordo 
com os padrões legais. Prazo 
mínimo de validade de 6  meses e  
data  de fabricação de até 30 dias. 
Selo do SIF. 

UND 4.000 CORCOVADO 2,50 10.000,00 

89 

BUCHO BOVINO pré-cozido, limpo, 
congelado, devendo ser fornecida 
em embalagem plástica, sendo 
cada peça individualmente 
acondicionada, com no máximo 
3kg. 

Kg 300 FRIGO URIAS 13,49 4.047,00 

91 

CARNE BOVINA (MÚSCULO)  
sem  osso, com o máximo de 10% 
de gordura, congelada, devendo 
ser  fornecida em embalagem  
plástica, sendo cada peça 
individualmente acondicionada 
como no máximo 3 kg. 

Kg 3.150 FRIGO URIAS 18,38 57.897,00 

92 

CARNE BOVINA (PATINHO) sem 
osso, com o máximo de 10% de 
gordura, congelada, devendo serf 
fornecida em embalagem plástica, 
sendo cada peça individualmente 
acondicionada como no máximo 
3kg. 

Kg 2.525 FRIGO URIAS 15,90 40.147,50 

94 

CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO 
(COXÃO MOLE) sem osso, com o 
máximo de10% de gordura, 
congelada, devendo ser fornecida 
em  embalagem plástica, sendo 
cada peça individualmente 
acondicionada como no máximo 3 
kg. 

Kg 3.150 FRIGO URIAS 18,38 57.897,00 

95 

CARNE BOVINA LAGARTO PLANO 
(COXÃO DURO) - sem osso, com o 
máximo de 10% de gordura, 
congelada, devendo ser fornecida 
em embalagem plástica, sendo 
cada peça individualmente 
acondicionada como no máximo 
3kg.  

KG 3.500 FRIGO URIAS 16,30 57.050,00 

96 

CARNE SUÍNA (CARRÉ) 
congelada, cortada em porções 
(130 a 180g) devendo ser fornecida 
em embalagem plástica, com no 
máximo 3 kg. 

Kg 1.500 IMPÉRIO 9,78 14.670,00 

97 

CARNE, FRANGO 
(COXA/SOBRECOXA) osso, 
congelada, devendo ser fornecida 
acondicionada em embalagem 
plástica com no máximo 3 kg 

Kg 5.200 RICA 5,59 29.068,00 

98 

CARNE, FRANGO (FILÉ DE PEITO) 
Sem osso, congelada, devendo ser 
fornecida acondicionada em 
embalagem plástica. 

Kg 22.750 RICA 7,63 173.582,50 

99 

CARNE, FRANGO (INTEIRO) com  
carcaça, com  vísceras, com pé  e 
com cabeça congelada, sendo  
cada  peça  individualmente  
acondicionada em embalagem 
plástica. 

Kg 500 RICA 7,89 3.945,00 

100 

FÍGADO BOVINO congelado, 
devendo ser fornecido em 
embalagem plástica, sendo cada 
peça individualmente 
acondicionado, com no máximo 3 
kg. 

Kg 2.350 FRISA 7,20 16.920,00 

101 
LINGUIÇA DEFUMADA, 
CALABRESA, preparada com 

Kg 3.060 IMPÉRIO 8,74 26.744,40 

102 

LINGUIÇA FINA MISTA, Preparada 
com carne bovina, carne 
mecanicamente separada de  aves, 
carne suína, açúcar, especiarias 
naturais, estabilizante  de  

Kg 2.570 RICA 7,90 20.303,00 
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tripolifosfato de sódio (INS  450) 
anti-oxidanteeritorbatado de sódio. 
Isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, mantida em temperatura e 
refrigeração adequada, 
acondicionada em saco de 
polietileno. Peso 2,5 Kg. 

103 

PATINHO MOÍDO CONGELADO 
(CARNE MOÍDA) de 1° qualidade, 
carne moída congelada de bovino, 
abatidos sob inspeção veterinária, 
procedente de quarto traseiro, 
manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias 
(Eliminação do excesso de 
gordura, cartilagem e 
aponeuroses), com no máximo 
10% de gordura. Embalagem 
primária: embalagem de saco 
plástico fechamento á vácuo e 
peso de 2 kg 

Kg 5.000 CHULETÃO 11,95 59.750,00 

105 

PEIXE (PESCADA) cortado em  filé, 
sem pele, sem espinha,  
congelado, devendo ser fornecido 
acondicionado em embalagem   
plástica  com  no máximo 3 kg. 

Kg 1.940 LEARDINI 27,50 53.350,00 

106 

PRESUNTO de 1ª qualidade, sem 
capa de gordura, cozido, sem 
osso, não fatiado, acondicionado e 
embalagem plástica, original 
contendo 5 kg. 

Kg 200 IMPÉRIO 11,31 2.262,00 

107 

SALSICHA BOVINA, de primeira 
linha, resfriada, embalada à vácuo. 
A embalagem deve conter até 6 
quilos do produto e rotulagem com 
identificação 

KG 1.320 IMPÉRIO 5,04 6.652,80 

108 

TOUCINHO FUMEIRO sem costela, 
devendo ser fornecido 
acondicionado em embalagem 
plástica com no máximo 5kg 

KG 175 IMPÉRIO 13,70 2.397,50 

TOTAL GERAL R$ 829.841,42 

(Oitocentos e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) 

EDINALDO BASILIO  

Secretário Municipal de Assistência Social 

EXTRATO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
002/2021 – SEMAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 36.950/2020 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna pública para o 
conhecimento de todos os interessados a formalização de 
Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 002/SEMAS/2021, 
referente à Ata de Registro de Preços n.º 182/FMAS/2020, 
Pregão Eletrônico n.º 085/2020 proveniente da Fundação 
Municipal de Saúde, para Futura e eventual aquisição de 
Gêneros Alimentícios (Estocáveis e Carnes), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal para 
infância e Adolescência, conforme especificado abaixo:  
Empresa: NOCAUTY COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
05.687.401/0001-85, estabelecida na Rua Arnulfo cardoso, 77 – lote 102 – casa 02- Alcântara – São 
Gonçalo/RJ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

Achocolatado em pó - solúvel, 
instantâneo, a base de cacau, 
açúcar, enriquecido com vitaminas 
e sais minerais, maltodextrina, 
emulsificante lecitina de soja, 
antioxidante textura fina e 
homogênea, a partir de matérias 
primas sãs e limpas, livres de 
sujidades, materiais terrosos, 
detritos animais vegetais, casca de 
semente de cacau, parasitos e 
larvas que sigam as orientações 
sanitárias vigentes; embalagem 
resistente e atóxica. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega 

PCT 805 APTI 2,59 2.084,95 

4 

Adoçante líquido a base de 
sucralose, embalagem plástica de 
até 100ml. Embalagem contendo 
dizeres de rotulagem, composição 
nutricional, data de fabricação e 
prazo de validade. Inscrição no 
órgão competente. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 

UNID 135 Sucaryl 3,33 449,55 

7 

Ameixa seca - Tipo seca, sem 
caroço, em pacote de 300g a 500g. 
Com normas de produção e 
embalagem que sigam as 
orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega. 

KG 40 Argentino 12,95 518,00 

8 

Amido de milho produto miláceo 
extraído do milho, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio; 
umidade máxima de 14% por peso; 
isento de sujidades, parasitas e 
larvas. Normas de produção e 
embalagem de 1 kg que sigam as 
orientações sanitarias vigentes. 
Validade minima de 10 meses a 
contar da entrega 

UND 192 APTI 3,49 670,08 

12 

Aveia em flocos finos - 
apresentando fácil solubilidade. 
Embalagem de 500g, 
acondicionado em sacos plástico 
apropriados, fechados, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Normas de produção e embalagem 

UND 245 Fresk 2,89 708,05 

que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 

13 

Azeite puro de oliva: azeite de 
oliva extra-virgem, contendo 
acidez máxima de 0,5%, isento de 
ranço e substâncias estranhas, 
validade mínima de 10 meses a 
contar da data de entrega. Deve 
constar em sua embalagem 
primária dados do distribuidor 
e/ou fabricante, data de fabricação, 
validade, número do lote, 
composição. Garrafa de vidro de 
500ml. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega 

UND 182 italianinho 15,31 2.786,42 

14 

Azeitona verde, em conserva 
inteira sem caroço, em conserva, 
preparada com os frutos curados 
na variedade preta, imersos em 
salmoura de concentração 
apropriada, em      recipientes 
herméticos, coloração uniformes 
submetidos ao processo 
tecnológico adequado, atendendo 
as condições gerais do código 
sanitário de alimentos. 
Acondicionada em embalagem 
com 2kg devendo ser considerado 
como peso líquido do produto 
drenado. Produto, devidamente 
rotulado e identificado nos 
aspectos qualitativo e quantitativo 
indicando claramente o peso 
líquido do produto drenado, o 
prazo de validade, marca 
comercial, procedência de 
fabricação, informação 
nutricionais, número do registro 
no órgão competente e demais 
dado conforme legislação vigente, 
reembalado de acordo com a 
praxe comercial. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses a partir data 
de entrega 

UND 72 italianinho 8,00 576,00 

15 

Batata palha, embalagem 
contendo até 900 gramas, frita 
embalada, tipo palha fina, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido. O 
produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura ou 
ministério da saúde. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega 

UND 245 Gigi 8,39 2.055,55 

18 

Biscoito cream cracker - 
Composição: farinha de trigo, 
gordura vegetal, amido, extrato de 
malte, sal refinado, açúcar, 
fermentos químicos. Consistência 
crocante e integro, com sabor 
característico. Isento de gordura 
trans na porção. Embalagem 
inviolável de 200g. Com normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega 

UND 2803 Cadore 1,41 3.952,23 

19 

Biscoito doce tipo rosquinha - 
Descrição: rosquinha sabor 
artificial de leite, obtido de uma 
massa de farinha de 
trigo,enriquecida com ferro e ácido 
fólico,açúcar cristal, gordura 
vegeta 
hidrogenada,açúcarinvertido,amid
omilho,sal,aroma artificial de 
leite,bicarbonato de 
sódio,bicarbonato de 
amônia,estabilizante de 
soja.Contémgluten.Embalagem 
primária pacote de polipropileno 
atóxico,resistente, 
herméticamentefechado,com peso 
liquido de 300 a 400gramas. 
Embalagem secundária: 
reembalados em caixa de papelão 
reforçado contendo no máximo 
8kilos. Considera-se imprópria a 
embalagem defeituosa que 
exponha o produto a 
contaminação e alteração 

UND 550 Cadore 3,12 1.716,00 

20 

Biscoito doce- Tipo: Maria - 
Composição: farinha de trigo, 
gordura vegetal, margarina, amido 
de milho, sal refinado, açúcar. 
Crocante, integro. Isento de 
gordura trans na porção. 
Embalagem de 200g. Com normas 
de produção e embalagem que 
sigam as orientações sanitárias 
vigentes. Validade mínima de 06 
meses a contar da data da entre 

UND 2803 Cadore 1,67 4.681,01 

22 

Canela em pau; obtida da casca de 
espécimes vegetais genuínos; 
grãos sãos e limpos; de coloração 
pardo amarelada ou marrom claro; 
com aspecto cheiro aromático e 
sabor próprios; livre de sujidades 
e materiais estranhos a sua 
espécie; acondicionada em saco 
plástico transparente, atóxico. 
Embalagem com 1000 g. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega 

KG 5 italianinho 22,90 114,50 

23 

Canela em pó - fina homogênea; 
obtida da casca de espécimes 
vegetais genuínos; grãos sãos e 
limpos; de coloração pardo 
amarelada ou marrom claro; com 

KG 6 italianinho 14,00 84,00 
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aspecto cheiro aromático e sabor 
próprios; livre de sujidades e 
materiais estranhos a sua espécie; 
acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico, constando 
de data de validade. Embalagem 
com 1000 g. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega 

24 

Canjica branca, tipo único, 
produzida com grãos 
selecionados, isentos de matéria 
terrosa, parasitas, larvas, mofos e 
sujidades. Embalagem plástica 
transparente atóxica de 500g. 
Validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega 

UND 70 chinezinho 1,44 100,80 

26 

Catchup- composto a base de 
polpa e suco de tomate, sal, 
açúcar e outras substâncias 
permitidas, admitindo no mínimo 
35% de resíduos secos, de 
consistência cremosa, cor, cheiro 
e sabor próprios, isento de 
sujidades e seus ingredientes de 
preparo atender as especificações 
técnicas da ANVISA e INMETRO. 
Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir data de entrega. 

UND 105 italianinho 2,00 210,00 

27 

Chá de Camomila sachés com 01 
g, reembalados em caixas com 10 
unidades - produto natural à base 
de planta, destinado à preparação 
de infusões, 100% flores de 
Camomila. Reembaladas em sacos 
de papel multifolhado ou caixas de 
papelão Rotulagem Nutricional 
Obrigatória.  

CX 70 italianinho 1,60 112,00 

28 

Chá de Erva-Cidreira sachés com 
01g, reembalados em caixas com 
10 unidades- essecado Validade: 
Validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega. A data 
de validade deverá constar da 
embalagem primária e da 
embalagem secundária 

CX 70 italianinho 1,89 132,30 

29 

Chá de Erva-Doce sachés com 
01g, reembalados em caixas com 
10 unidades - proveniente do fruto 
da Pimplinellaanisum,L, maduro, 
inteiro, são, limpo e sem umidade 
Validade mínima 06 meses a partir 
da data de entrega. Normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
A data de validade deverá constar 
da embalagem primária e da 
embalagem secundária. 

CX 70 italianinho 2,04 142,80 

30 

Chá erva mate tostada - cx. c/ 200 
g, hastes, pecíolos e pedúnculos 
de erva mate, queimado sem 
coloração artificial, sem mistura 
com outras ervas. Reembaladas 
em caixas de papelão reforçadas, 
contendo 30 caixinhas em cada. 
No rótulo deverá constar a 
denominação "chá" seguida da 
classificação e procedência. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes Validade: No 
mínimo 6 meses a partir da data de 
entrega. A data de validade deverá 
constar da embalagem primária e 
da embalagem secundária 

CX 175 italianinho 3,70 647,50 

31 

Chá Preto sachés com 01g, 
reembalados em caixas com 10 
unidades - com folhas, talos e 
brotos sãos e limpos, procedentes 
de espécimes vegetais genuínos. 
Não devem conter substâncias 
estranhas à sua constituição 
normal, nem elementos vegetais 
estranhos à espécie. Não pode ser 
colorido artificialmente, cor negra 
sabor e odor característico. 
Validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega. A data 
de validade deverá constar da 
embalagem primária e da 
embalagem secundária 

CX 70 italianinho 1,69 118,30 

32 

Coco ralado desidratado e 
parcialmente desengordurado, não 
acrescido de açúcar, com a 
seguinte composição: côco ralado 
desidratadoe conservado rins220. 
Com aspecto, cor, cheiro esabor 
próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie; 
acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, resistente; 
validade mínima 06 meses a contar 
da entrega. Embalagem de 100g 

UND 175 APTI 2,28 399,00 

33 

Colorau. Colorífico em pó fino, 
homogêneo; obtido de frutos 
maduros de espécimes genuínos; 
grãos sãos limpos, dessecados e 
moídos; de coloração vermelho 
intenso; com aspecto, cor cheiro e 
sabor próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie; 
acondicionado emsaco plástico 
transparente, atóxico, resistente; 
validade mínima 06 meses a contar 
da entrega. Embalagem de 1 kg. 

UND 122 italianinho 4,32 527,04 

34 

Creme de leite - com peso de 200g 
apresentando teor de gordura 
extraída do leite de vaca mínima 
de 25%; embalagem, com validade 
mínima de 10 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 1927 italac 1,78 3.430,06 

35 Doce tablete banana - composição UND 175 fazendinha 0,18 31,50 

banana e açúcar. Embalagem de 
30g, incólume e individualmente 
embalados constando data de 
validade e fabricação. Aspecto, cor 
e cheiro próprio, sabor doce, 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. Normas de produção e 
embalagem que sigam as 
orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 9 meses a 
contar da data da entrega. 

36 

Doce tablete leite - composição 
leite de vaca e açúcar, 
consistência macia, não 
açucarada. Embalagem de 30g, 
incólume, constando data de 
fabricação e validade. 
Individualmente embalados, 
aspecto próprio. Cor: amarelada 
ou amarelo-pardacenta. Odor: 
próprio. Sabor: doce. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 9 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 175 fazendinha 0,41 71,75 

37 

Ervilha seca - Descrição: ervilha 
seca tipo I, livre de sujidades, 
materiais terrosos, parasitas e 
larvas. Embalagem primária: o 
produto deverá estar 
acondicionado em pacotes 
plásticos, atóxico, contendo 500 
gramas do produto. A embalagem 
secundaria deverá ser em fardos 
plásticos contendo no máximo 12 
kilos. Considera-se imprópria a 
embalagem defeituosa que 
exponha o produto a 
contaminação e alteração. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega 

UND 105 chinezinho 3,69 387,45 

38 

Ervilha verde em conserva - 
simples, inteira, imersa em líquido, 
tamanho e coloração uniformes, 
produto preparado com as ervilhas 
previamente debulhadas, 
envasadas, reidratadas o pré -
cozidas, imersas em líquido de 

und 150 bonare 7,50 1.125,00 

39 

Essência de baunilha - Embalagem 
960 ml - Essência de baunilha 
líquida, cor âmbar escuro, 
homogênea, embalada em frasco 
plástico resistente, atóxico e 
inodoro com 30ml, Com rotulagem 
perfeita contendo identificação, 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de validade com no mínimo de 6 
meses 

UND 6 APTI 2,34 14,04 

40 

Extrato de tomate - deve estar 
isento de fermentação e de 
indicadores de processamento 
defeituoso. Sem corantes 
artificiais, isento de sujidades e 
fermentação. As latas não devem 
estar amassadas; enferrujados e 
estufados; não devem conter 
perfurações; principalmente nas 
costuras; não devem soltar ar com 
cheiro azedo ou podre, quando 
abertos; não devem apresentar 
manchas claras ou escuras e 
ferrugem, na parte interna. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega. 

UND 1664 bonare 4,02 6.689,28 

42 

Farinha de mandioca fina, crua, 
pacote com 01kg branca; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; com 
aspecto, odor, e sabor próprios, 
acondicionado em saco plástico, 
atóxico; embalagem e suas 
condições de acordo com a 
legislação em vigor. Normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega 

UND 490 maná 2,89 1.416,10 

43 

Farinha de rosca, confeccionada a 
partir de pão com ou sem sal, 
embalagem com 500g. Deverá 
atender ao NTA 47 do Decreto lei 
N.º 12.486 DE 20/ 10/78 

UND 140 maná 2,50 350,00 

44 

Farinha de trigo especial pacote 
com 01 kg; obtida do trigo moído, 
limpo, desgerminado; de cor 
branca; isenta de sujidades, 
parasitos e larvas; livre de 
fermentação, mofo e materiais 
terrosos; acondicionada em 
embalagem apropriada (plástico), 
atóxica. Normas de produção e 
embalagem que sigam as 
orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega. 

UND 473 número 1 2,07 979,11 

45 

Farinha láctea - pré-cozida, 
adicionada de vitaminas e sais 
minerais. Apresentação em pó, 
embalagem com 400g. 
Composição: farinha de trigo, leite 
em pó integral, açúcar, sal, glúten, 
fácil solubilidade. Normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínimade6 meses a 
contar da data da entrega. 

UND 17 maratá 7,90 134,30 

50 

Fermento em pó, lata com 250g, 
composto de pirofosfato ácido de 
sódio; bicarbonato de sódio, 
fosfato monocalcio, validade 

UND 245 apti 3,62 886,90 

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


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano II | N.º 347 | em 14 de maio de 2021. 

 

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

 
mínima 04 meses a contar da data 
de entrega; acondicionado 
hermeticamente. 

52 

Fubá fino, aplicação culinária em 
geral, 100% milho, aspecto físico 
pó, cor amarela, matéria-prima 
milho. Oriundo da moagem do 
grão de milho, sadio e limpo, não 
devendo conter material terroso, 
parasitas e detritos de animais e 
vegetais. Embalagem de 1kg. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e 
atender as especificações técnicas 
dos órgãos de vigilância sanitária 
em legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto. 

UND 157 rosa 1,97 309,29 

53 

Gelatina dietética em pó - produto 
usado para dieta com ingestão 
controlada de açúcar. Isenta de 
glúten e sacarose. Sabor artificial. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 06 mesesacontar da 
data da entrega. Sabores variados 

UND 175 apti 1,83 320,25 

54 
Gelatina em pó - aroma 
artificial;corantes artificiais e 
outras substâncias 

UND 876 APTI 6,89 6.035,64 

55 

Geleia de mocotó - Composição: 
água, açúcar, extrato protéico, 
corante natural de caramelo e 
aromatizante. Embalagem 
tetrapack de 220g. Normas de 
produção e embalagem que sigam 
as orientações sanitárias vigentes. 
Validade mínima de 4 meses a 
contar da data da entrega. 
Composição na embalagem.  

UND 175 italianinho 1,60 280,00 

56 

Leite condensado - Composto: 
leite integral, açúcar e lactose 
(tradicional); de consistência 
cremosa e textura homogênea; 
embalagem de 200g a 395g. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 9 meses a contar da 
data da entrega. Composição na 
embalagem. 

UND 100 triangulo 3,03 303,00 

57 

Leite de coco natural integral, 
concentrado isento de sujidades, 
parasitas, larvas, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios. 
Acondicionado em vidros 
apropriados com 500 ml, 
embalados em caixas de papelão 
limpas, integradas e resistentes. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, número 
do lote, data de validade, 
quantidade de produto e atender 
as especificações técnicas da 
ANVISA e Inmetro. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto 

UND 100 nordeste 3,86 386,00 

61 

Macarrão tipo espaguete n.º08 
pacote de 1 kg de primeira 
qualidade massa de sêmola com 
ovos - Vitaminado,pasteurizado; 
embalagem plástica, transparente 
e resistente, livre de sujidades, 
parasitas ou larvas com dizeres de 
rotulagem, contendo informações 
dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega 

UND 876 Cadore 3,10 2.715,60 

62 

Macarrão tipo padre nosso pacote 
de 1kg de primeira qualidade. 
Massa de sêmola com ovos - 
Vitaminado, pasteurizado; 
embalagem plástica, transparente 
e resistente, livres de sujidades, 
parasitas ou larvas com dizeres de 
rotulagem, contendo informações 
dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. alidade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 

UND 90 patty 3,20 288,00 

63 

Macarrão tipo parafuso pacote de 
1 kg massa de sêmola com ovos, 
livre de sujidades, materiais 
terrosos, parasitos e larvas. 
Embalagem resistente e atóxica. 
Normas de produção e embalagem 
que sigam as orientações 
sanitárias vigentes. Validade 
mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. Na embalagem 
deverá conter: data de fabricação 
e validade, nome e ndereço da 
empresa abricante, ingredientes, 
informação nutricional e peso 
líquido. 

UND 630 patty 3,57 2.249,10 

64 

Maionese balde c/ 3 kg; emulsão 
obtida com ovos e óleos vegetais; 
com adição de condimentos; 
substâncias comestíveis e sem 

UND 75 maréia 9,31 698,25 

corantes; de consistência 
cremosa; na cor amarelo claro; 
com cheiro e sabor próprios; 
isenta de sujidades e seus 
ingredientes de preparo em 
perfeito estado de conservação; 
acondicionada em balde plástico; 
hermeticamente fechado. Normas 
de produção e embalagem que 
sigam as orientações sanitárias 
vigentes. Validade mínima de 6 
meses a contar da data da entrega. 

65 

Margarina Vegetal cremosa com 
sal, contendo 60 a 95% de teor 
lípidios acondicionado em 
embalagem com 500g 

UND 2610 vigor 2,70 7.047,00 

66 

Milho de Pipoca embalagem de 
500g: de primeira qualidade, 
beneficiado, polido, limpo; isento 
de sujidades, parasitas e larvas, 
admitindo umidade máxima de 
14% por peso; acondicionado em 
embalagem atóxica com validade 
mínima de 06 meses a contar da 
data de entrega 

UND 85 chinezinho 1,94 164,90 

67 

Milho verde em conserva - simples 
grãos inteiros, imerso em líquido 
de cobertura, tamanho e coloração 
uniformes. Produto preparado com 
grãos de milho previamente 
debulhados, envasados e cozidos 
ou pré- cozidos, imersos em 
líquido de cobertura apropriada, 
submetidos a processo 
tecnológico adequado, antes ou 
depois de hermeticamente 
fechados nos recipientes 
utilizados a fim de evitar sua 
alteração. Acondicionado em latas 
de 3,1kg, devendo ser considerado 
como peso líquido, o produto 
drenado. Estar isento de 
fermentação e de indicadores de 
processamento defeituoso, sem 
corantes artificiais, isento de 
sujidades e fermentação não 
devem estar amassados; 
enferrujados e estufados; não 
devem conter perfurações; 
principalmente nas costuras; não 
devem soltar ar com cheiro azedo 
ou podre,quando abertos; não 
devem apresentar 

UND 165 bonare 1,36 224,40 

68 

Molho inglês, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em embalagem pet 
com 900 ml. Íntegro, atóxico, 
resistente, vedado 
hermeticamente, limpo. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e 
atender as especificações técnicas 
dos órgãos de vigilância sanitária 
em legislação vigente.Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto 

UND 6 gota 1,90 11,40 

75 

Passas sem semente, o produto 
obtido do processamento da 
partes comestíveis de frutas por 
processos tecnológicos 
adequados, com frutas maduras, 
sãs e limpas, isenta de matéria 
terrosa, de parasitos e detritos 
animais e vegetais. Não deverá 
conter substâncias estranhas à 
sua composição normal, exceto as 
previstas na norma, com cor 
própria, cheiro e sabor 
característicos. Ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 
Acondicionada em embalagem 
plástica de 1000g, transparente, 
fechada, reembalada em caixa de 
papel vedada, com 10 kg. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informação nutricionais, número 
do lote, data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações conforme dados 
das disposições da legislação 
vigente. Prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a partir da 
entrega do produto. 

KG 30 chilena 1,30 39,00 

76 

Queijo mussarela - queijo tipo 
mussarela, composto de leite de 
vaca de boa qualidade, não deve 
conter substancias estranhas de 
qualquer natureza; não prensado; 
de massa cozida; de média 
umidade; de consistência firme: 
semidura, rígida; textura: 
compacta; com odor e sabor 
suave, levemente salgado, 
condicionado em peça única, 
hermeticamente fechada, 
embalada em plástico inviolável, 
selado a vácuo, estado de 
resfriamento ao redor de 6º c, com 
peso aproximado de 4,0 kg, com 
composição e informações 
nutricionais; com validade 60 dias 
a contar da data da entrega 

KG 105 lático 13,85 1.454,25 

77 
Queijo parmesão ralado. 
Composição: queijo parmesão 
ralado 75%, queijo montanhês, 

UND 125 lático 3,50 437,50 

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


DIÁRIO OFICIAL 
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo - D.O.E. - | Poder Executivo | Ano II | N.º 347 | em 14 de maio de 2021. 

 

https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario_oficial.php 9  

 
queijo tropical, queijo mussarela 
(leite, coalho, fermento lácteo, sal, 
antiaglutinante: celulose 
microcristalina ou dióxido de 
silício, conservador ácido 
sórbico). Sem glúten. Pacote de 
100g, com aspecto, cor cheiro e 
sabor próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie; 
acondicionado em embalagem 
atóxico, resistente; validade 
mínima 06 meses a contar da 
entrega 

78 

Sal refinado iodadoemb.c/01 kg 
beneficiado e isento de sais de 
cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de 
conchas. Produto moído deverá 
passar totalmente pela peneira 
numero 20. Produzido e embalado 
em conformidade com a legislação 
vigente e embalagem primária, o 
produto a ser entregue não poderá 
ter validade mínima de 6 meses à 
vencer. 

UND 595 piramide 0,66 392,70 

80 

Suco de caju concentrado garrafa 
com 1 litro - Composição: polpa 
e/ou suco concentrado da fruta, 
aroma natural da fruta, Sabor: 
caju. Isento de açúcar e corantes. 
Modo de Preparo: 01 parte de 
concentrado para 08 a 10 partes de 
água. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e 
atender as especificações técnicas 
dos órgãos de vigilância sanitária 
em legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produto. 

UND 1750 Fresk 3,65 6.387,50 

81 

Suco de goiaba concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: goiaba. Isento de açúcar e 
corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 08 a 10 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos de vigilância sanitária em 
legislação vigente. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a 
partir da entrega do produtos. 

UND 1750 Fresk 3,53 6.177,50 

82 

Suco de manga concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: manga. Isento de açúcar e 
corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 08 a 10 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos 

UND 1250 Fresk 3,63 4.537,50 

83 

Suco de maracujá concentrado 
garrafa com 1 litro - Composição: 
polpa e/ou suco concentrado da 
fruta, aroma natural da fruta. 
Sabor: maracujá. Isento de açúcar 
e corantes. Modo de Preparo: 01 
parte de concentrado para 10 a 15 
partes de água. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data 
de fabricação data de validade, 
quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos 
órgãos 

UND 300 Fresk 3,20 960,00 

85 

Tempero orégano, seco, emb. c/ 
1Kg em folhas secas; obtido de 
espécimes vegetais genuínos; 
grãos sãos e limpos; de coloração 
verde pardacenta; com cheiro 
aromático e sabor próprio; isento 
de sujidades e materiais estranhos 
a sua espécie; acondicionado em 
saco plástico transparente, 
atóxico; resistente e 
hermeticamente vedado, validade 
mínima 12 meses a contar da data 
da entrega. 

UND 4 italianinho 19,00 76,00 

86 

Trigo para Quibe embalagem com 
500 g com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionado em embalagem 
plástica transparente atóxica, 
validade mínima de 06 meses a 
contar da data da entrega. 

UND 75 italianinho 4,10 307,50 

87 

Vinagre de vinho tinto750ml - 
Vinagre; de vinho; resultante da 
fermentação acética do vinho; 
isento de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais 
estranhos; livre de sujidades, 
material terroso e detritos de 

UND 168 belmont 1,98 332,64 

animais e vegetais; acondicionado 
em frasco plástico com tampa 
inviolável,hermeticamente 
fechado. Data da validade mínima 
06 meses a contar da data da 
entrega. 

Total Geral  R$ 80.436,49 

(Oitenta mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) 

EDINALDO BASILIO  

Secretário Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 005/2021 – 
SEMAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.169/2020 
O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna pública para o 
conhecimento de todos a Ata de Registro de Preços n.º 
007/SEMAS/2021, referente à Ata de Registro de Preços n.º 
087/2020, que teve por objeto o registro de preços para a futura 
e eventual aquisição de material permanente que serão 
utilizados pelos Equipamentos da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, especificado no item 02 do 
inerente Termo de Referência conforme especificado abaixo:  
EMPRESA - CCK COMERCIAL LTDA CNPJ: 22.065.938/0001-22 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Colchão anti-escaras de pressão - Material de 
PVC (EN 71, não tóxico) - Espessura: 0,35 MM; 
Tamanho: 200x94 centímetros (inflado); Altura 
do colchão inflado: 7 cm; Tempo de ciclo: 5 
minutos; Faixa de Pressão: 110 ~ 140 mmHg; 
Número de células (inflado): 130 pcs; 
Frequência: 60 HZ; Poder de comprimento da 
linha: 1,8M; Saída do ar: 4 ~ 6 L; Consumo de 
energia: 10 Watt/hora (0,01 Kwh); Conteúdo da 
Embalagem: - Suporta até 135Kg; - Uma bomba 
de ar; Um colchão anti- escaras modelo bolha. 

UN 20 Montserrat R$ 472,61 R$ 9.452,20 

EDINALDO BASILIO  
Secretário Municipal de Assistência Social 

SEMDUR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
CONSIDERANDO QUE: (i) A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE 
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO; (ii) A PUBLICAÇÃO 
DEVERIA TER OCORRIDO EM MOMENTO PRETÉRITO, E (iii) 
COM A NECESSIDADE DE SANAR AUSÊNCIA DE 
PUBLICAÇÃO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUE: 
PROCESSO N.º 13.705/2018 
CONTRATO PMSG N.º 009/2020 
INSTRUMENTO: SUSPENSÃO DE PRAZO CONTRATUAL  
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E BARRA NOVA 
ENGENHARIA LTDA - EPP 
OBJETO: (i) Fica suspensa a contagem do prazo do contrato 
PMSG n.º 009/2020 POR 30 (TRINTA) dias de acordo com o 
Termo de Suspensão de Contagem de Prazo constante dos 
autos.  
DATA DA ASSINATURA: 12 de abril de 2021. 
São Gonçalo, 13 de maio de 2021. 
RICARDO FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO 
Subsecretário de Municipal de Contratos e Convênios 

SEMCI 
PORTARIA N.° 013/2021 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, 
RESOLVE: 
Art. 1° - Fica inserida no artigo 2° da Portaria 001/2021, a 
servidora Ana Karolina Zanatta Lents Borges, matrícula 
126.422. 
Art. 2° - Esta Portaria terá seus efeitos retroativos a contar de 
01 de maio de 2021. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA  

Secretária Municipal de Controle Interno 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2021 
ESTABELECE PROCEDIMENTOS QUANTO À INSTAURAÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE 
TOMADA DE CONTAS, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 
A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, como 
órgão da administração pública, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 70 e 74 da CRFB/88: 
CONSIDERANDO a competência da Secretaria de Controle 
Interno do Município de orientar e expedir atos normativos 
concernentes ao controle interno, indicando ações a serem 
desempenhadas visando ao atendimento da legislação vigente, 
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bem como de apoiar às atividades de controle externo 
exercidas pelo Tribunal de Contas; 
CONSIDERANDO que é dever do administrador público adotar 
medidas imediatas, com vistas ao ressarcimento de danos ao 
erário, independente da atuação dos órgãos de controle interno 
e externo; 
CONSIDERANDO que os processos de ressarcimento de danos 
ao erário devem pautar-se pelos princípios da racionalidade 
administrativa, do devido processo legal, da economia 
processual, da celeridade, da ampla defesa e do contraditório; 
CONSIDERANDO que as pessoas sujeitas à prestação ou 
tomada de contas, somente por decisão do TCE/RJ podem ser 
liberadas desta responsabilidade, conforme art. 7º, da Lei 
Complementar Estadual n.º 63/90; e 
CONSIDERANDO as disposições contidas na Deliberação n.º 
279, de 24 de agosto de 2017, do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro; 
RESOLVE 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Esta Instrução Normativa – IN estabelece procedimentos 
destinados a orientar os Órgãos e Entidades da Administração 
Municipal quanto à instauração, organização, processamento e 
certificação de Tomada de Contas, nos termos da Deliberação 
TCE/RJ no 279/17. 
Art. 2º A Tomada de Contas deverá ser instaurada nas 
situações previstas no Art. 2o da Deliberação TCE/RJ n.º 279/17 
ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro – TCE/RJ e demais órgãos de controle externo. 
Art. 3º Tomada de Contas é a ação desempenhada pelo órgão 
competente para apurar a responsabilidade de pessoa física, 
jurídica, órgão ou entidade que deixarem de prestar contas e 
das que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte, ou possa resultar dano ao erário, devidamente 
quantificado. 
Parágrafo único. Consideram-se responsáveis pessoas físicas 
ou jurídicas às quais a obrigação de ressarcir o dano ao erário 
possa ser imputada. 
Art. 4º Tomada de Contas Especial é a ação determinada pelo 
Tribunal ou autoridade competente ao órgão central de controle 
interno, ou equivalente, para adotar providências, em caráter de 
urgência, nos casos previstos na legislação em vigor, para 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 
quantificação pecuniária do dano. 
CAPÍTULO II 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ANTERIORES À 
INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS 
Art. 5º A Tomada de Contas constitui medida de exceção e só 
deve ser instaurada depois de esgotadas as medidas 
administrativas internas sem obtenção da prestação de contas 
ou do ressarcimento do dano ao erário. 
§1º São consideradas medidas administrativas internas as 
diligências, as notificações, as comunicações, as sindicâncias, 
ou outros procedimentos, devidamente formalizados, 
destinadas a promover a prestação de contas ou o 
ressarcimento do dano ao erário. 
§2º As medidas administrativas internas deverão ser concluídas 
em até 30 (trinta) dias, contados da data do evento, quando 
conhecida, ou da data da ciência do fato, podendo ser 
prorrogada por igual período, mediante pedido feito pelo 
ordenador de despesas ou pela comissão processante, nos 
casos em que houver sido instaurada sindicância, antes do 
vencimento do prazo inicial. 
Art. 6º Esgotadas as medidas administrativas internas sem que 
haja a consecução da prestação de contas ou a reparação do 
dano ao erário, o ordenador de despesas deverá comunicar o 
fato, sob pena de responsabilidade solidária, ao setor 
competente de prestação de contas e auditoria do controle 
interno do órgão, visando a instauração do procedimento de 
Tomada de Contas. 
Parágrafo único. O pedido de abertura de Tomada de Contas 
deverá estar instruído dos documentos citados no §1º do art. 5º 
desta IN. 
CAPÍTULO III 
DA INSTAURAÇÃO 
Art. 7º A Tomada de Contas será instaurada pelo Titular de cada 
Órgão ou Entidade da Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo Municipal, no âmbito de suas respectivas áreas de 
atuação, depois de esgotadas as medidas administrativas 
internas previstas no §1º do art. 5º desta IN ou, na omissão 
deste, pelo Órgão Central de Controle Interno. 
§1º No âmbito da Administração Indireta a competência para 
instauração, por omissão do Titular, será do Órgão de Controle 
Interno existente na estrutura da Entidade. 
§2º Quando a Tomada de Contas for determinada pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ ou por demais 
órgãos de controle externo, a autoridade administrativa 
competente deve instaurá-la independentemente das medidas 
administrativas que já tenham sido adotadas. 
Art. 8º O ato de instauração da Tomada de Contas deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Município, bem como cientificado 
o Controle Interno da unidade ou, caso não tenha sido 
instaurado, o Controle Interno Central e conterá: 
I – O objeto da Tomada de Contas; 
II – A designação dos membros integrantes da Comissão de 
Tomada de Contas, em número mínimo de três, devendo 
constar em primeiro lugar o nome daquele que irá presidi-la; 
III – Prazo para conclusão da Tomada de Contas; 
IV – Data e identificação da autoridade instauradora da Tomada 
de Contas com a respectiva matrícula funcional. 
Art. 9º A Tomada de Contas não será instaurada, sem prejuízo 
das sanções administrativas e/ou penais cabíveis, se for o 
caso, quando, na fase da adoção das medidas previstas no §1º 
do art. 5º desta IN, ocorrer: 
I – O recolhimento do valor integral do débito ou a 
recomposição dos bens ou dos valores públicos; ou 
II – A apresentação da prestação de contas pelo responsável 
omisso e a sua aprovação pelo órgão ou pela entidade 
competente. 
Art. 10º É pressuposto para instauração de Tomada de Contas a 
existência de elementos fáticos e jurídicos que ensejam 
apuração, identificação dos responsáveis e quantificação dos 
danos, quando caracterizado pelo menos um dos seguintes 
fatos: 
I – Omissão do dever de prestar contas ou a não comprovação 
da correta aplicação de recursos transferidos, a qualquer título, 
pela administração pública a terceiros; 
II – Impugnação total ou parcial da prestação de contas da 
aplicação de adiantamentos, da execução de convênios e de 
contratos formais pelo ordenador de despesas, ou outros 
formalmente indicados; 
III – Ocorrência de desfalque, perda, extravio, subtração ou 
deterioração culposa ou dolosa de valores, bens públicos, bens 
ou materiais do Município, ou pelos quais o responsável pela 
sua guarda responda; 
IV – Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico 
de que resulte ou possa resultar em dano ao erário; 
V – concessão de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia 
de receitas de que resulte ou possa resultar em dano ao erário;  
VI – término de gestão, por falecimento, de tesoureiro ou 
pagador, almoxarife ou de responsável pela guarda de bens 
patrimoniais;  
VII – outros previstos em lei ou regulamento. 
Art. 11 A Tomada de Contas deverá ser conduzida por 
Comissão formada por servidores públicos efetivos, em 
número mínimo de 03 (três), designados pelos responsáveis 
citados no art. 7º, mediante expedição de ato formal, 
devidamente publicado no Diário Oficial do Município, devendo 
constar em primeiro lugar o nome daquele que irá presidi-la. 
§1º Compete à Comissão a formação, condução e instrução da 
Tomada de Contas. 
§2º Os membros da Comissão não poderão estar envolvidos 
com os fatos a serem apurados, possuir qualquer interesse no 
resultado da Tomada de Contas e nem integrar o quadro de 
servidores dos órgãos de controle interno, devendo, para tanto, 
firmar declaração específica. 
§3º São impedidos de integrar a Comissão, o cônjuge, o 
companheiro, o parente até 2º grau, os amigos íntimos notórios 
dos envolvidos na irregularidade do objeto de apuração. 
§4º Caso o Órgão/Entidade não disponha de servidores efetivos 
em número suficiente à composição da Comissão de Tomada 
de Contas, desde que devidamente justificado, a autoridade 
instauradora solicitará ao órgão central de Controle Interno 
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indicação de servidores de outros locais, observadas as 
proibições de que trata o §2º deste artigo. 
Art. 12 A Tomada de Contas deverá ser realizada com 
independência e imparcialidade, cabendo à autoridade 
administrativa competente assegurar os meios necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 
CAPÍTULO IV 
A ORGANIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA 
TOMADA DE CONTAS 
Art. 13 A Tomada de Contas tem por finalidade o levantamento 
de todos os dados e informações capazes de esclarecer o fato 
irregular, identificar os responsáveis e quantificar o respectivo 
dano. 
Parágrafo único. A identificação dos responsáveis independe 
ser pessoa física ou jurídica, integrante ou não dos quadros de 
servidores da municipalidade, devendo a Comissão 
providenciar a devida identificação dos mesmos e a parcela de 
contribuição de cada um na irregularidade apurada, de modo a 
possibilitar aos órgãos competentes a adoção das medidas 
pertinentes. 
Art. 14 A Comissão de Tomada de Contas exercerá suas 
atividades com independência e imparcialidade, assegurando o 
sigilo necessário ao esclarecimento do fato ou exigido pelo 
interesse da administração. 
Parágrafo único. As reuniões e as oitivas da Comissão de 
Tomada de Contas terão caráter reservado. 
Art. 15 O Presidente da Comissão de Tomada de Contas 
deverá: 
I – Presidir, dirigir e coordenar os trabalhos da Comissão; 
II – Providenciar a convocação das pessoas envolvidas no 
objeto da Tomada de Contas, caso necessário; 
III – Determinar ou autorizar diligências, vistorias, juntada de 
documentos e quaisquer outras providências consideradas 
necessárias; 
IV – Examinar o conteúdo dos documentos juntados aos autos 
para aferir a materialidade e a autoria da irregularidade objeto 
de apuração; 
V – Determinar a elaboração e encaminhamento de 
expedientes; 
VI – Encaminhar à autoridade instauradora os autos da Tomada 
de Contas com o respectivo relatório; e 
VIII – Desempenhar outras atribuições afins. 
Art. 16 Os demais membros da Comissão de Tomada de Contas 
deverão: 
I – Atender as determinações do Presidente no tocante aos 
trabalhos da Tomada de Contas; 
II – Assessorar os trabalhos da Comissão; 
III – Autuar processo administrativo específico para apurar os 
fatos ocorridos a fim de sanar as irregularidades ou identificar 
os responsáveis e quantificar o dano ao erário, garantidos os 
princípios do contraditório e ampla defesa; 
IV – Examinar o conteúdo dos documentos juntados aos autos 
para aferir a materialidade e a autoria da irregularidade objeto 
de apuração; 
V – Sugerir medidas de interesse da Tomada de Contas; 
VI – Elaborar e encaminhar expedientes; 
VII – Participar de diligências e vistorias; 
VIII – Substituir o presidente nos seus eventuais impedimentos; 
IX – Promover a atualização monetária do débito; 
X – Encaminhar os autos ao Órgão de Controle da unidade 
jurisdicionada ou, caso ainda não tenha sido implementado, ao 
Órgão de Controle Interno Geral deste Município, com 03 (três) 
CDs, sendo 01 (um) CD contendo o processo na íntegra, 01 
(um) CD contendo os arquivos separados por pastas, conforme 
requerido pelo Tribunal e 01 (um) CD contendo outros 
documentos, nos moldes do anexo V desta IN; 
XI – Acompanhar os atos de apuração da Tomada de Contas e 
assiná-los juntamente com o presidente; e 
XII – Desempenhar outras atribuições afins. 
Art. 17 Ao iniciar os trabalhos de apuração, a Comissão 
Tomadora deverá estudar os fatos motivadores da instauração 
da Tomada de Contas, reunindo informações que se revelem 
úteis à elucidação do caso, podendo ouvir pessoas 
relacionadas com os fatos apurados, quer sejam servidores ou 
não, caso necessário. 
Art. 18 O registro das declarações das pessoas ouvidas pela 
Comissão deverá conter: 

I – A qualificação completa, contendo nome completo, CPF, 
endereço atualizado, e-mail e telefone de contato; 
II – Relato objetivo dos esclarecimentos prestados, seguidos da 
data, nome e assinatura dos presentes. 
Parágrafo único. Deve ser concedido aos envolvidos no objeto 
de apuração o direto ao contraditório e à ampla defesa, 
consistindo na oportunidade garantida aos envolvidos de se 
manifestarem, no prazo estabelecido através de notificação, 
quanto aos resultados alcançados pela Comissão. 
Art. 19 Depois de obtidos todos os documentos e informações 
necessárias, a Comissão deverá analisá-los de forma a garantir 
que sejam suficientes para a identificação e/ou comprovação 
da irregularidade ocorrida e dos seus responsáveis, para a 
quantificação do dano e para a emissão de sua conclusão 
sobre os fatos. 
Art. 20 O processo de Tomada de Contas deverá ser instruído, 
conforme o caso, pelos documentos relacionados no Art. 8º da 
Deliberação TCE/RJ no 279/17 e seus Anexos. 
Parágrafo único. Quando a Tomada de Contas for pela omissão 
no dever de prestar as contas anuais de gestão e as contas das 
transferências financeiras referentes a auxílios e subvenções, 
concedidas através de termos de colaboração e fomento, o 
processo de tomada de contas será composto pelos elementos 
relacionados nos Anexos da Deliberação TCE/RJ n.º 277/17. 
Art. 21 O resultado do trabalho da Comissão Tomadora deverá 
ser expresso em relatório específico, que deverá ser 
apresentado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme 
estabelecido no Art. 26 desta IN, devendo ser elaborado de 
forma criteriosa e objetiva, observando o disposto no inciso I, 
do Art. 8 da Deliberação TCE/RJ n.º 279/17. 
CAPÍTULO V 
DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO 
Art. 22 A quantificação do débito far-se-á mediante: 
I – Verificação, quando for possível quantificar com exatidão o 
real valor devido; ou 
II – Estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia 
que seguramente não excederia o real valor devido. 
Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento 
de bens, a quantificação do dano levará em conta o valor 
recuperável do bem a preço de mercado. 
Art. 23 Após quantificação, o débito deverá ser atualizado 
monetariamente desde a data da ocorrência do fato ou, não 
sendo esta conhecida, da ciência da administração. 
Art. 24 A autoridade competente deverá determinar a inscrição 
do dano e seus respectivos responsáveis na conta “Diversos 
Responsáveis”, sendo, sua Ficha de Lançamento, juntada aos 
autos do processo. 
Art. 25 O recolhimento do débito apurado não afasta a 
responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos. 
CAPÍTULO VI 
DO PRAZO 
Art. 26 A Tomada de Contas deverá ser concluída pela 
Comissão no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
sua instauração. 
Parágrafo único. Incluem-se no prazo para conclusão o período 
para apresentação de defesa e elaboração de alegações finais. 
CAPÍTULO VII 
DO CERTIFICADO DE AUDITORIA 
Art. 27 Após a conclusão da Comissão, o processo de Tomada 
de Contas deverá ser encaminhado ao Órgão Central de 
Controle Interno para certificação, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido no Art. 30 
desta IN. 
Parágrafo único. No âmbito da Administração Direta, a 
competência para certificação será da Secretaria de Controle 
Interno do Município, em relação a Administração Indireta a 
competência será do Órgão de Controle Interno existente na 
estrutura de cada Entidade. 
Art. 28 O Certificado de Auditoria deverá ser elaborado nos 
moldes do Art. 8º, inciso II, da Deliberação TCE/RJ n.º 279/14. 
Art. 29 Após a certificação, o processo de Tomada de Contas 
deverá retornar à autoridade instauradora para a adoção das 
medidas cabíveis. 
CAPÍTULO VIII 
DA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS 
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Art. 30 A Tomada de Contas deverá ser encaminhada pela 
autoridade instauradora ao TCE/RJ, exclusivamente em meio 
eletrônico, observando-se os seguintes prazos: 
I – Até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da 
comunicação ou do conhecimento do fato; ou 
II – Até 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do exercício 
financeiro a que se refere a prestação de contas, nos casos de 
omissão da prestação ou da falta de comprovação da aplicação 
de recursos transferidos pela Administração Pública Municipal 
a terceiros a qualquer título. 
§1º No cômputo dos prazos especificados neste artigo, devem 
ser considerados os prazos assinalados nesta IN para: 
I – A adoção das medidas administrativas internas, conforme 
Capítulo II desta IN; 
II – A instauração, processamento e conclusão da Tomada de 
Contas, conforme Capítulos III a VI desta IN; 
III – Certificação conforme disposto no art. 27 desta IN. 
§2º Na impossibilidade de atendimento aos prazos assinalados 
neste artigo, a autoridade instauradora poderá solicitar ao 
TCE/RJ, de forma fundamentada, prorrogação de prazo para o 
encaminhamento da Tomada de Contas. 
Art. 31 Fica dispensado o encaminhamento da Tomada de 
Contas ao TCE/RJ nas seguintes situações: 
I – Quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for 
igual ou inferior a 20.000 UFIR-RJ; 
II – Caso, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas, o 
responsável tenha recolhido o valor integral do débito, 
devidamente atualizado, ou em se tratando de extravio, perda, 
subtração ou deterioração culposa ou dolosa de bens, tenha 
feito a respectiva reposição do bem; 
III – No caso de comprovação da não ocorrência do dano. 
§1º A dispensa de que trata o inciso I do caput não desobriga a 
autoridade competente de apurar os fatos, identificar os 
responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo 
ressarcimento, quer por medidas administrativas ao seu 
alcance, quer por medidas judiciais requeridas ao órgão 
jurídico pertinente. 
§2º As tomadas de contas não encaminhadas, nos termos deste 
artigo, devem permanecer arquivadas no órgão ou entidade de 
origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, 
período em que poderá ser requisitada para encaminhamento 
ao Tribunal ou exame in loco quando da realização de 
auditorias, sejam elas internas ou externas; 
§3º As disposições contidas neste artigo não se aplicam aos 
processos de Tomada de Contas instaurados por determinação 
do Tribunal de Contas. 
CAPÍTULO IX 
AS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 32 A autoridade competente providenciará a baixa da 
responsabilidade pelo débito se o TCE/RJ: 
I – considerar elidida a responsabilidade pelo dano inicialmente 
imputada ao responsável; 
II – considerar não comprovada a ocorrência de dano; 
III – der quitação ao responsável pelo recolhimento do débito; 
IV – considerar encerradas contas iliquidáveis, nos termos dos 
artigos 24 e 25 da Lei Complementar Estadual n.º 63/1990. 
Parágrafo único. Na hipótese do TCE/RJ concluir por débito de 
valor diferente daquele originalmente apurado, incumbe à 
autoridade competente efetuar os ajustes e lançamentos 
adicionais que se façam necessários. 
Art. 33 Para fins de arquivamento da Tomada de Contas, a 
autoridade instauradora deverá observar as disposições 
contidas na Deliberação TCE/RJ n.º 279/17, e seus anexos. 
Art. 34 Os documentos que instruem o procedimento de 
tomada de contas deverão ser arquivados pelas unidades 
jurisdicionadas, preferencialmente em meio eletrônico, pelo 
prazo que determina a legislação específica relativa à política 
nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo 
estabelecido pelo Tribunal de Contas para suas ações de 
fiscalização. 
Art. 35 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
Art. 36 Revogam-se as disposições em contrário. 
São Gonçalo, 14 de maio de 2021. 
ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA 

Secretária de Controle Interno 

ANEXO I DA IN N.º 001/2021 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TOMADA DE CONTAS GERAL 
Itens Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas Sim/Não Folhas 

1 
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente para 
instauração da tomada de contas, nos termos do art. 13 da LC n.º 63/90 c/c o 
art. 14 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE/RJ n.º 167/92. 

  

2 

Pronunciamento expresso e indelegável do titular da unidade jurisdicionada 
sobre o relatório conclusivo da comissão de tomada das contas e o relatório 
e certificado emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno, atestando 
haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas e a descrição 
das medidas adotadas para sanear as irregularidades apontadas e impedir 
futuras reincidências. 

  

3 
Cópia da publicação do ato de instauração da tomada de contas, 
Devidamente formalizado, emanado da autoridade competente, contendo a 
descrição sucinta dos fatos. 

  

4 
Cópia do ato de designação dos membros indicados para compor a 
comissão de Tomada de Contas, acompanhado de declaração de que esses 
não se encontram impedidos de atuar no procedimento. 

  

5 
Relatório da comissão de Tomada de Contas, que deve conter no mínimo as 
especificações contidas nesta Deliberação. 

  

6 
Cadastros dos responsáveis identificados no relatório da comissão de 
Tomada de Contas, conforme Modelo 1 desta Deliberação. 

  

7 

Certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório com parecer 
conclusivo elaborado pelo responsável do órgão central de controle interno 
competente, que deve se manifestar sobre os pontos especificados nesta 
Deliberação. 

  

8 
Cópia das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos 
respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro documento que 
demonstre a ciência dos responsáveis identificados. 

  

9 
Cópia dos depoimentos colhidos dos responsáveis, oferecendo-lhes 
oportunidade para apresentar defesa ou ressarcir os prejuízos. 

  

10 
Cópias dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou entidade, 
incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis. 

  

11 

Demonstrativo que evidencie os responsáveis, a síntese e a fundamentação 
legal da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a 
data de ocorrência, o valor do dano atualizado e as parcelas eventualmente 
ressarcidas e as respectivas datas de recolhimento, quando for o caso, 
conforme modelo 2 desta Deliberação. 

  

12 
Cópia do Boletim de Registro de Ocorrência Policia na delegacia 
competente, quando for o caso. 

  

13 
Razão contábil ou outro documento contábil que comprove a inscrição do 
dano apurado causado pelos respectivos responsáveis, assinado pelo 
contabilista responsável. 

  

14 
Identificação de ação judicial e indicação da fase processual em que se 
encontra, caso o fato consignado na tomada de contas também seja objeto 
de demanda no Poder Judiciário. 

  

Por último, salientamos que NÃO existindo algum dos itens dos 
elencados acima, a comissão de Tomada de Contas deverá 
acrescentar declaração relativa ao item em questão, contendo 
justificativa expressa acerca da ausência. 
--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Comissão de Tomada de Contas 

ANEXO II DA IN N.º 001/2021 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TOMADA DE CONTAS 
INSTAURADA POR OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR 
CONSTAS DE RECURSOS CONCEDIDOS POR 
ADIANTAMENTOS, DIÁRIAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS A TERCEIROS A QUALQUER TÍTULO. 
Itens Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas Sim/não Folhas 

1 
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente para 
instauração da tomada de contas, nos termos do art. 13 da LC n.º 63/90 c/c o 
art. 14 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE/RJ n.º 167/92. 

  

2 

Pronunciamento expresso e indelegável do titular da unidade jurisdicionada 
sobre o relatório conclusivo da comissão de tomada das contas e o relatório 
e certificado emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno, atestando 
haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas e a descrição 
das medidas adotadas para sanear as irregularidades apontadas e impedir 
futuras reincidências. 

  

3 
Cópia da publicação do ato de instauração da tomada de contas, devidamente 

formalizado, emanado da autoridade competente, contendo a descrição sucinta 
dos fatos. 

  

4 
Cópia do ato de designação dos membros indicados para compor a 
comissão de Tomada de Contas, acompanhado de declaração de que esses 
não se encontram impedidos de atuar no procedimento. 

  

5 
Relatório da comissão de Tomada de Contas, que deve conter no mínimo as 
especificações contidas nesta Deliberação. 

  

6 
Cadastros dos responsáveis identificados no relatório da comissão de 
Tomada de Contas, conforme Modelo 1 desta Deliberação. 

  

7 

Certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório com parecer 
conclusivo elaborado pelo responsável do órgão central de controle interno 
competente, que deve se manifestar sobre os pontos especificados nesta 
Deliberação. 

  

8 
Cópia das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos 
respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro documento que 
demonstre a ciência dos responsáveis identificados. 

  

9 
Cópia dos depoimentos colhidos dos responsáveis, oferecendo-lhes 
oportunidade para apresentar defesa ou ressarcir os prejuízos. 

  

10 
Cópias dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou entidade, 
incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis. 

  

11 

Demonstrativo que evidencie os responsáveis, a síntese e a fundamentação 
legal da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a 
data de ocorrência, o valor do dano atualizado e as parcelas eventualmente  
ressarcidas e as   respectivas   datas  de recolhimento, quando for o caso, 
conforme modelo 2 desta Deliberação. 

  

12 
Razão contábil ou outro documento contábil que comprove a inscrição do 
dano apurado causado pelos respectivos responsáveis, assinado pelo 
contabilista responsável. 

  

13 
Identificação de ação judicial e indicação da fase processual em que se 
encontra, caso o fato consignado na tomada de contas também seja objeto 
de demanda no Poder Judiciário. 

  

14 Cópia do processo administrativo que originou a concessão dos recursos.   

15 
Documento contábil que comprove os repasses de recursos, assinado por 
contabilista responsável no órgão concedente. 

  

16 Notas de empenho e ordens bancárias de pagamento.   

17 
Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do 
beneficiado inadimplente ou em situação irregular, com vista a impedir o 
recebimento de novas liberações financeiras. 

  

18 

Comprovação de que houve, por parte do órgão ou entidade concedente os 
recursos, observância das normas legais e regulamentares, referentes à 
concessão dos recursos, fiscalização do cumprimento do objeto da 
concessão e instauração tempestiva da tomada de contas correspondente. 
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19 
Quadro auxiliar com a discriminação de todos os comprovantes de 
despesas, conforme Modelo 3 desta Deliberação. 

  

20 
Quadro de execução orçamentária e
 financeira dosrecursos concedidos, conforme Modelo 
4 desta Deliberação. 

  

21 
Comprovantes das despesas realizadas, no valor igual ou superior ao do 
benefício recebido. 

  

22 

Cópias de cheques ou recibos eletrônicos de pagamentos realizados com os 
recursos recebidos por terceiros ou autorização expressa prévia do gestor 
acerca da permissão para utilização dos recursos em 
Espécie. 

 
 

 

Por último, salientamos que NÃO existindo algum dos itens dos 
elencados acima, a comissão de Tomada de Contas deverá 
acrescentar declaração relativa ao item em questão, contendo 
justificativa expressa acerca da ausência. 
--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Comissão de Tomada de Contas 

ANEXO III DA IN N.º 001/2021 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TOMADA DE CONTAS 
INSTAURADA POR DESFALQUE, EXTRAVIO, PERDA, 
SUBTRAÇÃO OU DETERIORAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DE 
VALORES E BENS PÚBLICOS. 
Itens Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas Sim/não Folhas 

1 
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente para 
instauração da tomada de contas, nos termos do art. 13 da LC n.º 63/90 c/c o 
art. 14 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE/RJ n.º 167/92. 

  

2 

Pronunciamento expresso e indelegável do titular da unidade jurisdicionada 
sobre o relatório conclusivo da comissão de tomada das contas e o relatório e 
certificado emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno, atestando haver 
tomado conhecimento das conclusões neles contidas e a descrição das 
medidas adotadas para sanear as irregularidades apontadas e impedir futuras 
reincidências. 

  

3 
Cópia da publicação do ato de instauração da tomada de contas, devidamente 
formalizado, emanado da autoridade competente, contendo a descrição sucinta 
dos fatos. 

  

4 
Cópia do ato de designação dos membros indicados para compor a comissão 
de Tomada de Contas, acompanhado de declaração de que esses não se 
encontram impedidos de atuar no procedimento. 

  

5 
Relatório da comissão de Tomada de Contas, que deve conter no mínimo as 
especificações contidas nesta Deliberação. 

  

6 
Cadastros dos responsáveis identificados no relatório da comissão de Tomada 
de Contas, conforme Modelo 1 desta Deliberação. 

  

7 

Certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório com parecer 
conclusivo elaborado pelo responsável do órgão central de controle interno 
competente, que deve se manifestar sobre os pontos especificados nesta 
Deliberação. 

  

8 

Cópia das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos 
respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro documento que 
demonstre a ciência dos responsáveis identificados. 
 

  

9 
Cópia dos depoimentos colhidos dos responsáveis, oferecendo-lhes 
oportunidade para apresentar defesa ou ressarcir os prejuízos. 

  

10 
Cópias dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou entidade, 
incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis. 

  

11 

Demonstrativo que evidencie os responsáveis, a síntese e a fundamentação 
legal da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a data 
de ocorrência, o valor do dano atualizado e as parcelas eventualmente  
ressarcidas e as respectivas datas  de recolhimento, quando for o caso, 
conforme modelo 2 desta Deliberação. 

  

12 
Cópia do Boletim de Registro de Ocorrência Policia na delegacia competente, 
quando for o caso. 

  

13 
Razão contábil ou outro documento contábil que comprove a inscrição do dano 
apurado causado pelos respectivos responsáveis, assinado pelo contabilista 
responsável. 

  

14 
Identificação de ação judicial e indicação da fase processual em que se 
encontra, caso o fato consignado na tomada de contas também seja objeto de 
demanda no Poder Judiciário. 

  

15 
Comunicação formal do setor responsável pelos bens, dinheiros ou valores 
públicos. 

  

Por último, salientamos que NÃO existindo algum dos itens dos 
elencados acima, a comissão de Tomada de Contas deverá 
acrescentar declaração relativa ao item em questão, contendo 
justificativa expressa acerca da ausência. 
--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Comissão de Tomada de Contas 

ANEXO IV DA IN N.º 001/2021 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TOMADA DE CONTAS 
INSTAURADA NA CONCESSÃO DE QUAISQUER BENEFICIOS 
FISCAIS OU RENUNCIA DE RECEITAS 
Itens Titulo Documento/Modelo/ Informações Exigidas Sim/não Folhas 

1 
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente para 
instauração da tomada de contas, nos termos do art. 13 da LC n.º 63/90 c/c o 
art. 14 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE/RJ n.º 167/92. 

  

2 

Pronunciamento expresso e indelegável do titular da unidade jurisdicionada 
sobre o relatório conclusivo da comissão de tomada das contas e o relatório e 
certificado emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno, atestando haver 
tomado conhecimento das conclusões neles contidas e a descrição das 
medidas adotadas para sanear as irregularidades apontadas e impedir futuras 
reincidências. 

  

3 
Cópia da publicação do ato de instauração da tomada de contas, 
devidamente formalizado, emanado da autoridade 
competente, contendo a descrição sucinta dos fatos. 

  

4 
Cópia do ato de designação dos membros indicados para compor a comissão 
de Tomada de Contas, acompanhado de declaração de que esses não se 
encontram impedidos de atuar no procedimento. 

  

5 
Relatório da comissão de Tomada de Contas, que deve conter no mínimo as 
especificações contidas nesta Deliberação. 

  

6 
Cadastros dos responsáveis identificados no relatório da comissão de Tomada 
de Contas, conforme Modelo 1 desta Deliberação. 

  

7 

Certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório com parecer 
conclusivo elaborado pelo responsável do órgão central de controle interno 
competente, que deve se manifestar sobre os pontos especificados nesta 
Deliberação. 

  

8 
Cópia das notificações remetidas aos responsáveis, acompanhadas dos 
respectivos avisos de recebimento ou de qualquer outro documento que 
demonstre a ciência dos responsáveis identificados. 

  

9 
Cópia dos depoimentos colhidos dos responsáveis, oferecendo-lhes 
oportunidade para apresentar defesa ou ressarcir os prejuízos. 

  

10 
Cópias dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do órgão ou entidade, 
incluída a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis. 

  

11 

Demonstrativo que evidencie os responsáveis, a síntese e a fundamentação 
legal da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a data 
de ocorrência, o valor do dano atualizado e as parcelas eventualmente  
ressarcidas   e   as   respectivas   datas  de recolhimento, quando for o caso, 
conforme modelo 2 desta Deliberação. 

  

12 
Razão contábil ou outro documento contábil que comprove a inscrição do dano 
apurado causado pelos respectivos responsáveis, assinado pelo contabilista 
responsável. 

  

13 
Identificação de ação judicial e indicação da fase processual em que se 
encontra, caso o fato consignado na tomada de contas também seja objeto de 
demanda no Poder Judiciário. 

  

14 Cópia do processo administrativo que originou a concessão dos recursos.   

Por último, salientamos que NÃO existindo algum dos itens dos 
elencados acima, a comissão de Tomada de Contas deverá 
acrescentar declaração relativa ao item em questão, contendo 
justificativa expressa acerca da ausência. 
--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Comissão de Tomada de Contas 

ANEXO V DA IN N.º 001/2021 
LISTAGEM DAS PASTAS DE DOCUMENTOS DE TOMADA DE 
CONTAS GERAL PARA ENVIO AO TCE-RJ 
Considerando o inciso X, do art. 15 desta IN, faz-se necessário 
encaminhar a esta Secretaria de Controle Interno 03 (três) CDs, 
sendo: 
1.  01 (um) CD contendo o processo na íntegra; 
2. 01 (um) CD contendo os arquivos separados por pastas, 
conforme orientação do Tribunal de Contas e nos moldes da 
listagem abaixo; e 
3. 01 (um) CD contendo outros documentos, vide item 15 da 
listagem. 

1 
OFÍCIO DE 
ENCAMINHAMENTO 

Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade 
competente pela instauração da tomada de contas, nos 
termos do art. 13 da LC n.º 63/90 c/c art. 14 do Regimento 
Interno, aprovado pela Deliberação TCE/RJ n.º 167/92. 

2 
PRONUNCIAMENTO DO 
TITULAR 

Pronunciamento expresso e indelegável do titular da 
unidade jurisdicionada sobre o relatório conclusivo da 
comissão de tomada das contas e o relatório e certificado 
emitidos pelo Órgão Central de Controle Interno, atestando 
haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas 
e a descrição das medidas adotadas para sanear as 
irregularidades apontadas e impedir futuras reincidências. 

3 CÓPIA DA PUBLICAÇÃO 
Cópia da publicação do ato de instauração da tomada de 
contas, devidamente formalizado, emanado da autoridade 
competente, contendo a descrição sucinta dos fatos. 

4 CÓPIA DA DESIGNAÇÃO 

Cópia do ato de designação dos membros indicados para 
compor a comissão de Tomada de Contas, acompanhado de 
declaração de que esses não se encontram impedidos de 
atuar no procedimento. 

5 
RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE TC 

Relatório da comissão de Tomada de Contas, que deve 
conter no mínimo as especificações contidas na 
Deliberação 279/17. 

6 
CADASTRO DOS 
RESPONSÁVEIS 

Cadastros dos responsáveis identificados no relatório da 
comissão de Tomada de Contas, conforme Modelo 1 da 
Deliberação 279/2017. 

7 
CERTIFICADO DE 
AUDITORIA 

Certificado de auditoria, acompanhado do respectivo 
relatório com parecer conclusivo elaborado pelo 
responsável pelo órgão central de controle interno 
competente, que deve se manifestar sobre os pontos 
especificados na Deliberação 279/17. 

8 
CÓPIA DAS 
NOTIFICAÇÕES 

Cópia das notificações remetidas aos responsáveis, 
acompanhadas dos respectivos avisos de recebimento ou 
de qualquer outro documento que demonstre a ciência dos 
responsáveis identificados. 

9 
CÓPIA DOS 
DEPOIMENTOS 

Cópia dos depoimentos colhidos dos responsáveis, 
oferecendo-lhes oportunidade para apresentar defesa ou 
ressarcir os prejuízos. 

10 CÓPIA DOS PARECERES 
Cópias dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas do 
órgão ou entidade, incluída a análise das justificativas 
apresentadas pelos responsáveis. 

11 
DEMONSTRATIVO DO 
DANO 

Demonstrativo que evidencie os responsáveis, a síntese e a 
fundamentação legal da situação caracterizada como dano 
ao erário, o valor histórico e a data de ocorrência, o valor do 
dano atualizado e as parcelas eventualmente ressarcidas e 
as respectivas datas de recolhimento, quando for o caso, 
conforme Modelo 2 da Deliberação 279/17. 

12 CÓPIA DO B.O 
Cópia do Boletim de Registro de Ocorrência Policial na 
delegacia competente, quando for o caso. 

13 
RAZÃO CONTÁBIL OU 
OUTRO DOC 

Razão contábil ou outro documento contábil que comprove 
a inscrição do dano apurado causado pelos respectivos 
responsáveis, assinado pelo contabilista responsável. 

14 
IDENTIFICAÇÃO DE AÇÃO 
JUDICIAL 

Identificação de ação judicial e indicação da fase processual 
em que se encontra, caso o fato consignado na tomada de 
contas também seja objeto de demanda no Poder Judiciário. 

15 
CÓPIAS DE OUTROS 
DOCS 

Cópias de outros documentos considerados necessários ao 
melhor julgamento da tomada de contas pelo TCE/RJ. 

Importante se faz ressaltar que os arquivos relacionados nas 
respectivas pastas não podem exceder o tamanho máximo de 
120MB, tendo em vista a capacidade suportada pelo e-TCE. No 
caso dos arquivos serem maiores que 120MB, esses devem ser 
fracionados ao ser encaminhados na mídia digital. 
Por último, salientamos que NÃO existindo algum dos itens dos 
elencados acima, a comissão de Tomada de Contas deverá 
acrescentar declaração relativa ao item em questão, contendo 
justificativa expressa acerca da ausência. 
--------------------------------------------------------------- 
Presidente da Comissão de Tomada de Contas 

IPASG 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA 
CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO, 
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FIRMADO ENTRE O ITAÚ UNIBANCO S.A E O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE SÃO GONÇALO - IPASG. 
Fund. Legal: Art. 51, § único da Lei Municipal n.º 50/91 e 
regulamentada no âmbito do IPASG pela portaria 05/2010. 
Processo: 000248/2021 
Partes: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
Municipais de São Gonçalo – IPASG CNPJ n.º 32.538.167.0001-
05 e Itaú Unibanco S.A CNPJ n.º 60.701.190/0001-04.  
Objeto: Consignação facultativa em folha de pagamento. 
Data da assinatura: 18/03/2021. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses com início em 18/03/2021 
até 17/03/2022. 
São Gonçalo, 12 de maio de 2021. 
MARCELLE CIPRIANI DE ALMEIDA  
Presidente do IPASG  
Omitido no D.O.E de 26/04/2021 

FMS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
016/FMS/2020 
O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO torna público para o 
conhecimento de todos os interessados, o Extrato da Ata de 
Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico FMS N° 
013/2021 Processo Administrativo n.º 3211/2020 (FMS), que tem 
por objeto o registro de preços para a futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE AGULHA BD ULTRAFINE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS PACIENTES PROVENIENTES DE 
MANDADOS JUDICIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 
– SEMSADC/ FMS MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. 

Empresa: S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS, estabelecida na Av Savio 
Cota de Almeida Gama, n.º 225, loja 03 – Retiro – Volta Redonda/RJ, inscrita no C.N.P.J sob o n° 
19.308.719/0001-12. 

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

1 
AGULHAS BD 
ULTRAFINE PARA 
CANETA 4MM 

M3 8.000 
UNIQUIME
D/10098710
050 

R$ 0,70 R$ 5.600,00 

2 
AGULHAS BD 
ULTRAFINE PARA 
CANETA 5MM 

M3 26000 
UNIQUIME
D/10098710
050 

R$ 0,85 R$ 22.100,00 

3 
AGULHAS BD 
ULTRAFINE PARA 
CANETA 8MM 

KG 8.000 
UNIQUIME
D/10098710
050 

R$ 0,60 R$ 4.800,00 

VALOR TOTAL R$ 32.500,00 

São Gonçalo, 07 de maio de 2021. 
ANDRÉ CARVALHO VARGAS 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo 

FUNASG 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO  
PROCESSO N.º 00154/2021. 
CONTRATO N.° 03/2019 
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO – CNPJ n.º 
14.472.412/0001-39 e Laboratório Posito Limitada – CNPJ n.º 
11.040.665/0001-45. 
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto formalizar a 
alteração da razão social do LABORATORIO POSITIVO 
LIMITADA, conforme consta na primeira alteração do contrato 
social da empresa, registrada na Junta Comercial (JUCERJA). 
Em razão da alteração do contrato social da empresa 
contratada, a sua qualificação passa a ser: CENTRO MÉDICO 
POSITIVO LIMITADA. 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas 
no contrato n.º 03/2019, que não tenham sido alteradas por este 
instrumento. 
FUNDAMENTO: Lei n.º 8.666/93; Decreto Municipal n.º 375/2011, 
e por toda legislação que lhe for aplicável. 
São Gonçalo, 06 de maio de 2021. 
MARIÂNGELA DIAS VALVIESSE DE OLIVEIRA 
Presidente da FUNASG 

SEMED 
PORTARIA N.º 040/SEMED/2021. 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SINDICÂNCIA 
INTERNA, ESTABELECIDA NA PORTARIA DE N.º 
032/SEMED/2021, A FIM DE CONCLUIR AS ATIVIDADES. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE:  
Art. 1º - Fica prorrogada a Sindicância Interna, estabelecida na 
Portaria de n.º 032/SEMED/2021, publicada em 14/04/2021, 
referente ao Processo Administrativo n.º 13950/2021, 

considerando que o prazo de 30 (trinta) dias, para conclusão 
dos trabalhos desta Sindicância tornou-se exíguo, tendo em 
vista a complexidade dos fatos a serem apurados. 
Art. 2º - Fica a presente Sindicância prorrogada por mais 30 
(trinta) dias, com a finalidade de dar curso e concluir as suas 
atividades.  
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
São Gonçalo, 13 de maio de 2021. 
LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 
PORTARIA N.º 041/SEMED/2021. 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SINDICÂNCIA 
INTERNA, ESTABELECIDA NA PORTARIA DE N.º 
033/SEMED/2021, A FIM DE CONCLUIR AS ATIVIDADES. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, 
RESOLVE:  
Art. 1º - Fica prorrogada a Sindicância Interna, estabelecida na 
Portaria de n.º 033/SEMED/2021, publicada em 14/04/2021, 
referente ao Procedimento Preparatório n.º 
1.30.020.000157/2020-64, considerando que o prazo de 30 
(trinta) dias, para conclusão dos trabalhos desta Sindicância 
tornou-se exíguo, tendo em vista a complexidade dos fatos a 
serem apurados. 
Art. 2º - Fica a presente Sindicância prorrogada por mais 30 
(trinta) dias, com a finalidade de dar curso e concluir as suas 
atividades.  
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
São Gonçalo, 13 de maio de 2021. 
LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

EXTRATO DE RESCISÃO POR INICIATIVA DO CONTRATADO 
DO CONTRATO TEMPORÁRIO N.º 273/2020. 
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5687/2020.  
PARTES: Município de São Gonçalo, CNPJ 28.636.579/0001-00, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 
representado pelo Sra. LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA, 
Secretária Municipal de Educação, brasileira, casada, portadora 
da carteira de identidade n.º 097083554, inscrita no CPF sob o 
n.º 015655847-59 e JOYCE RIBEIRO DIAS LIMA 
VASCONCELOS, portadora da carteira de identidade n° 
234762425 e do CPF n.º 128031577-64. 
OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão da 
contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFESSOR DOCENTE II / APOIO 
ESPECIALIZADO, de início em 05/03/2020. Rescisão contratual 
em 11/05/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo 
tem fundamentação legal nos art. 9º, inc. II da Lei Municipal 
447/2012 e na Cláusula 12ª do contrato. 
LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

EXTRATO DE TÉRMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N.º 
033/2020. 
EXTRATO DE TÉRMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5687/2020.  
PARTES: Município de São Gonçalo, CNPJ 28.636.579/0001-00, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 
representado pelo Sra. LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA, 
Secretária Municipal de Educação, brasileira, casada, portadora 
da carteira de identidade n.º 097083554, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 015655847-59 e MARCOS ANTONIO DA SILVA RAINHA, 
portador da carteira de identidade n° 086833902 e do CPF n.º 
01216642796. 
OBJETO: O presente termo tem por objeto declarar o término 
da contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFESSOR DOCENTE II, de ínicio em 
14/02/2020, por motivo de falecimento. Término Contratual em: 
19/04/2021.  
LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

EXTRATO DE TÉRMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N.º 
271/2020. 
EXTRATO DE TÉRMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5687/2020.  
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PARTES: Município de São Gonçalo, CNPJ 28.636.579/0001-00, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, neste ato 
representado pelo Sra. LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA, 
Secretária Municipal de Educação, brasileira, casada, portadora 
da carteira de identidade n.º 097083554, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 015655847-59 e JOSÉ EUDES NUNES DE LIMA, portador 
da carteira de identidade n.° 047374749 e do CPF n.º 
49169017700. 
OBJETO: O presente termo tem por objeto declarar o término 
da contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFESSOR DOCENTE II / APOIO 
ESPECIALIZADO, de início em 05/03/2020, por motivo de 
falecimento. Término Contratual em: 11/10/2020  
LÍCIA DAMASCENO ROSA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE COMPROMISSO – INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 

INFORMATIVO CORONAVÍRUS 
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Continuação do D.O.E. em 14/05/2021
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  EDSON  S ILVA  CAMPOS  -  CPF:
977.***.***-72, na Portaria nº 1406/2021, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 1862/2021
Nomeia:
a  contar  de  10  de  maio  de  2021,  CARLOS  ALBERTO
PINHEIRO BALLEJO -  CPF: 637.***.***-49, para exercer o
cargo em comissão de Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o)
Secretaria Municipal de Fazenda.
Port. nº 1863/2021
Exonera:
a contar de 05 de maio de 2021, ELISA CRUZ CANCIO -
Mat.: 125646, do cargo em comissão de Superintendente -
Símbolo DAS-09, da(o) Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1864/2021
Nomeia:
a  contar  de  05  de  maio  de  2021,  MAILYN  MAYARA
SILVEIRA DIAS - CPF: 142.***.***-73, para exercer o cargo
em comissão de Superintendente - Símbolo DAS-09, na(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1865/2021
Nomeia:
a contar de 05 de maio de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Administração.

NOME/CPF
BRUNO FERREIRA SABINO / 110.***.***-09
RAFAEL COSTA DA SILVA / 106.***.***-79
TONI CHARLES VIEIRA DA SILVA / 022.***.***-90
Port. nº 1866/2021
Exonera:
a contar de 05 de maio de 2021, MARILENE DA CONCEICAO
DOS  REIS  SANTAREM  -  Mat.:  125804,  do  cargo  em
comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-05, da(o)
Secretaria Municipal de Educação.
Port. nº 1867/2021
Nomeia:
a contar de 05 de maio de 2021, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Educação.

NOME/CPF CARGO SIMB.
DAIANE MARINS DA SILVA / 057.***.***-30 DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05
IVONETE DE OLIVEIRA JESUS DE ARAUJO /
018.***.***-29 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

MARIA ISABEL BATISTA CORREIA DA MOTTA /
972.***.***-72 SUBDIRETOR DE DIVISÃO DAS-04

Port. nº 1868/2021
Exonera:
a  contar  de  05 de maio  de  2021,  ILSINEA RIBEIRO DE
ALMEIDA  -  Mat.:  18063,  da  função  gratificada  de
Coordenador - Símbolo FG-10, da(o) Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 1869/2021
Exonera:
a contar de 05 de maio de 2021, ANTONIO CARLOS DE
SOUSA  SOROMENHO  PIRES  -  Mat.:  21712,  da  função
gratificada  de  Chefe  de  Setor  -  Símbolo  FG-03,  da(o)
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  cessa  efeito  da
designação da função de Secretário(a) Escolar do(a) E.M.
ALBERTO TORRES.
Port. nº 1870/2021
Exonera:
a  contar  de  05  de  maio  de  2021,  MARGARETH PERNE
PAIVA - Mat.: 13660, da função gratificada de Subchefe de
Setor  -  Símbolo  FG-02,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Educação  e  cessa  efeito  da  designação  da  função  de
Secretário(a) Escolar do(a) E.M. JOAO CABRAL DE MELO
NETO.
Port. nº 1871/2021
Nomeia:
a contar de 05 de maio de 2021, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem  a  função  gratificada  de
Chefe de Setor - Símbolo FG-03, na(o) Secretaria Municipal
de Educação e designa na função de Secretário(a) Escolar,
conforme Decreto N° 036/2021.

MAT. NOME UNIDADE
13660 MARGARETH PERNE PAIVA E.M. JOAO CABRAL DE MELO NETO
16687 CARLOS AUGUSTO RESENDE CIEP 411-DR. ARMANDO L FERREIRA

Port. nº 1872/2021

Exonera:
a contar de 03 de maio de 2021, STEVANI DOS SANTOS -
Mat.:  124914,  do  cargo  em  comissão  de  Assessor  I  -
Símbolo DAS-08, da(o) Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil.
Port. nº 1873/2021
Nomeia:
a contar de 03 de maio de 2021, PRISCILLA NEVES DE
PAULO -  CPF:  113.***.***-95,  para  exercer  o  cargo  em
comissão de Assessor I - Símbolo DAS-08, na(o) Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 1874/2021
Torna sem efeito:
a nomeação de IZIDIA PIMENTEL MIGUEZ - Mat.: 13499, na
Portaria nº 1855/2021, para exercer a função gratificada
de Subchefe de Setor - Símbolo FG-02, na(o) Secretaria
Municipal de Ordem Pública.
Port. nº 1875/2021
Nomeia:
a contar de 03 de maio de 2021, PAULO SERGIO VALASCO
DOS  SANTOS  -  Mat.:  12641,  para  exercer  a  função
gratificada de Subchefe de Setor - Símbolo FG-02, na(o)
Secretaria Municipal de Ordem Pública.
Port. nº 1876/2021
Exonera:
a contar de 14 de maio de 2021, MARCILENE DUTRA DA
CONCEICAO GOMES - Mat.: 124899, do cargo em comissão
de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  da(o)  Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Port. nº 1877/2021
Nomeia:
a contar de 14 de maio de 2021, NELSON OLIVEIRA DOS
SANTOS CUNHA - CPF: 000.***.***-03, para exercer o cargo
em comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  na(o)
Gabinete do Prefeito, em substituição a Marcilene Dutra
da Conceicao Gomes - Mat.: 124899.
Port. nº 1878/2021
Designa:
a contar de 14 de maio de 2021, MARCELO FRANCA DE
OLIVEIRA  -  Mat.:  22269,  para  responder  pela  função
gratificada de Subsecretário(a) Municipal de Urbanismo -
Símbolo  FG-11,  na  ausência  e  impedimentos  do(a)
servidor(a) Carlos Alberto de Oliveira - Mat.: 124765, na(o)
Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano,  sem
fazer jus a remuneração da referida função.
Port. nº 1879/2021
Torna sem efeito:
a  nomeação  de  PRISCILA  ANGELO  CASTELO  -  CPF:
059.***.***-93, na Portaria nº 1841/2021, para exercer o
cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-
05, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1884/2021
Nomeia:
a  contar  de  13  de  maio  de  2021,  INGRID  KAROLLINY
SOUZA DE CASTRO - CPF: 159.***.***-14, para exercer o
cargo em comissão de Diretor de Divisão - Símbolo DAS-
05, na(o) Secretaria Municipal de Administração.
Port. nº 1885/2021
Exonera:
a contar de 11 de maio de 2021,  PRISCILLA LOPES DE
CARVALHO DAL COL BINDA - Mat.: 125265, do cargo em
comissão  de  Coordenador  -  Símbolo  DAS-10,  da(o)
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Port. nº 1886/2021

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1799/2021
Publicado no "Diário Oficial Eletrônico" em 06 de maio de
2021.
Onde se lê:...

NOME / CPF
MARCO ANTONIO SIQUEIRA LIMA / 071.***.***-63
Leia-se:...

NOME / CPF
MARCOS ANTONIO SIQUEIRA LIMA / 071.***.***-63


