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            Estado do Rio de Janeiro 
            Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 
 

Segunda-feira, 23 de Março de 2020  

 
SEMAS 

 

 
PORTARIA N.º 17/SEMAS/2020, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, do Município 

de Nova Iguaçu, no uso das atribuições legais e regimentais: 

  

Considerando o Decreto Municipal n.º 11.893, de 17 de março de 2020, 

que declara situação de emergência e dispõe medidas de prevenção e 

enfretamento a propagação do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito 

municipal; 

 

Considerando o estabelecimento de medidas temporárias de combate ao 

coronavírus por meio do Decreto Estadual n.º 46.970, de 13 de março de 

2020;  

 

Considerando a Resolução n.º 33, do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), tendo por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial 

e a defesa de direitos, e, ainda, que preconiza que a “assistência social 

ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos e prevenir a incidência 

de riscos sociais, independente de contribuição prévia”; e    

 

Considerando a Nota Técnica exarada pela Subsecretaria de Gestão do 

SUAS e Segurança Alimentar frente ao coronavírus (COVID), da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do 

Estado do Rio de Janeiro; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Implementar neste ato o Plantão Social, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, do município de Nova Iguaçu. 

 

Art. 2º. O Plantão Social será composto por equipes, instaladas na sede 

da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), que prestarão 

atendimento e darão suporte (orientações) aos usuários, de modo a dirimir 

dúvidas acerca de todas as ações relacionadas à assistência social. 

 

Parágrafo primeiro. A composição, bem como a carga horária das equipes 

obedecerão às condições estabelecidas no artigo 1º do Decreto Municipal 

n.º 11.893, de 17 de março de 2020. 

 

Paragrafo segundo. Os atendimentos aos usuários serão feitos por 

técnicos do SUAS, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) n.º 17, de 20 de junho de 2011.   

 

Art. 3º. O Plantão social ocorrerá, somente, por meio/contato telefônico. 

 

Parágrafo único. O usuário poderá utilizar-se dos seguintes números para 

terem acesso ao atendimento pelo plantão social, quais sejam: 

 

a) (21) 2667-5796; e 

b) (21) 2668-4517. 

 

Art. 4º. Os registros dos telefonemas e informações aos usuários serão 

realizados, para fins de controle da Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS), por documento específico, que será elaborado por esse 

órgão.     

  

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se 

  

Secretaria de Assistência Social - SEMAS, em 19 de março 2020. 

 
ELAINE MEDEIROS 

Secretária Municipal de Assistência Social 
 
 
 

PORTARIA Nº 018/SEMAS/2020 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 11.893, de 17 de março de 2020, 
que declara situação de emergência e dispõe sobre medidas de prevenção 
e enfrentamento à propagação do novo coronavírus (COVID-19), no 
âmbito municipal; 
 
Considerando o estabelecimento de medidas temporárias de combate ao 
coronavírus por meio do Decreto Estadual n.º 46.970, de 13 de março de 
2020;  
 
Considerando a Resolução n.º 33, do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), tendo por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial 
e a defesa de direitos, e, ainda, que preconiza que a “assistência social 
ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos e prevenir a incidência 
de riscos sociais, independente de contribuição prévia”; e    
 
Considerando a Nota Técnica exarada pela Subsecretaria de Gestão do 
SUAS e Segurança Alimentar frente ao coronavírus (COVID), da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do 
Estado do Rio de Janeiro; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica instituído o Comitê de Avaliação de Casos Emergenciais, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), que terá 
por finalidade a avaliação e a classificação quanto à urgência das 
demandas inerentes às ações ofertadas pela assistência social no 
município. 
 
Art. 2º. O Comitê de Avaliação de Casos Emergenciais, após considerar 
o caso como emergencial, definirá a forma de atendimento da demanda, 
observando as normas de prevenção ao coronavírus (COVID-19) de que 
trata o Decreto Municipal nº 11.893, de 17 de março de 2020. 
 
Parágrafo Único. O Comitê trabalhará em articulação com o Plantão 
Social de que trata a Portaria 017/SEMAS/2020, como também em 
articulação com os equipamentos da rede socioassistencial pública e 
privada, de modo a identificar e classificar as demandas consideradas 
emergenciais. 
 
Art. 3º. Ficam designados para compor o Comitê de Avaliação de Casos 
Emergenciais os seguintes servidores:  
 
I - Luiz Paulo do Nascimento dos Santos, psicólogo, matrícula nº 
11/713.828-2 
 
II - Samantha da Silva Nazareth, assistente social, matrícula nº 
11/712.064-5 
 
III - Juliana Gomes da Silva, psicóloga, matrícula nº 11/713.836-5 
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IV - Victor Hugo Miranda da Silva, assistente social, matrícula nº 
60/716.512-9 

 
Art. 4º. O Comitê de Avaliação para Casos Emergenciais terá validade 
enquanto perdurarem os efeitos do Decreto nº 11.893, de 17 de março de 
2020. 
 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Nova Iguaçu, 19 de março de 2020. 
 

Elaine Medeiros Fonseca da Silva 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Matr. nº 60/700.318-9 
 

 
SEMUS 

 

 
PORTARIA GABINETE Nº. 051/2020 – SEMUS 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE NOVA 
IGUAÇU, nomeado pela Portaria Nº330/PCNI de 29 de junho de 2018, 
publicada no diário oficial de 30 de junho de 2018 no uso das atribuições, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria Gabinete nº 288/2019 – Semus, 
publicada no Diário Oficial do município em 02 de setembro de 2019.  
Art. 2º - Esta Portaria entrará  em vigor na data da sua publicação. 

  
Nova Iguaçu, 11 de março de 2020.  
 

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE 
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula 60/705996-7 
 

RESOLUÇÃO GABINETE Nº. 002/2020 – SEMUS 
  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela Portaria nº 
330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial de 30 de 
junho de 2018, no uso das atribuições e,  
Considerando a Resolução Nº 2004 da Secretaria Estadual de Saúde, de 
18 de março de 2020,  que regulamenta as atividades ambulatoriais nas 
unidades de saúde públicas, privadas e universitários com atendimento 
ambulatorial no Estado do Rio de Janeiro. 
Considerando o Decreto Municipal  nº 11.893, de 17 de março de 2020, 
que declara situação de emergência e dispõe medidas de prevenção e 
enfrentamento a propagação do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito 
municipal;  
Considerando a Resolução SES nº 2001, de 16 de março de 2020, que 
normatiza a retirada de medicamentos, por terceiros; 
Considerando o Decreto Municipal nº 11.891, de 13 de março de 2020, 
que institui o Gabinete de Crise para enfrentamento da emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus; 
Considerando o Decreto Estadual nº 46.970 de 13 de março de 2020 que 
dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19), 
do regime de trabalho de servidor público e contratado, e dá outras 
providências; 
Considerando o Decreto Federal nº 10.212 de 30 de janeiro de 2020 que 
Promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, 
acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 
23 de maio de 2005; 
Considerando os casos de coronavírus (Covid-19) confirmados no 
Estado do Rio de Janeiro; 
Considerando a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde; 

Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para 
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual 
e Internacional, decorrente do coronavírus; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Em se tratando de paciente idoso (pessoa acima de 60 anos) que 
necessite de receitas com prescrição de medicamentos de uso contínuo, 
por terceiros, bem como a retirada de medicamentos dos Programas de 
Medicações Especiais: 
§ 1º - Para isso, o paciente deverá fazer uma autorização de próprio 
punho, designando o nome completo, o número do documento de 
identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do portador, em seguida 
datar e assinar. 
§ 2º - O portador deverá se dirigir à Unidade de saúde onde normalmente 
retira seu medicamento portando, além do seu documento oficial com foto, 
a autorização e o documento original com foto do titular da receita médica. 
§ 3º - Na impossibilidade de assinatura da autorização pelo paciente titular 
da receita médica, o portador poderá apresentar apenas o documento de 
identidade original com foto do titular da receita médica.  
§ 4º - No que diz respeito ao fornecimento de receitas de medicamentos 
de uso contínuo, os maiores de 60 (sessenta) anos devera proceder da 
mesma forma  como descrito nos parágrafos anteriores. 
§ 5º - Esta Resolução objetiva apenas regulamentar procedimento já 
previsto na legislação em vigor. 
 
Art. 2º - O procedimento definido nesta Resolução possuirá vigência 
enquanto perdurar o prazo contido no art. 1º, §2º e §3º da Lei Nacional nº 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                                                                  
Nova Iguaçu, 20 de março de 2020. 

 
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE 

Secretário Municipal de Saúde 
Matrícula 60/705.996-7 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

LICITAÇÃO Nº 010/CPL/SEMUS/2020 

PROCESSO: 2019/173.033 

REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

ENVELOPES: ATÉ O DIA 02/04/2020 ÀS 11:00 HORAS 
REALIZAÇÃO:        02/04/2020 
HORA:                       11:00 HORAS 

 
OBJETO:             CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A 
FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA 
GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL, ENVOLVENDO OS DOIS LOTES: 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WEB, IMPLANTAÇÃO, 
TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E EVOLUTIVA, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUSTENTAÇÃO 
DO SISTEMA LEGADO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA CONECTIVIDADE ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE.  
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   

TIPO:                       MENOR PREÇO POR LOTE 

VALOR DO EDITAL: 02 RESMAS DE PAPEL A4 

 

LOCALSALA DA CPL, Rua Antonio Wilman, n°. 230, Moquetá, Nova 
Iguaçu, RJ – Tel: 21-3773-3037. No horário de 13:30 às 16:30 horas.  

  
Nova Iguaçu – RJ, 20 de Março de 2020. 

 
PEDRO HENRIQUE COSTA ASSAD SALLES 

Pregoeiro - CPL/SEMUS/FMS 
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ERRATA 

 
No aviso de prosseguimento Chamamento Público Nº 
001/SEMUS/2020 publicados nos dias 27 de fevereiro de 2020 e 
11 de março de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
ATO MEDICINA DIAGNÓSTICA 39.486.543/0001-04 
 
LEIA-SE: 
 
ATO MEDICINA DIAGNOSTICA 39.486.543/0005-20 

 
No aviso de prosseguimento Chamamento Público Nº 
001/SEMUS/2020 publicado em 17 de março de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
ATO MEDICINA DIAGNÓSTICA 39.486.543/0004-49 
 
LEIA-SE: 
 
ATO MEDICINA DIAGNOSTICA 39.486.543/0005-20 

 
Nova Iguaçu – RJ, 20 de março de 2019. 

 
FELIPE TEIXEIRA PINTO  

Comissão de Acompanhamento de Credenciamento 
Presidente – Mat. 60/715449-5 

 

 
CISBAF 

 

 
PORTARIA CISBAF  Nº 18/2020 

 
Regulamenta a dispensa de licitação prevista no artigo 4º da Lei Federal 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020. 

  
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE - CISBAF, Dra. Rosangela Bello, no 
uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 33, XV do Estatuto do 
Consórcio e, 
 
CONSIDERANDO: 

 
A saúde ser direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 e 
197 da Constituição da República; 

 
As diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que 
compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e 
coletiva, conforme o artigo 289, inciso IV, da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro;  
 
O Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2.011, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - 
ESPIN e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;  
 
As medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e 
internacional, ou seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário 
Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2.020; 
 

A Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2.020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (2019-nCoV), especialmente a obrigação de articulação 
dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 
 
A regulamentação da Lei Federal nº 13.979/2.020 pelo Estado do Rio de 
Janeiro através do Decreto nº 46.937 de 16 de março de 2.020, pelo 
Município do Rio de Janeiro através do Decreto nº 47.246 de 12 de março 
de 2.020 e pelo Município de Nova Iguaçu, através do Decreto nº 11.893 
de 17 de março de 2020. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Regulamentar a dispensa de licitação prevista no artigo 4º da Lei 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020 no âmbito do CISBAF. 
 
Art. 2° - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 
trata os dispositivos legais descritos nesta Portaria. 
 
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
 
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição. 
 
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação e tem seu 
prazo de vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º, bem 
como do artigo 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020.  

 
Nova Iguaçu RJ, 19 de março de 2020. 

 
Rosangela Bello 

Secretária Executiva do CISBAF 
 

 
CODENI 

 

 
CIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

CODENI 
CNPJ/28.732.006/0001-72 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
De acordo com o artigo 124 §1º da Lei 6.404/76, e do seu Estatuto, ficam 
os Senhores Acionistas convocados para a AGE a realizar-se no dia 27 
DE MARÇO DE 2020 em sua sede, à Av. Governador Portela, 812-Centro, 
N. Iguaçu/RJ, em 1ª convocação às 09:00h e em 2ª convocação às 09:30h 
com qualquer número de Acionistas, para examinar discutir e deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Regimento Interno da 
CODENI. Fica à disposição dos Acionistas na sede da Empresa, durante 
o horário comercial, até a realização da Assembleia, a documentação 
correspondente em conformidade com o disposto na Lei 6.404/76, para 
quaisquer outros esclarecimentos. Nova Iguaçu, 19 de Março de 2020. A 
Diretoria. 

 
Paulo César de Souza. 

Diretor Presidente 
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