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Atos do Prefeito

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRE-
TOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI N.º 8.120 de 29 de março de 2021

Dispõe sobre medidas de proteção a 
vida que devem ser adotadas pelo Poder 
Executivo para fortalecer o combate ao 
COVID-19 no âmbito municipal.

Art. 1º – Fica autorizado o Chefe do Poder Exe-
cutivo, no âmbito de suas atribuições, a requisitar e 
declarar como Unidade de Apoio ao Combate ao 
COVID-19 (Unidade de Saúde Temporária), com a 
finalidade de funcionar como retaguarda clínica para 
unidades hospitalares permanentes como referência 
para tratamento da COVID-19, o Hospital Santa Mô-
nica Ltda CNPJ: 31.146.863.0001/03, localizado no 
Município de Petrópolis. 

Art. 2º – A indenização prevista no artigo 5º, inciso 
XXV da Constituição Federal e no artigo 3º, inciso VII 
da lei 13.979/2020, será reduzida a termo através 
de processo administrativo, no qual se fixará o valor 
indenizatório pela utilização da unidade hospitalar. 

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimen-
to da presente Lei competir, que a executem e a façam 
executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

Projeto: CMP 3685/2021 – Autor: Fred Procópio

DECRETO N.º 053 de 29 de março de 2021

Amplia as Medidas de Proteção à Vida relati-
vas a Covid-19 em face ao cenário nacional.

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PETRÓ-
POLIS, no uso das atribuições, que lhes são conferidas 
pela legislação em vigor; e

CONSIDERANDO a norma estadual que instituiu 
restrições sanitárias de 26/03/2021 a 04/04/2021, visan-
do a necessidade de medidas de combate ao COVID-19;

CONSIDERANDO a matriz de risco e as notícias 
em âmbito nacional sobre a escassez de insumos e 
profissionais de saúde no combate do covid-19;

CONSIDERANDO o risco de circulação de novas 
variantes do coronavírus;

CONSIDERANDO o princípio da precaução e no 
intuito de conter a disseminação da COVID-19.

D E C R E T A

Art. 1º – Este Decreto institui, em caráter excep-
cional e temporário, medidas emergenciais de natureza 
restritiva ao funcionamento de atividades econômicas 
e à permanência de pessoas nas áreas públicas do 
Município, a vigorar a partir de 00h00 do dia 30 de 
março até às 23h59 de 05 de abril de 2021, exceto o 
que especificamente disposto de forma diversa. 

Parágrafo único – Fica proibido qualquer tipo de 
aglomeração, seja em área pública ou privada.

Art. 2º – Fica permitido o funcionamento dos 
estabelecimentos com as seguintes atividades:

I – supermercado, laticínios, açougue, peixaria, 
comércio de gêneros alimentícios e bebidas, hortifru-
tigranjeiro, quitanda, padaria, confeitaria, loja de con-
veniências, mercearia, mercado, armazém e similares, 
vedado, em qualquer hipótese, o consumo no local; 

II – lanchonetes, restaurantes, bares, quiosques e 
similares, exclusivamente para entrega em domicílio 
(delivery) e (take Away) vedado, em qualquer hipótese, 
o consumo no local;

III – serviços assistenciais de saúde, atividades 
correlatas e acessórias, ótica, estabelecimentos de 
comércio de artigos farmacêuticos, equipamentos 
médicos e suplementares e similares; 

IV – serviços de assistência veterinária, comércio 
de suprimentos para animais e cadeia agropecuária, 
serviços "pet" e cuidados com animais em cativeiro; 

V – assistência social e atendimento à população 
em estado de vulnerabilidade, incluindo instituições 
de longa permanência para idosos; 
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VI – comércio de materiais de construção, ferragens 
e similares; 

VII – estabelecimentos bancários e lotéricos, ins-
tituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e 
administração de valores imobiliários e o serviço postal; 

VIII – cadeia de abastecimento e logística, comércio 
atacadista, exceto vestuário; 

IX – feiras livres e móveis; 

X – bancas de jornal, vedada a exposição à venda e 
a comercialização de bebidas alcoólicas; 

XI – comércio de combustíveis e gás; 

XII – comércio de autopeças e acessórios para veícu-
los automotores e bicicletas, incluindo-se os serviços de 
mecânica e borracharias; 

XIII – estabelecimentos de hotelaria e hospedagem, 
com o funcionamento dos respectivos serviços de alimen-
tação restrito aos hóspedes, e ficando proibida a utilização 
das áreas de lazer, piscina e parques; 

XIV – transporte de passageiros;

XV – atividades industriais; 

XVI – construção civil;

XVII – atividade gráfica;

XVIII – serviços de telecomunicações, teleatendimen-
to, internet e call center; 

XIX – serviços de locação de veículos; 

XX – serviços funerários; 

XXI – serviços de lavanderia;

XXII – serviços de estacionamento e parqueamento 
de veículos privado; 

XXIII – serviços de limpeza, manutenção e zeladoria; 

XXIV – serviços de prevenção, controle e erradicação 
de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XXV – atividades de segurança pública e privada, 
incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; 

XXVI – serviços de radiodifusão e filmagem, espe-
cialmente aqueles destinados ao trabalho da imprensa e 
transmissão informativa; 

XXVII – o funcionamento de academias, centros de 
ginástica e estabelecimentos similares, com limitação 
de 1/3 da capacidade do estabelecimento, devendo ser 
incentivado aos usuários a sanitização de equipamentos 
com solução de hipoclorito após a utilização, vedadas às 
atividades em grupos;

XXVIII – fica permitida qualquer atividade de atendi-
mento a domicílio, ou entrega a domicílio. 

§ 1º – É recomendável que as atividades que se
desenvolvam em ambientes fechados, em particular 
os supermercados, mercados, hortifrutigranjeiros e as 
mercearias, ampliem o seu horário de funcionamento. 

§ 2º – As atividades previstas neste artigo:

I – deverão funcionar em consonância com as 
regras de segurança sanitária, como distanciamento, 
uso de máscara, utilização de álcool gel e demais 
medidas constantes e protocolos sanitários específicos;

II – poderão funcionar no interior de shopping 
centers, centros comerciais e galerias de lojas. 

§ 3º Ficam as atividades previstas no inciso XIII, do 
presente artigo, vedadas de realizarem novas vendas 
entre o período de 31/03/2021 a 05/04/2021. 

Art. 3º – Fica suspenso (a): 

I – o atendimento presencial, de qualquer natu-
reza, em: 

a) bares, lanchonetes, restaurantes e similares, vedado,
em qualquer hipótese, o consumo no local; 

b) boates, danceterias, salões de dança e casas de festa; 

c) museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas
de espetáculo, salas de apresentação, salões de jogos,

recreação infantil, atividades de entretenimento, expo-
sições de arte, pontos turísticos públicos ou privados; 

d) clubes sociais e esportivos e serviços de lazer, exceto
atividades esportivas individuais e os que não gerem
aglomerações, tais como: tênis; tiro esportivo; 

e) demais estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços não especificados no art. 2º deste Decreto; 

II – o exercício de demais atividades econômicas 
nos logradouros, incluindo-se o comércio de rua fixo 
e itinerante, bebidas e produtos por meio de veículos 
automotores, rebocáveis ou movidos à propulsão 
humana, o comércio exercido em feiras especiais, 
feiras de ambulantes, feiras de antiquários e feiras de 
artes, exceto o comércio de alimentos nas modalidades 
(delivery) e (take away); 

III – a permanência de indivíduos: 

a) nas vias, áreas e praças públicas do Município no
horário das 22h às 5h; 

b) nas cachoeiras, em qualquer horário, incluindo-se a
prática de esportes coletivos; 

IV – os eventos de qualquer natureza, as festas, 
shows, em áreas públicas e particulares, bem como as 
competições esportivas; 

V – as feiras, exposições, os congressos e seminários; 

VI – a concessão de autorizações para eventos e 
atividades transitórias em áreas públicas e particulares; 

VII – a entrada de ônibus e demais veículos de freta-
mento no Município, exceto aqueles que prestem serviços 
regulares para funcionários de empresas;

§ 1º – Incluem-se na suspensão prevista neste artigo, 
as atividades listadas no mesmo, quando localizadas em 
shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas.

§ 2º – Admitir-se-á o funcionamento de bares,
lanchonetes, restaurantes e similares, quando loca-
lizadas em shopping centers, centros comerciais e 
galerias de lojas, exclusivamente, para o preparo de 
lanches e refeições destinadas à entrega em domicílio 
(delivery) e (take away). 

Art. 4º – A prática de atividades físicas individuais 
em praças, parques e logradouros do Município, bem 
como nos espaços abertos de uso comum em áreas 
particulares, fica liberada a partir da publicação deste 
Decreto, desde que não gere aglomerações. 

§ 1º – Ficam proibidas todas as atividades físicas
coletivas. 

§ 2º – Os responsáveis por áreas particulares de-
vem estabelecer o regramento interno que assegure à 
plena observância quanto ao uso responsável das áreas 
comuns, em consonância com o disposto neste Decreto. 

Art. 5º – É permitido e recomendável às empresas e 
entidades, em qualquer hipótese, a adoção do regime de 
teletrabalho ou trabalho remoto para os seus colaborado-
res, afastando-os de suas atividades laborais presenciais 
nas dependências dos estabelecimentos. 

Parágrafo único. Os empregadores devem estimu-
lar e garantir o auto isolamento dos casos suspeitos 
de Covid-19. 

Art. 6º – As atividades nos templos e nos cultos 
religiosos, ficam limitadas a 30% (trinta por cento) 
de sua capacidade de ocupação, durante a vigência 
deste Decreto.

Parágrafo único – Ficam mantidas as medidas 
adotadas e normas determinadas no Decreto 1.459 de 
30/12/2020, que serão aplicadas concomitante com o 
presente artigo, recomendando-se preferencialmente 
que as atividades sejam remotas.

Art. 7º – A fiscalização quanto ao cumprimento 
do disposto neste Decreto ficará a cargo:

I – da Secretaria Municipal de Serviço, Segurança 
e Ordem Pública – SSSOP, por meio de suas unidades 
operacionais e órgãos delegados;

II – da Secretaria Municipal de Saúde, por meio 
da Vigilância Sanitária.

Art. 8º – Para fazer cessar o descumprimento das 
normas previstas neste Decreto, os órgãos citados 
no art. 7º. e seus agentes poderão, nos termos da 
legislação pertinente, reter ou apreender mercadorias, 
produtos, bens móveis, equipamentos fixos e veículos, 
sem prejuízo da aplicação de multa e interdição do 
local ou estabelecimento.

§ 1º – Em se tratando de veículos retidos ou
apreendidos, a unidade competente da SSSOP pro-
videnciará a remoção para o depósito, após a lavra-
tura do documento correspondente pela autoridade 
competente.

§ 2º – O descumprimento do disposto neste De-
creto poderá ensejar a configuração de crime previsto 
no art. 268 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis.

§ 3º – As autoridades fiscais da SSSOP, bem como 
os guardas municipais e os agentes da vigilância sanitá-
ria e posturas poderão determinar a interdição cautelar 
imediata de estabelecimentos e atividades nos casos 
de descumprimentos do disposto neste Decreto, sem 
prejuízo da aplicação de multas e da propositura de 
cassação de licença ou autorização de funcionamento.

§ 4º – Poderão os agentes de segurança pública
do Município encerrar as atividades dos estabeleci-
mentos previstos neste Decreto sem a necessidade da 
presença de um agente público municipal, providen-
ciando-se a devida notificação da ocorrência a SSSOP. 

§ 5º – Por medida de controle sanitário, as au-
toridades máximas dos órgãos de vigilância sanitária 
ou de ordem pública poderão determinar interdições 
cautelares imediatas por atividade econômica e por 
logradouro ou perímetro.

Art. 9º – Fica restrito aos moradores, que assim 
comprovarem, o ingresso no Município de Petrópolis, 
podendo os agentes das barreiras sanitárias tomarem 
as medidas necessárias para fazerem cumprir a pre-
sente determinação. 

§ 1º – Poderão também ingressar no território os 
veículos e trabalhadores que venham prestar serviços 
essenciais, como os relacionados ao abastecimento de 
alimentos, entrega de peças, serviços de manutenção. 

§ 2º – Nos pontos de controle sanitário os agentes 
deverão: 

I – solicitar a parada do veículo; 

II – aferir a temperatura do condutor do veículo 
e de todos os passageiros; 

III – solicitar comprovante de hospedagem; 

IV – solicitar que o veículo não ingresse no territó-
rio municipal e retorne ao local de origem, se: 

a) o condutor ou um dos passageiros apresentar 
temperatura superior a 37,8º; 

b) todos os passageiros não apresentarem compro-
vante de hospedagem.

Art. 10 – Os órgãos citados no art. 7º poderão 
editar atos complementares ao disposto neste Decreto.

Art. 11 – Durante o período constante no presente 
Decreto, a frota de ônibus deverá funcionar com no 
mínimo o quantitativo de sábado, exceto domingo, 
podendo a CPTRANS publicar atos e tomar medidas 
necessárias ao cumprimento do mesmo. 

Art. 12 – Continuam em vigor os artigos 1º; 3º; 4º; 
6º; 7º; 8º; 9º; 20 do Decreto número 50 do Município 
de Petrópolis, de 25 de março de 2021, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 13 – Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.
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Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

ANEXO I  
ATIVIDADES ESSENCIAIS – HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 00h00 ÀS 23h59

– Serviços assistenciais de saúde, atividades correlatas 
e acessórias, ótica, estabelecimentos de comércio
de artigos farmacêuticos, equipamentos médicos e
suplementares e similares;

– Serviços de assistência veterinária, comércio de
suprimentos para animais e cadeia agropecuária,
serviços "pet" e cuidados com animais em cativeiro;

– Assistência social e atendimento a população em
estado de vulnerabilidade, incluindo instituições de 
longa permanência para idosos;

– Comércio de materiais de construção, ferragens
e similares;

– Cadeia de abastecimento e logística, comércio
atacadista, exceto vestuário;

– Feiras livres e móveis;

– Bancas de jornal, vedada a exposição à venda e a
comercialização de bebidas alcoólicas;

– Comércio de combustíveis e gás;

– Comércio de autopeças e acessórios para veículos
automotores e bicicletas, incluindo-se os serviços de 
mecânica e borracharias;

– Estabelecimentos de hotelaria e hospedagem, com
o funcionamento dos respectivos serviços de ali-
mentação restrito aos hóspedes, e ficando proibida 
a utilização das áreas de lazer, piscina e parques; 

– Indústrias;

– Construção civil;

– Serviços de entrega em domicílio;

– Serviços de telecomunicações, teleatendimento,
internet e call center;

– Serviços de locação de veículos;

– Serviços funerários;

– Serviços de lavanderia;

– Serviços de estacionamento e parqueamento de
veículos;

– Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria;

– Serviços de prevenção, controle e erradicação de
pragas dos vegetais e de doença dos animais;

– Atividades físicas orientadas;

– Atividades de segurança pública e privada, incluídas 
a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

– Serviços de radiodifusão e filmagem, especialmente 
aqueles destinados ao trabalho da imprensa e trans-
missão informativa;

– Atividades essenciais que não admitam paralisação. 

– Atividades de comercialização de panificados

– Produção gráfica.

ANEXO II  
SERVIÇOS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

12h às 20h

– Serviços em Geral;

– Atividades financeiras (exceto bancos), seguros e
serviços relacionados;

– Atividades imobiliárias;

– Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;

– Atividades de empresas, de consultoria e de gestão 
empresarial; Atividades de arquitetura e engenharia; 

– Atividades de publicidade e comunicação; – Ativi-
dades administrativas e serviços complementares;
lotéricas e correspondentes bancários;

– Serviços de Corte e Costura;

ANEXO III 
LANCHONETES, RESTAURANTES, 

BARES: 8h às 23h59

– Lanchonetes, restaurantes, bares, quiosques e
similares, exclusivamente para entrega em domi-
cílio (delivery) e (take Away) vedado, em qualquer
hipótese, o consumo no local;

– Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos 
I e II.

ANEXO IV 
SUPERMERCADOS E CONGÊNERES: HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO: 8h ÀS 22h

– Supermercados;

– Hortifrutigranjeiro;

– Minimercados;

– Mercearias;

– Açougues;

– Peixarias.

PORTARIA N.º 637 de 26 de março de 2021

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE dispensar CLAUDIA DO CARMO MA-
CHADO ARMBRUST, matrícula n.º 6967-1, da Função 
Gratificada de Orientador Escolar da E. M. de Educa-
ção Especial Santos Dumont – Menos de 400 Alunos, 
da Secretaria de Educação, a partir de 01/03/2021. 
(Of. n.º 388/2021 – SED)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

PORTARIA N.º 638 de 26 de março de 2021

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE dispensar RAQUEL DE MESQUITA 
FAVARO, matrícula n.º 17479-3, da Função Gratifi-
cada de Coordenador Administrativo Pedagógico, da 
Secretaria de Educação, a partir de 01/02/2021. (Of. 
n.º 394/2021 – SED)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

PORTARIA N.º 639 de 26 de março de 2021

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE nomear, nos termos da Lei n.º 6.946/12, 
c/c as de n.º 5.169/95, 5.500/99 e 5.780/01, os candida-
tos abaixo relacionados, para ocuparem cargo de Enfer-
meiro e Agente de Apoio Administrativo, da Secretaria 
de Saúde, a partir da data de publicação da presente:

Enfermeiro
– JURINEUZA PEDREIRA DA CRUZ MOREIRA, Class.

12º (N.I.)

Agente de Apoio Administrativo
– SAMYR MANSUR DE ALMEIDA, Class. 256º

(Of. n.º 120/2021 – DRH/SMS)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 26 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

PORTARIA N.º 640 de 29 de março de 2021

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE dispensar LUIZ ANTONIO DOS REIS JU-
NIOR, matrícula n.º 22277-1, da Função Gratificada 
de Chefe da Divisão do Contencioso Cível, da Procu-
radoria Geral, símbolo FG-1, a partir de 31/03/2021. 
(Of. PRG/GAB n.º 1017/2021)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE exonerar, a pedido, MARCELLA MA-
CHADO CORDEIRO LIMA, do Cargo de Direção e 
Assessoramento Superior de Procurador Adjunto Tri-
butário e Fiscal, da Procuradoria Geral, símbolo DAS-2, 
a partir de 31/03/2021. (Of. PRG/GAB n.º 1017/2021)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

PORTARIA N.º 642 de 29 de março de 2021

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de 
suas atribuições legais,

RESOLVE nomear nos termos da Lei n.º 6.946/12, 
c/c as de n.ºs: 7.510/2017, 7.516/2017, LUIZ ANTONIO 
DOS REIS JUNIOR, matrícula n.º 22277-1, para exercer 
o Cargo de Direção e Assessoramento Superior de
Procurador Adjunto Tributário e Fiscal, da Procuradoria 
Geral, símbolo DAS-2, a partir de 01/04/2021. (Of. 
PRG/GAB n.º 1017/2021)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de 
março de 2021.

HINGO HAMMES
Prefeito Interino

Secretaria de Administração 
e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 085 de 23 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da Lei 
n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 06 (seis) 
meses, a servidora MARIA IZABEL BADE DE CASTRO 
PEDRO, no cargo de Professor de Educação Básica P4C 
do Q.P., matrícula n.º 20163-4 empenhando os quinqu-
ênios de 07/05/09 a 14/05/14 e 15/05/14 a 14/05/19 
a partir da data de publicação. (Proc. n.º 7.591/20)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 23 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 641 de 29 de março de 2021
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PORTARIA N.º 086 de 23 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da Lei 
n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, a servidora NORMA COSTA DUTRA, no cargo 
de Professor de Educação Básica P4A do Q.P., matrícula 
n.º 18704-6, empenhando o quinquênio de 23/09/14 
a 22/09/19 a partir de 01/04/21. (Proc. n.º 9.379/20)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 23 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 087 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da 
Lei n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 
18 (dezoito) meses, a servidora MIRIAM TEREZINHA 
LOPES FERREIRA, no cargo de Professor de Educação 
Básica P7C do Q.P., matrícula n.º 077704 empenhando 
os quinquênios de 13/02/89 a 13/02/94, 14/02/94 a 
14/02/99, 15/02/99 a 14/02/04, 15/02/04 a 14/02/09, 
15/02/09 a 14/02/14 e 15/02/14 a 14/02/19 a partir 
de 01/04/21. (Proc. n.º 20.204/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 088 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da Lei 
n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 06 (seis) 
meses, a servidora MARIA ELIANE VIANA LOOS, no 
cargo de Professor de Educação Básica P4C do Q.P., 
matrícula n.º 16114-4 empenhando os quinquênios 
de 30/06/05 a 29/06/10 e 30/06/10 a 07/07/15 a partir 
de 01/04/21. (Proc. n.º 62.123/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 089 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 163 da 
Lei n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 09 
(nove) meses, a servidora PATRÍCIA NEVES MOURA, no 
cargo de Inspetor de Disciplina do Q.P., matrícula n.º 
17328-2 empenhando os quinquênios de 13/11/01 a 
12/11/06, 13/11/06 a 12/11/11 e 13/11/11 a 12/11/16 
a partir de 28/12/20. (Proc. n.º 43.758/20)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 090 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da 
Lei n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 09 
(nove) meses, a servidora VALÉRIA FÉLIX MARTINS, no 
cargo de Professor de Educação Básica P3B do Q.P., 
matrícula n.º 18558-2 empenhando os quinquênios de 
14/09/04 a 13/09/09, 14/09/09 a 13/09/14 e 14/09/14 
a 13/09/19 a partir de 01/04/21. (Proc. n.º 50.257/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 091 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da Lei 
n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 06 (seis) 
meses, ao servidor ARMANDO FELÍCIO COSTA, no cargo 
de Zelador do Q.P., matrícula n.º 19965-6 empenhando 
os quinquênios de 21/07/08 a 30/07/13 e 31/07/13 a 
02/08/18 a partir de 01/04/21. (Proc. n.º 43.959/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 092 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da 
Lei n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 03 
(três) meses, a servidora LUZIA RIBEIRO, no cargo de 
Zelador do Q.P., matrícula n.º 12502-4, empenhando 
o quinquênio de 01/02/11 a 03/02/16 a partir de
01/04/21. (Proc. n.º 45.694/20)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 093 de 24 de março de 2021

O Secretário de Administração e de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando 
de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder nos termos do Art. 165 da Lei 
n.º 6.946/12, licença prêmio pelo período de 12 (doze) 
meses, a servidora LUCIANE MARIA PIRES DA SILVA 
MARTINHO, no cargo de Professor de Educação Básica 
P5B do Q.P., matrícula n.º 14602-1 empenhando os 
quinquênios de 08/04/97 a 07/04/02, 08/04/02 a 
07/04/07, 08/04/07 a 07/04/12 e 08/04/12 a 07/04/17 
a partir de 01/04/21. (Proc. n.º 43.608/20)

Gabinete da Secretaria de Administração e de 
Recursos Humanos, em 24 de março de 2021.

RODRIGO CLAUDIO RIBAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

Secretaria de Saúde

PORTARIA N.º 072 de 19 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE excluir da portaria n.º 095/16 de 
20/05/2016, publicada no DOM n.º 4956 de 
02/06/2016, o (a) servidor (a) MARIE ROSE FUSTER 
MOUTA, matrícula n.º 4630, Cirurgião (ã) Dentista, 
tendo em vista que a licença concedida é referente à 
outra especialidade (Processo n.º 0201613/16).

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 073 DRH de 19 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais, para fins de regu-
larização funcional,

RESOLVE conceder, nos termos do art. 158, § 2º, 
da Lei no 6946/12, licença por motivo de doença em 
pessoa da família, ao (s) servidor (es) abaixo:

– 55 (cinqüenta e cinco) dias a partir de 07/03/2016
ao (a) servidor (a) MARIE ROSE FUSTER MOUTA,
Cirurgião (ã) Dentista do Q.P., matrícula n.º 4630,
lotado (a) na Seção Administrativa do CEO Centro
(Processo n.º 0201613/16);

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

CORRIGENDA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNCIONAL

PORTARIA N.º 074 de 19 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em vista 
a necessidade de regularizar a situação funcional do 
(a) servidor (a) abaixo, 

RESOLVE reformular os termos da PORTARIA N.º 
275/01, publicada no DOM 1446 de 05/12/2001, 
passando a mesma vigorar com a seguinte redação: 

RESOLVE mandar contar para efeito de Aposenta-
doria e Disponibilidade nos termos do art. 63 e seguintes 
da Lei n.º 3.884/77, 2.372 (Dois mil, trezentos e setenta 
e dois) dias, de serviços prestados para a funcionária 
OLIVIA RODRIGUES DE SOUZA, Auxiliar de Serviços 
Internos e Externos, matrícula 4426 (Proc. 02450/01).

– Prefeitura Municipal de Petrópolis
Cargo de Auxiliar de Serviços Internos e Externos
01/09/1993 a 30/11/1994

– Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis
Cargo de Auxiliar de Serviços Internos e Externos
02/01/1995 a 31/03/2000

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 075 de 22 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE, atualizar o Grupo de Trabalho para 
Redução de Custos Bem Como Medidas Rigorosas 
para o Controle e Aplicação de Recursos Financeiros, 
Mantendo o Equilíbrio Econômico – Financeiro, a partir 
de 01/04/2021, nos seguintes termos:

– DESTITUIR DEBORA FONTES CORREIA, matrícula n.º 
7447 e DESIGNAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
SILVA, matrícula n.º 1099.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde



5p o d e r  e x e c u t i v o
D I Á R I O  O F I C I A LPETRÓPOLIS      ANO XXVII     N.º 6143

29/3/2021      SEGUNDA-FEIRAReproduçãointernet Reprodução internet

PORTARIA N.º 076 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder, nos termos do art. 141, I da 
Lei no 6946/12, licença para tratamento de saúde ao 
(s) servidor (es) abaixo:

– 30 (trinta) dias a partir de 30/01/2021 ao (a) servidor 
(a) ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO, Auxiliar de
Serviços Internos e Externos do Q.P., matrícula n.º
5615, lotado (a) no Departamento Administrativo
(Processo n.º 4866/2021);

– 60 (sessenta) dias a partir de 08/02/2021 ao (a) servi-
dor (a) CAROLINA VIEGAS DE MELLO, Enfermeiro (a)
do Q.P., matrícula n.º 7771, lotado (a) na Emergência 
do HMNSE (Processo n.º 3260/2021);

– 30 (trinta) dias a partir de 05/02/2021 ao (a) servidor 
(a) LUIZ ANTONIO LAMEIRA PINHEIRO, Auxiliar de
Serviços Internos e Externos do Q.P., matrícula n.º
5640, lotado (a) no Setor de Faturamento do CS-
CPMJF (Processo n.º 5587/2021);

– 120 (cento e vinte) dias a partir de 22/01/2021 ao
(a) servidor (a) MARCIA TOJAL DE LIMA, Médico (a) 
do Q.P., matrícula n.º 179, lotado (a) no Infecções
Sexuais Transmissíveis/HIV/AIDS/Hepatites B/C (Pro-
cesso n.º 3033/2021);

– 120 (cento e vinte) dias a partir de 22/01/2021 ao (a)
servidor (a) MARCIA TOJAL DE LIMA, Médico (a) do 
Q.P., matrícula n.º 1417, lotado (a) na Coordenadoria 
Médica do SAMU (Processo n.º 3033/2021);

– 30 (trinta) dias a partir de 11/01/2021 ao (a) servi-
dor (a) MARIA VANDA DA CONCEIÇAO KLEIZ DOS
SANTOS, Auxiliar de Serviços Internos e Externos
do Q.P., matrícula n.º 2549, lotado (a) no Núcleo de 
Assistência Farmacêutica (Processo n.º 5720/2021);

– 180 (cento e oitenta) dias a partir de 12/02/2021 ao 
(a) servidor (a) NATALIA QUINTELLA VAZ DA SILVA,
Médico (a) do Q.P., matrícula n.º 7596, lotado (a) na 
Emergência do HMNSE (Processo n.º 6498/2021);

– 30 (trinta) dias a partir de 08/02/2021 ao (a) servidor 
(a) PEDRO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA, Agente
de Apoio Administrativo do Q.P., matrícula n.º 2498, 
lotado (a) na Seção Administrativa do CEO Centro
(Processo n.º 5954/2021);

– 90 (noventa) dias a partir de 30/11/2020 ao (a) ser-
vidor (a) RENATO ANTUNES PEREIRA, Nutricionista
do Q.P., matrícula n.º 1315, lotado (a) na UBS de
Itaipava (Processo n.º 45123/2020);

– 30 (trinta) dias a partir de 31/01/2021 ao (a) servidor
(a) SANDRA MARIA NEGREIROS FURTADO, Fonoaudi-
óloga do Q.P., matrícula n.º 1340, lotado (a) no Depar-
tamento de Atenção Básica (Processo n.º 4782/2021);

– 180 (cento e oitenta) dias a partir de 01/02/2021
ao (a) servidor (a) ULYSSES GOMES DE ANDRADE
FILHO, Cirurgião Dentista do Q.P., matrícula n.º
1359, lotado (a) no Departamento de Saúde Bucal
(Processo n.º 5000/2021).

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 077 DRH 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais, 

RESOLVE readaptar por 180 (cento e oitenta) dias 
a partir de 01/12/2020, o (a) servidor(a) ETHEL DA 
SILVEIRA MACHADO, Fisioterapeuta do Q.P., matrícula 
n.º 3775 nos termos do art. 40 da Lei 6946/12, con-
forme laudo da Assistência de Vigilância e Saúde do 
Trabalhador da Secretária de Saúde, contido nos autos 
do processo administrativo n.º 43316/2020, devendo o 
órgão de lotação do(a) servidor (a) atribuir-lhe atividades 
conforme as condições laborativas indicadas no laudo.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 078 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE mandar contar nos termos do Art. 72, 
da Lei n.º 6.946/12, para fins de adicional por tempo 
de serviço, exceto para aposentadoria,

– 1.934 (mil, novecentos e trinta e quatro) dias de
serviços prestados ao Ministério da Marinha, no
período de 12/02/1990 a 31/05/1995 para o (a)
servidor (a) ATENIENSE DANIEL BARBOSA DA SILVA, 
Auxiliar de Radiologia do Q.P., matrícula n.º 7706,
conforme parecer da Assessoria Jurídica contidos
nos autos do processo administrativo n.º 7368/2021.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 079 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE mandar contar nos termos do Art. 72, 
da Lei n.º 6.946/12, para fins de adicional por tempo 
de serviço, exceto para aposentadoria,

– 366 (trezentos e sessenta e seis) dias de serviços
prestados a Marinha do Brasil, no período de
02/02/2001 a 02/02/2002 e 2.554 (dois mil, qui-
nhentos e cinqüenta e quatro) dias de serviços
prestados ao Comando da Aeronáutica, no período 
de 01/02/2012 a 28/01/2019 para o (a) servidor (a)
CATIANE MENEZES DUARTE VIEIRA, Farmacêutico
(a) do Q.P., matrícula n.º 8278, conforme parecer da 
Assessoria Jurídica contidos nos autos do processo
administrativo n.º 5738/2021.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 080 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE mandar contar nos termos do Art. 72, 
da Lei n.º 6.946/12, para fins de adicional por tempo 
de serviço, exceto para aposentadoria,

– 372 (trezentos e setenta e dois) dias de serviços
prestados a Policia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, no período de 06/03/1995 a 12/03/1996
e 850 (oitocentos e cinqüenta) dias de serviços
prestados ao Hospital Federal de Bonsucesso, no
período de 15/04/1996 a 12/08/1998 para o (a)
servidor (a) ROSANNE CERQUEIRA DA SILVA, Médico 
(a) do Q.P., matrícula n.º 3572, conforme parecer da 
Assessoria Jurídica contidos nos autos do processo
administrativo n.º 5590/2021.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 081 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE mandar contar nos termos do Art. 72, 
da Lei n.º 6.946/12, para fins de adicional por tempo 
de serviço, exceto para aposentadoria,

– 391 (trezentos e noventa e um) dias de serviços
prestados ao Ministério do Exército, no período de
03/02/1986 a 28/02/1987 para o (a) servidor (a)
SERGIO LUIS DE LIMA, Motorista do Q.P., matrícula 
n.º 2334, conforme parecer da Assessoria Jurídica
contidos nos autos do processo administrativo n.º 
6989/2021.

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 082 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder, nos termos do art. 158, § 2º, 
da Lei no 6946/12, licença por motivo de doença em 
pessoa da família, ao (s) servidor (es) abaixo:

– 30 (trinta) dias a partir de 03/02/2021 ao (a) servidor 
(a) ELIAS GOMES DE OLIVEIRA, Enfermeiro do Q.P., 
matrícula n.º 7998, lotado (a) na USF Carangola I/II
(Processo n.º 3958/2021);

– 30 (trinta) dias a partir de 22/02/2021 ao (a) servi-
dor (a) GLORIA ANTONIETA COSTA DE MIRANDA,
Cirurgião (ã) Dentista do Q.P., matrícula n.º 1173,
lotado (a) na Divisão Odontológica de Unidades das 
USF (Processo n.º 7428/2021);

– 90 (noventa) dias a partir de 01/07/2020 ao (a)
servidor (a) IVANI ALVES MARINHO, Fisioterapeuta
do Q.P., matrícula n.º 4351, lotado (a) na Fisioterapia 
do CSCPMJF (Processo n.º 30368/2020).

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 083 DRH de 24 de março de 2021

O Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, 
usando de suas atribuições legais,

RESOLVE conceder, nos termos do art. 163 da Lei 
6946/12, licença prêmio aos servidores abaixo:

– 03 (três) meses a ALICE MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, 
Auxiliar de Enfermagem do Q.P., matrícula n.º 6289,
lotado (a) na Maternidade do HAC, no período de
23/10/2020 a 22/01/2021, empenhando o período de 
1.825 (mil, oitocentos e vinte e cinco) dias de tempo
averbado do total de 3.870 (três mil, oitocentos e
setenta) dias restantes (Processo n.º 15759/2020);

– 03 (três) meses a CELY MIRANDA DA SILVA SALLES,
Psicólogo (a) do Q.P., matrícula n.º 7719, lotado (a)
no Ambulatório de Saúde Mental, no período de
09/03/2021 a 08/06/2021, empenhando o quinqüênio
de 01/2014 a 01/2019 (Processo n.º 45201/2020);

– 06 (seis) meses a FATIMA DE OLIVEIRA ZOFFOLI, Ci-
rurgião (ã) Dentista do Q.P., matrícula n.º 134, lotado 
(a) no Administrativo do Departamento de Saúde
Bucal, no período de 03/12/2020 a 02/06/2021,
empenhando os quinqüênios de 01/2007 a 01/2017 
(Processo n.º 62/2021);

– 03 (três) meses a ROBERTO EDUARDO GOMES CA-
SELLA AVERSA, Médico do Q.P., matrícula n.º 2427,
lotado (a) na Clínica Cirúrgica do HAC, no período de 
20/11/2020 a 19/02/2021, empenhando os quinqüê-
nio de 04/2003 a 04/2008 (Processo n.º 18425/2020).

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

CORRIGENDAS

PORTARIA N.º 337 de 23 de dezembro de 2020 pu-
blicada no DOM n.º 6089 de 13/01/2021, em virtude 
de solicitação da chefia imediata.

Onde se lê: “RESOLVE conceder, nos termos do art. 
165 da Lei 6946/12, licença prêmio aos servidores abaixo:

– 12 (doze) meses a MARIA LUIZA PELLEGRINI PIRES
FONTANELLA, Fonoaudióloga do Q.P., matrícula
n.º 1285, lotado (a) no Setor de Reabilitação do
CSCPMJF, no período de 18/01/2021 a 17/01/2022, 
empenhando os quinqüênios de 01/1996 a 01/2016 
(Processo n.º 34704/2020).

FABIOLA HECK
Secretária de Saúde

Leia-se: “RESOLVE conceder, nos termos do art. 165 
da Lei 6946/12, licença prêmio aos servidores abaixo:
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– 12 (doze) meses a MARIA LUIZA PELLEGRINI PIRES
FONTANELLA, Fonoaudióloga do Q.P., matrícula
n.º 1285, lotado (a) no Setor de Reabilitação do
CSCPMJF, no período de 01/02/2021 a 31/01/2022, 
empenhando os quinqüênios de 01/1996 a 01/2016 
(Processo n.º 34704/2020).

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

PORTARIA N.º 321 de 14 de dezembro de 2020 pu-
blicada no DOM n.º 6072 de 18/12/2020, em virtude 
de solicitação da chefia imediata.

Onde se lê: “RESOLVE conceder, nos termos do art. 
165 da Lei 6946/12, licença prêmio aos servidores abaixo:

– 12 (doze) meses a TANIA LUCIA DE ASSUMPCAO,
Psicólogo (a) do Q.P., matrícula n.º 1357, lotado (a) no 
EMAD D – UBS Cascatinha, no período de 01/02/2021 
a 31/01/2022, empenhando os quinqüênios de 01/1996
a 01/2016 (Processo n.º 36651/2020);

FABIOLA HECK
Secretária de Saúde

Leia-se: “RESOLVE conceder, nos termos do art. 165 
da Lei 6946/12, licença prêmio aos servidores abaixo:

– 12 (doze) meses a TANIA LUCIA DE ASSUMPCAO,
Psicólogo (a) do Q.P., matrícula n.º 1357, lotado (a) no 
EMAD D – UBS Cascatinha, no período de 01/03/2021 
a 28/02/2022, empenhando os quinqüênios de 01/1996
a 01/2016 (Processo n.º 36651/2020);

ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Fica (m) convocado (s) o (s) candidato (s) abaixo 
citado (s), aprovado(s) em Concurso Público – 
Edital 001/ 2016, para o cargo de FARMACÊU-
TICO a comparecer (em) à Diretoria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Petrópolis, situada na Av. Barão do Rio Branco, 
2846, Centro, Petrópolis/RJ, para encaminha-
mento de exame médico admissional.

O(s) candidato(s) será (ão) comunicado (s) 
via email, e caso não compareça (m) no prazo 
estipulado, será (ão) desclassificado (s).

Nome Class.
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ALOISIO BARBOSA DA SILVA FILHO 
Secretário de Saúde

CPTRANS

ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA 
DE ANÁLISE DE DEFESA DE AUTUAÇÃO

Às 10h do dia 04/12/2020, reuniram-se na sede 
da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transpor-
tes – CPTRANS, situada na R. Alberto Torres n.º 115, 
Centro, Petrópolis – RJ, os membros integrantes da 1ª 
Junta de Análise de Defesa de Autuação, nomeados 
pela Portaria n.º15, de 31 de julho de 2020, tendo 
como Presidente Antônio Carlos Corrêa e membros 
Érica Marques Braga, Renata Chaves Lopes Oliveira, 
Rodrigo Camilo Ribeiro e Marcelo de Souza Paula 
para decisão dos recursos em pauta para julgamento. 
Após os debates, foram proferidas as decisões abaixo 
indicadas juntamente com o n.º do respectivo processo 
de cancelamento de multa:

N.º Processo ....Processo Origem Decisão

00220/2020............................................ Indeferido
00221/2020............................................ Deferido
00223/2020............................................ Indeferido 
00224/2020............................................ Indeferido 
00230/2020............................................ Deferido
00231/2020............................................ Indeferido 
00233/2020............................................ Deferido
00235/2020............................................ Indeferido 
00236/2020............................................ Indeferido 
00238/2020............................................ Deferido
00242/2020............................................ Indeferido 
00243/2020............................................ Indeferido
00247/2020............................................ Indeferido 
00250/2020............................................ Indeferido 
00251/2020............................................ Indeferido 
00252/2020............................................ Deferido
00253/2020............................................ Indeferido 
00254/2020............................................ Deferido
00257/2020............................................ Deferido
00260/2020............................................ Indeferido 
00264/2020............................................ Deferido
00266/2020............................................ Deferido
00268/2020............................................ Deferido
00269/2020............................................ Indeferido 
00271/2020............................................ Indeferido 
00282/2020............................................ Indeferido 
00285/2020............................................ Indeferido 
00287/2020............................................ Indeferido 
00290/2020............................................ Deferido
00293/2020............................................ Indeferido 
00303/2020............................................ Deferido
00306/2020............................................ Deferido
00307/2020............................................ Indeferido 
00308/2020............................................ Indeferido 
00313/2020............................................ Deferido
00315/2020............................................ Indeferido
00317/2020............................................ Deferido
00318/2020............................................ Indeferido 
00319/2020............................................ Deferido
00328/2020............................................ Deferido
00330/2020............................................ Indeferido 
00331/2020............................................ Deferido
00332/2020............................................ Indeferido
00333/2020............................................ Indeferido 
00335/2020............................................ Indeferido 
00339/2020............................................ Indeferido
00340/2020............................................ Deferido
00341/2020............................................ Indeferido 
00342/2020............................................ Indeferido 
00343/2020............................................ Indeferido 

Nada mais havendo a tratar, determinou o Pre-
sidente o encerramento da presente sessão às 13h, 
lavrando-se a presente ata, que segue assinada por 
todos os membros da 1ª Junta de Análise de Defesa 
de Autuação de Infrações em 04/12/2020.

ANTÔNIO CARLOS CORRÊA 
Presidente

ÉRICA MARQUES BRAGA 
Membro

RENATA CHAVES LOPES OLIVEIRA 
Membro

RODRIGO CAMILO RIBEIRO
Membro

MARCELO DE SOUZA PAULA
Membro

SEHAC

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO 
}(PROCEDIMENTO COMPETITIVO) 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021 
PROCESSO N.º 124/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, Conforme 
descrito no Anexo I do Edital. Valor Estimado R$ 
242.894,20 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS 
MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS 
E VINTE CENTAVOS). DATA/HORA/LOCAL: DIA 
09/04/2021 às 10h, na Rua Vigário Correa, 1345, 
Corrêas, Petrópolis/RJ. 

O Edital e seus Anexos estarão disponíveis a 
quaisquer interessados, a partir de 29/03/2021 no 
endereço eletrônico www.alcidescarneiro.com. As 
solicitações de esclarecimentos deverão ser en-
caminhadas ao pregoeiro responsável através do 
endereço acima ou através do e-mail: licitacao@
alcidescarneiro.com  Telefones para contato: (24) 
2236-6676/2236-6675. 

Petrópolis, 25/03/2021. 

FILIPE FURTUNA DE SOUZA 
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO 
}(PROCEDIMENTO COMPETITIVO) 

COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 020/2020 
PROCESSO N.º 186/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO 
PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Apresentação de 
Proposta e Cadastramento a partir de 29/03/2021 
às 14h até 09/04/2021 às 14h, no endereço 
eletrônico www.bionexo.com.br. 

O Edital estará disponível no endereço ele-
trônico citado (termos e condições) e www.alci-
descarneiro.com. Valor Estimado: R$ 779.845,69. 
As solicitações de esclarecimentos deverão ser 
encaminhadas ao Serviço Social Autônomo do 
Hospital Alcides Carneiro – Setor de Compras 
e Licitações, através dos endereços eletrônicos: 
licitacao@alcidescarneiro.com ou pelos telefones 
(24) 2236-6676/2236-6675. 

Petrópolis, 25/03/2021. 

FILIPE FURTUNA DE SOUZA 
Diretor Presidente
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