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QUADROS DEMONSTRATIVOS EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.452 DE 06/03/97
DATA 30/11/2020
CONTA CORRENTE

VALOR (R$)

PM RJ-SNA

BB: 7500-0

531.416,78

F.ESPECIAL LEI 7525/86

BB: 295.040-5

965.390,69

ISS/STN

BB: 295.780-9

1.176.029,53

PRO-TRANSPORTE STA CRUZ

CEF: 6419-6

5.966.450,61

FUNDO PART. MUNICIPIOS

BB: 295.022-7

9.154.728,07

ITR

BB: 295.033-2

829,08

04/150.413/2020

Am Patt Publicidade Ltda

11782

04/150.417/2020

Claro S/A

11787

927,34

04/150.425/2019

Eletromídia S/A

15173

2.343,30

04/150.428/2020

Eletromídia S/A

15172

2.343,30

04/150.443/2020

Excell Mídia Publicidade Eireli

11786

237,77

SECRETARIA DE SAÚDE
S E C R E T A R I A
_

DATA 01/12/2020
CONTA CORRENTE
BB: 7500-0

749.916,67

PMCMV TTS RES PORTO SEGURO

CEF: 0000600000512-5

8.176,64

PMCMV TTS RES PORTO FINO

CEF: 0000600000511-7

8.176,64

7ª GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE INTERDIÇÃO
A 7ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas
pela legislação em vigor e considerando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e
publicidade, norteadores de Administração, TORNA PÚBLICA , a relação de estabelecimentos que exercem
atividades econômicas em desacordo com as características do respectivo ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO , infringindo o inciso I do art. 55 do Dec. nº 41.827/2016, pelo que, na conformidade d do inciso
I do art. 123 do nº lei 691/84 , com a nova redação dada pela Lei nº 1991/93, c/c a Lei nº3.145/2000, ORDENA
A INTERDIÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO LOCAL, sob pena de multas diárias em acordo
com a legislação em vigor. Em caso de reiterados descumprimentos do presente Edital, além das penalidades
cabíveis, será envidada Notícia Criminis ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
ESTABECIMENTO INTERDITADO
EDITAL 001/2020 DE 10/03/2020 ref A.I 883218
PROCESSO 04/720151/2020
SHANKAR BAR LTDA
RUA PASCAL, 397 - VILA DA PENHA
SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
F/CLF/GPIF-SUBGERÊNCIA DE PUBLICIDADE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
A titular da Subgerência de Publicidade, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA os contribuintes abaixo
relacionados da emissão da Taxa de Autorização de Publicidade -TAP, para sua correspondente quitação
na rede bancária. O sujeito passivo, nos moldes dos artigos 24, 27 e 28 do Decreto 14.602/1996, tem até trinta
dias para impugnar o respectivo crédito constituído pelo Fiscal de Atividades Econômicas. Para todos os efeitos,
ter-se-á como NOTIFICADO a partir de 03 (três) dias desta publicação
PROCESSO

REQUERENTE

Nº DA GUIA

04/150.151/2020

AP Muniz Sol. Mídia Exterior Ei

11783

458,68

04/150.296/2020

Eletromídia S/A

15170

2.343,30

04/150.354/2020

Localiza Rent Car S/A

11780

1.243,88

04/150.372/2020

Wam Planejamento e Public

11779

2.021,12

04/150.3772020

Nobre Mídia Exterior Serv de

15171

3.862,71

04/150.391/2020

Supermercados Mundial Ltda

11781

1.148,46

04/150.393/2020

Interplan Mídia em Painéis Ltda

11784

1.902,23

04/150.399/2020

Alto Impacto Mídia Exterior Ltda

11778

2.407,51

VALOR R$
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COMITÊ CIENTÍFICO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
REUNIÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020
Às 8:30h do dia 02/12/2020, reuniu-se o Comitê Científico diante do aumento da demanda por leitos dedicados
à COVID-19 no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro.
Inicialmente, dada a palavra aos representantes da saúde suplementar que relataram as situações em suas
respectivas redes de saúde.
O representante da Unimed apontouque o cenário em sua rede de unidades é de grande pressão, com número
de atendimentos maior que os registrados em Abril e Maio deste ano e grande demanda por internações de
clínica médica e UTI SRAG.Propuseram ainda a avaliação da suspensão de cirurgias eletivas para permitir
melhor gestão da demanda.
O representante da Rede D’OR relatou que, em sua rede, houve um aumento nas ultimas 4 semanas, inicialmente
em pacientes menos graves e atualmente pacientes mais graves, ressalta que ainda não é semelhante ao pico
de abril e maio, que, em volume de pacientes internados, registraram cerca de metade dos atendimentos em
comparação com o período de maior incidência.
Registrou-se também que as Unidades atualmente dedicadas à COVID encontram-se cheias, o que, inclusive,
os fizeram alterar temporariamente o perfil de outras unidades e ampliar leitos nas unidades da Glória e Niterói,
ressaltou que a contratação de RH é uma questão importante, no que foi acompanhado por vários membros do
comitê, em diferentes redes públicas e privadas.
Ponderou ainda que a ocupação de UTI não Covid e aocupação de quartos encontra-se menor que a ocupação
de leitos COVID, que o perfil do paciente COVIDgrave é de terapia intensiva, enquantoa maior parte dos eletivos
cirúrgicos é de leitos comuns (de quartos).
Registrou que a decisão pela suspensão de cirurgias eletivas no início de 2020, ainda que necessária, foi
prejudicial para vários pacientes, e que boaparte das internações atuais são de atrasos de pacientes que não
operaram eletivamente nopassado, neste ponto também foi secundado por vários membros do comitê que
concordaram que a paralisação de cirurgias eletivas deve ser feita com critérios muito claros, preservando as
cirurgias de maior urgência e complexidade e deve ocorrer sobretudo em unidades que tenham emergências
abertas, públicas e privadas, que esta é uma decisão que requer análise individualizada e que, por isso, não deva
ser considerada como regra geral.
Afirmou ainda que os hospitais de campanha da rede D’Or foram fechados dentro dos acordos estabelecidos, o que foi confirmado pelas autoridades municipais presentes, com o devido reconhecimento da produção
no perído, conforme apresentação na sequências desta reunião, Por fim a Rede D’Or declara que insumos e
equipamentos destas unidades estão sendoentregues à unidades públicas, como Hospital Universitário Pedro
Ernesto e Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Informou ainda que ofertariam para a regulação do SUS,
de forma filantrópica 50 leitos de UTI no Hospital São Francisco na Providência de Deus.
Prof. AlmicarTanuri apontou aumento de carga viral em estudos recentes, com provável aumento de infecciosidadeda doença na Cidade.
Prof. Celso Ramos Ferreira Filho dissertou sobre as limitações do atendimento pré e pós hospitalar no SUS, que
garanta critérios de internação mais precisos e possibilidade de alta o mais precoce possível com uso de medicações
(anticoagulantes orais e antiinflamatóriosesteróides) que requerem acompanhamento laboratorial pós alta.
O Sr. Alexandre Campos - Apresentou cenário histórico de oferta de internações de COVID na Região Metropolitana 1, demonstrando a participação majoritária da Rede Municipal de Saúde e a relevância dos hospitais
filantrópicos da rede D´Or,

VALOR (R$)

PM RJ-SNA

11.780,08
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Seguiu com apresentação do aumento exponencial de demanda de leitos e de atendimentos na Atenção Primária em Saúde e na Rede de Urgência e Emergência nas ultimas 4semanas, apresentou estudo com os dados parciais
da 5ª semana (atual) que seguem demonstrando crescimento, registrou que os dados de atendimento ambulatorial tem correlação muito próxima com o aumento de internações projetado 14 dias no futuro, logo, como ainda há
aumento desses atendimentos ambulatoriais, tudo indica, na data de hoje, que as internações seguirão pressionadas por pelo menos mais 14 dias.

SER - Pacientes aguardando transferência

zoom da curva anterior (a partir de 14/07)

Em alta desde 26/10

SER - Pacientes aguardando transferência
Média móvel de 14 dias, desde o dia 14/07
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Estimativa - Demanda (SER+Notificados)
Leitos clínicos

A curva laranja é a curva esperada. A faixa azul representa o intervalo de 95%-confiança.
Os valores estão descritos nas colunas faixa inferior e faixa superior.

As últimas projeções ficaram
subestimadas logo a recomendação
é considerar a faixa superior.

Estimativa - Demanda (SER+Notificados)
Leitos UTIs

A curva laranja é a curva esperada. A faixa azul representa o intervalo de 95%-confiança.
Os valores estão descritos nas colunas faixa inferior e faixa superior.
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As últimas projeções ficaram
subestimadas logo a recomendação
é considerar a faixa superior.
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RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM CONTRATOS A SEREM PRORROGADOS

Ponderou sobre o risco real de esgotamento do sistema de saúde tendo em vista que o plano de abertura de
leitos da Secretaria Estadual de Saúde é muito dependente de amplas contratações de pessoal e aquisição de
insumos, que este cenário também vale para todos os leitos potenciais, tanto do Município do Rio de Janeiro
quanto para os demais entes federados. Que ainda que tenham pleno sucesso nessas ações, as medidas
parecem dependentes de prazos maiores que 14 ou 21 dias, o que significaria uma grave situação para o
atendimento de futuros pacientes com a doença
Ressaltou que diferente do cenário de maio, onde foi possível o deslocamento de médicos anestesiologistas
e cirurgiões da rede municipal para a unidade de campanha, neste momento as unidades estão em seu fluxo
normal de atendimento ao trauma e demais doenças. Seguiram-se comentários em reforço a esse cenário de
diretores de grandes unidades hospitalares da rede municipal.
Não se aventou ainda restrições importantes na capacidade de atendimento da rede de Atenção primária em
saúde. Na rede de urgência e emergência, a capacidade de atendimento ambulatorial segue mantida, com
pressão de ocupação de leitos de suporte á vida.
Concluiu-se que a imprecisão da capacidade e velocidade de abertura de leitos pelo Governo do Estado do Rio
de Janeiro, leva a risco para o sistema de saúde com necessidade de medidas restritivas de circulação para
redução de contágio.
Na sequência o Comitê discutiu várias propostas de restrição de circulação de pessoas, para garantir distanciamento social, com ponderação sobre a necessidade de redução de circulação significativa para garantir redução
de contágio, ainda que por curto período (2 a 3 semanas).
Ponderou-se que,levando-se em consideração que os impactos do período eleitoral (grande movimentação de
pessoas) ainda não estavam totalmente absorvidos pelos dados atuais, que o fim deste processo tenderia a
reduzir a circulação de pessoas, e que, portanto, caberia mais tempo para essa análise, e, uma vez que este
comitê permanecerá em contínuo monitoramento para eventual adoção de medidas mais restritivas em caso de
necessidade, restaram vencidas as propostas mais restritivas e decidiu-se orientar pelas seguintes medidas:
• Horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 22 horas;
• Vedada a pista de dança;
• Lojas de comércio de rua e de Shopping, incluindo galerias e centros comerciais com horário de abertura às
11h e horário de fechamento livre;
• Escolas e creches municipais e as creches conveniadas fechadas;
• Eventos em geral vedados;
• Feiras de negócios e exposições vedados;
• Vedada a permanência na praia (areia) e o banho de mar. Vedada a prática de atividades esportivas individuais
e coletivas;
• Adoção de medidas de fiscalização e diminuição da lotação de ônibus, BRT e VLT para até 50% da capacidade,
mantendo em uso toda a frota de ônibus, com o objetivo de reduzir a quantidade de passageiros, bem como
vedar o transporte de passageiros em pé
• Restrição do uso áreas comuns de condomínios destinadas à festividades e reuniões, bem como piscinas e
saunas mantido o funcionamento das academias.
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.
ANA BEATRIZ BUSCH ARAUJO
AMILCAR TANURI
MARIO CELSO DA GAMA LIMA JUNIOR
CARLA DA SILVA FREIRE CANTISANO
FLAVIO AUGUSTO SOARES GRAÇA
CRISTIANO CURCIO CHAME
ANTONIO ARAUJO DA COSTA
BRUNO GUIMARÃES
DENISE DURÃO
GABRIEL MASSOT
CARLOS ALBERTO DA COSTA ARAÚJO
VALESCA ANTUNES MARQUES
ROMULO CAPELLO TEIXEIRA
ALEXANDRE CAMPOS PINTO SILVA
JORGE DARZE
DANIEL GIANI
THIAGO DE MORAES MOREIRA
CLÁUDIO CHAGAS
CLÁUDIA DA SILVA LUNARDI
CESAR FONTES RODRIGUES
ENEIDA REIS
MARCO ANTONIO MATTOS
LAIZA PEREZ
LUIS FERNANDO PINTO GÂNDARA
CELSO RAMOS FERREIRA FILHO
VALESCA ANTUNES
PATRICIA GUTTMANN
LEANDRO TAVARES

MATRICULA
286.897-4

UNIDADE DE LOTAÇÃO

COMPARECER EM

HORARIO

MEDICO CLINICA
MEDICA

S/SUBHUE/HMFST - HOSPITAL
MUNICIPAL FRANCISCO DA
SILVA TELLES

17/12/2020

10 ÀS 13 HORAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CAP Nº 411 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
(CONVOCAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO)
A Coordenação de Administração de Pessoas comunica a prorrogação do contrato de trabalho por tempo
determinado da(s) profissional(is) abaixo relacionada(s), pelo prazo apresentado a fim de concluir o período de
02 (dois) anos de contrato, no(s) emprego(s) que menciona, em virtude da conclusão do amparo legal prevista no
Artigo 10, Inciso II, Alínea b, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e conforme disposto no
artigo 6º da Lei nº 1.978, de 26 de março de 1993, e na alínea “b” inciso I do artigo 9º do Decreto nº 12.577, de 20
de dezembro de 1993, publicado no D.O. Rio de 28/12/1993, com fundamento na Lei 6.265, de 30 de outubro de
2017, que altera o art. 5º da Lei nº 6.146, de 11 de abril de 2017, autorizando o período de contrato para 01 (um)
ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, consoante autorização do Excelentíssimo Senhor
Prefeito, exarada no processo nº 09/000.751/2017.
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM CONTRATOS A SEREM PRORROGADOS
MATRICULA

NOME

EMPREGO

UNIDADE DE
LOTAÇÃO

INICIO DA
PRORROGAÇÃO

TÉRMINO DA
PRORROGAÇÃO

312.330-4

MEDICO
ANESTESIOLOGIA

MICHELLE
AZEVEDO DE
ALMEIDA

S/SUBHUE/
HMAF - HOSPITAL
MATERNIDADE
ALEXANDER
FLEMING

06/12/2020

03/10/2021

07/12/2020

10 ÀS 13
HORAS

304.039-1

ANA LUISA
EVARISTO DE SAO
MARTINHO

MEDICA CLINICA
MEDICA

S/SUBHUE/
HMBR - HOSPITAL
MUNICIPAL
BARATA RIBEIRO

08/12/2020

12/07/2021

08/12/2020

10 ÀS 13
HORAS

PATRICIA SILVA
VARINO

MEDICO
ANESTESIOLOGIA

S/SUBHUE/
HMAF - HOSPITAL
MATERNIDADE
ALEXANDER
FLEMING

30/12/2020

21/11/2021

30/12/2020

10 ÀS 13
HORAS

303.956-7

COMPARECER
HORÁRIO
EM

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
• Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Admissional emitido por profissional de Medicina do Trabalho (Validade:
30 dias da emissão).
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CAP Nº 412 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
(CONVOCAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO)
A Coordenação de Administração de Pessoas comunica a prorrogação do contrato de trabalho por tempo
determinado da(s) profissional(is) abaixo relacionada(s), pelo prazo apresentado a fim de concluir o período de
02 (dois) anos de contrato, no(s) emprego(s) que menciona, em virtude da conclusão do amparo legal prevista no
Artigo 10, Inciso II, Alínea b, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e conforme disposto no
artigo 6º da Lei nº 1.978, de 26 de março de 1993, e na alínea “b” inciso I do artigo 9º do Decreto nº 12.577, de 20
de dezembro de 1993, publicado no D.O. Rio de 28/12/1993, com fundamento na Lei 6.265, de 30 de outubro de
2017, que altera o art. 5º da Lei nº 6.146, de 11 de abril de 2017, autorizando o período de contrato para 01 (um)
ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, consoante autorização do Excelentíssimo Senhor
Prefeito, exarada no processo nº 09/001.913/2018.
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COM CONTRATOS A SEREM PRORROGADOS
MATRICULA

312.323-9

NOME

EMPREGO

MEDICO
MAIRA CRUZ VETERINARIO
DE HOLANDA (CIRURGIA DE
CAVALCANTI
PEQUENOS
ANIMAIS)

UNIDADE DE LOTAÇÃO

INICIO DA
PRORROGAÇÃO

TÉRMINO DA
PRORROGAÇÃO

COMPARECER
EM

HORÁRIO

S/SUBVISA/CVZ/IMMVJV INSTITUTO MUNICIPAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA
JORGE VAITSMAN

28/12/2020

16/09/2021

28/12/2020

10 ÀS 13
HORAS

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
• Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Admissional emitido por profissional de Medicina do Trabalho (Validade:
30 dias da emissão).

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA TÉCNICA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CAP Nº 410 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
(CONVOCAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO)
A Coordenação de Administração de Pessoas comunica a prorrogação do contrato de trabalho por tempo
determinado do(s) profissional(is) abaixo relacionado(s), pelo prazo de 12 (doze) meses, no(s) emprego(s) que
menciona, com fundamento na Lei 6.265, de 30 de outubro de 2017, que altera o art. 5º da Lei nº 6.146, de 11 de
abril de 2017, autorizando o período de contrato para 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo
período, consoante autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito, exarada no processo nº 09/000.751/2017.
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VANESSA MARIA
FIGUEIREDO DA SILVA

EMPREGO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
• ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL ORIGINAL (ASO) EMITIDO POR PROFISSIONAL
DA MEDICINA DO TRABALHO (VALIDADE: 30 DIAS DA EMISSÃO);

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO
COMUNICADO
Torna público que o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro convida todos para participarem da
reunião Ordinária por videoconferência, do seu Colegiado, dia 08 de dezembro de 2020, às 14h30, por meio da
plataforma Zoom através do endereço:
https://us02web.zoom.us/j/84818205112?pwd=blNIdlo1SC9IRlZpOVVGTDB6em9FZz09
Comunico que os interessados em participar da reunião, que não forem membros do conselho ou palestrantes
previstos na pauta, deverão fazer esta solicitação através do endereço eletrônico comsaude@rio.rj.gov.br, até
às 12 horas do dia 08/12/2020.
Maiores informações poderão se encontradas na página virtual do Conselho, no endereço: https://www.rio.rj.gov.br/
documents/73801/17f1bf68-9941-4ebe-a1dc-1841e9e96626
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NOME

COORDENADORIA DE AQUISIÇOES
CONVOCAÇÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DE 02/12/2020
A Coordenadoria de Aquisições - S/SUBG/CTAC/CA, com Sede à Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, sala 745,
Bloco 01, Centro Administrativo São Sebastião (CASS), Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, torna público que realizará
procedimento de Pesquisa de Mercado, destinado a aquisição de Estações de Trabalho e Notebooks, através de
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, visando atender às necessidades das Unidades de Saúde desta
SMS-Rio, devidamente descrito e especificado no Termo de Referência que instrui o processo nº 09/005263/2018.
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