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SUELLEN TEIXEIRA NASCIMENTO, Técnico Universitário II, matricu-
la nº 37.486-8, ID Funcional nº 5007844-5, serviços leves, em local
que não implique em movimentação individual mais do que 10% do
peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta
publicação. Processo nº SEI-260007/047659/2022.

PRORROGA, pelo prazo de 3 anos a readaptação do servidor, MARA
ISLANDYA GARCIA BAPTISTA, Professor Docente I, matricula nº
108.488-8, ID Funcional nº 3863036-2, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 36 meses, serviços le-
ves, em local que não implique em movimentação individual mais do
que 10% do peso corporal, serviços que não exijam repetitividade de
movimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI E-08/2213/78/2008.

Id: 2452390

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIAS MÉDICAS
E SAÚDE OCUPACIONAL

ATOS DO SUPERINTENDENTE
DE 29.12.2022

R E A D A P TA , pelo prazo de 1 ano, o servidor, JUSSARA OFRANTE
A LV E S , Professor Docente I, matricula nº 919.513-2, ID Funcional nº
3595338-1, sem contato direto e permanente com aluno, podendo
exercer a regência de turma por período de até 30 dias no trimestre
por um prazo de 12 meses, cessando todo e qualquer licenciamento
na data desta publicação. Processo nº SEI E-03/003/15/A/2018.

R E A D A P TA , pelo prazo de 2 anos, os servidores:

ALEXSANDRA DE HOLANDA GIOVANINI COUTINHO, Professor
Faetec I, matricula nº 225.609-7, ID Funcional nº 4404502-6, sem
contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência
de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24
meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publi-
cação. Processo nº SEI-260005/008992/2022.

EDNA FERNANDES DA ROCHA, Técnico em Enfermagem, matricula
nº 298.227-0, ID Funcional nº 3054635-4, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, serviços que não exijam ortostatismo prolongado acima 20%
da jornada de trabalho, serviços que não exijam repetitividade de mo-
vimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho, fora
de plantão, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Processo nº SEI-080004/000412/2022.

NELSON ALMEIDA LIMA JUNIOR, Professor Docente I, matricula nº
825.262-9, ID Funcional nº 3355661-0, sem esforço físico, devendo
manter atividades pedagógicas através de ensinamento das regras do
desporto e jogos que desenvolvam a psicomotrices e ou outras com-
petências, serviços que não exijam repetitividade de movimentos du-
rante tempo superior a 30% da jornada de trabalho, serviços leves,
em local que não implique em movimentação individual mais do que
10% do peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na da-
ta desta publicação. Processo nº SEI-030038/005837/2022.

RENATO GUIMARAES KNUST, Professor Docente I, matricula nº
914.815-6 e nº 928.827-5, ID Funcional nº 4199640-2, sem contato di-
reto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI-030043/004268/2022.

WILLES JOSE DA SILVA, Professor Docente I, matricula nº 845.706-
1, ID Funcional nº 3839534-7, sem contato direto e permanente com
aluno, podendo exercer a regência de turma por período de até 30
dias no trimestre por um prazo de 24 meses, serviços leves, em local
que não implique em movimentação individual mais do que 10% do
peso corporal, em local com acesso através de rampas ou elevado-
res, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publica-
ção. Processo nº SEI-030043/004037/2022.

R E A D A P TA , pelo prazo de 5 anos, o servidor, ROBERTO SILVEIRA
AMARAL, Professor Docente I, matricula nº 829.650-1, ID Funcional
nº 3866735-5, sem esforço físico, devendo manter atividades pedagó-
gicas através de ensinamento das regras do desporto e jogos que de-
senvolvam a psicomotrices e ou outras competências, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030030/007623/2022.

PRORROGA, pelo prazo de 1 ano a readaptação dos servidores:

ISABEL DE SA GUTIERREZ, Professor Docente I, matricula nº
836.973-8, ID Funcional nº 4071525-6, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 12 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
S E I - 0 3 0 0 3 8 / 0 0 6 11 8 / 2 0 2 2 .

MARIO CESAR DAS FLORES GONZALEZ, Inspetor de Polícia, ma-
tricula nº 871.956-9, ID Funcional nº 565749-0, fora das diligencias
policiais, fora do plantão noturno, em função sem contato habitual e
permanente com presos ou detentos, em local até 50km da residência
atual, sendo recomendável a suspensão do porte de arma, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI-360212/000077/2022.

PRORROGA, pelo prazo de 2 anos a readaptação dos servidores:

ISA DE CARVALHO RAPOZO, Professor Docente I, matricula nº
920.451-2 e nº 933.031-7, ID Funcional nº 562522-0, sem contato di-
reto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Processo nº SEI-030030/002488/2020.

ISABEL CRISTINA VIANNA PEREIRA MENDES LEITE, Professor
Docente I, matricula nº 844.251-9, ID Funcional nº 3319592-7, sem
contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência
de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24
meses, serviços leves, em local que não implique em movimentação
individual mais do que 10% do peso corporal, cessando todo e qual-
quer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030030/006028/2022.

LUCIANA APARECIDA SALES FERREIRA, Professor Docente I, ma-
tricula nº 919.562-9, ID Funcional nº 4203543-0, serviços leves, em
local que não implique em movimentação individual mais do que 10%
do peso corporal, serviços que não exijam ortostatismo prolongado
acima 20% da jornada de trabalho, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Processo nº SEI E-
03/003/331/2013.

MARLY MACHADO BUENO, Servente, matricula nº 5.022.022-7, ID
Funcional nº 3259617-0, serviços leves, em local que não implique em
movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, serviços
que não exijam repetitividade de movimentos durante tempo superior
a 30% da jornada de trabalho, serviços internos, cessando todo e
qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI E-
0 3 / 0 1 2 / 111 9 / 2 0 1 3 .

RENATA CLAUDIA MOURA, Professor Docente II, matricula nº
840.883-3, ID Funcional nº 3647996-9, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI E-03/031/235/2020.

RENATO ARAUJO LEITAO, Oficial de Cartório Policial, matricula nº
888.549-3, ID Funcional nº 570902-4, serviços que não exijam ortos-
tatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, serviços leves,
em local que não implique em movimentação individual mais do que
10% do peso corporal, serviços que não exijam repetitividade de mo-
vimentos durante tempo superior a 30% da jornada de trabalho, fora
das diligencias policiais, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Processo nº SEI-360102/000196/2022.

RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA, Professor Docente I, matri-
cula nº 829.836-6 e Professor Docente II, matricula nº 253.126-7, ID
Funcional nº 3862024-3, sem contato direto e permanente com aluno,
podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no
trimestre por um prazo de 24 meses, cessando todo e qualquer li-
cenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI E-
03/002/1513/2013.

VALDILENE LOURENCO DA SILVA, Professor Docente I, matricula
nº 921.968-4 e nº 913.351-3, ID Funcional nº 4200561-2, sem contato
direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma
por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses,
serviços leves, em local que não implique em movimentação individual
mais do que 10% do peso corporal, serviços que não exijam ortos-
tatismo prolongado acima 20% da jornada de trabalho, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030038/005267/2022.

PRORROGA, pelo prazo de 3 anos a readaptação do servidor,

ADA LUCIA MOREIRA DA SILVA, Professor Docente I, matricula nº
3.029.730-3, ID Funcional nº 4264069-5, sem contato direto e perma-
nente com aluno, podendo exercer a regência de turma por período
de até 30 dias no trimestre por um prazo de 36 meses, cessando
todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº
SEI-030032/004233/2022.

DENIZE MARIA MARQUES FALCAO, Professor Docente I, matricula
nº 937.664-1, ID Funcional nº 4323470-4, sem contato direto e per-
manente com aluno, podendo exercer a regência de turma por pe-
ríodo de até 30 dias no trimestre por um prazo de 36 meses, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Pro-
cesso nº SEI-030030/001608/2021.

LUCIA DE FATIMA RIBEIRO POURBAIX DE FREITAS, Professor Do-
cente II, matricula nº 5.033.962-1, ID Funcional nº 3392493-7, sem
contato direto e permanente com aluno, podendo exercer a regência
de turma por período de até 30 dias no trimestre por um prazo de 36
meses, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publi-
cação. Processo nº SEI-030041/000205/2021.

LUCINEIA MELONI, Professor Docente I, matricula nº 920.280-5, ID
Funcional nº 3487725-8, sem contato direto e permanente com aluno,
podendo exercer a regência de turma por período de até 30 dias no
trimestre por um prazo de 36 meses, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, serviços que não exijam repetitividade de movimentos duran-
te tempo superior a 30% da jornada de trabalho, cessando todo e
qualquer licenciamento na data desta publicação. Processo nº SEI-
030042/000812/2021.

Id: 2452392

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIAS MÉDICAS
E SAÚDE OCUPACIONAL

RETIFICAÇÃO
D.O DE 01.12.2022

PÁG. 53 - 2ª COLUNA

ATO DO SUPERINTENDENTE
DE 23.09.2022

MARLUCIA HORA SANTOS

Onde se lê:.. Processo nº SEI E-03/001/10494/2013...

Leia-se:.. Processo nº SEI E-03/001/10494/2013 e SEI-
260005/005905/2022 ...

Id: 2452391

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

APOSTILA DA SUPERINTENDENTE
DE 16/01/2023

ATO DE 29/05/2020 - CRISTINA HELENA DE OLIVEIRA MOTA BA-
TISTA, matrícula nº 297.154-77, ID. n° 3072754-5, Agente Administra-
tivo de Saúde, Classe “A” - Retificando-se o despacho de
01/12/2022, publicado no D.O. de 08/12/2022, fica esclarecido que a
inativa terá seus proventos mensais fixados, proporcionalmente ao
tempo de contribuição, na razão 10.658/10.950(dias) nos termos do §
1º, inciso I do artigo 40 da Constituição da República combinado com
o artigo 6º - A da Emenda Constitucional 41/2003, com a redação
atribuída pela Emenda Constitucional nº70/2012, a partir de
01/06/2020, no valor de R$ 1.126,44 assim discriminados: Vencimen-
to-Base(Lei 6842/2014) - R$ 771,54; 50% de triênios(Lei nº
1608/1990) - R$ 385,77; Subtotal - R$ 1.157,31; Valor Proporciona-
lizado - R$ 1.126,44; Valor total - R$ 1.126,44, para fins de correção
da proporcionalidade atribuída ao tempo de serviço da servidora. Pro-
cesso nº SEI-08/001/051189/2019.

Id: 2452388

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
DE 16/01/2023

PROCESSO Nº SEI-080001/003387/2022 - ROBERTO AMERICO MO-
RAES SALIM, Médico, classe “A-XII” matrícula nº 182.944-9, ID nº
3121264-6, FICAM FIXADOS os proventos mensais do servidor com
os valores discriminados Vencimento base (Lei 7.946/2018, alterado
para lei 9.299/2021) atribuído ao cargo R$ 3.841,76, Triênio (60%)
(Lei 1608/1990) R$ 2.305,05; no total de R$ 6.146,81, integralmente
ao tempo de contribuição, nos termos do art. 3°, § 6° inciso Ia da
E.C. n° 90/2021, a partir da eficácia.

Id: 2452393

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 09/01/2023

PÁGINA 15 - 1ª COLUNA

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
DE 05/01/2023

MARIA JOSÉ SILVA SANTOS

Onde se lê:... SEI-E-080001/023889/2020

Leia-se:... SEI-080001/023889/2020

Id: 2452394

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 7.092 DE 17 DE JANEIRO DE 2023

A LT E R A Ç Ã O A COMPOSIÇÃO DA SES-RJ NA
CÂMARA TÉCNICA DA CIB-RJ.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no
uso de suas atribuições e;

CONSIDERANDO:

- a Deliberação CIB-RJ n.º 7.022, de 23 de setembro de 2022.

- a documentação anexada ao SEI-080001/001182/2023.

DELIBERA:

Art. 1º - Alterar a composição da Secretaria de Estado de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ) na Câmara Técnica da Comissão
Intergestores Bipartite, na forma do disposto abaixo.

REPRESENTANTES DA SES-RJ

Mário Sérgio Ribeiro
Mônica Morrissy Martins Almeida
Marcelo Rodrigues De Castro
Dayse Muller Fernandes
Samira Santos El Adji
Adriana Maiarotti Justo
Luciane Velasque
Halene Cristina Dias De Armada E Silva
Monique Zita Dos Santos Fazzi
Tatiana De Matos Bozza
Kitty Crawford
Karen Santo Athié

Art. 2° - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2023

LUIZ ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

Id: 2452515

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DESPACHO DA D I R E TO R A
DE 16/01/2023

PROCESSO Nº SEI-080007/005113/2022 - HOMOLOGO o resultado
do Pregão Eletrônico nº 178/2022, cujo objeto é a aquisição de in-
sumos, em favor das empresas: ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
(00.986.846/0001-42), para os itens 01 e 03, no valor total de R$
77.985,60 (setenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e
sessenta centavos); BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
(01.513.946/0001-14), para o item 04, no valor de R$ 54.216,00 (cin-
quenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais), valor total global ad-
judicado dos itens 01, 03 e 04 é de R$ 132.201,60 (cento e trinta e
dois mil duzentos e um reais e sessenta centavos).
Restando FRACASSADO o item 02. Autorização da homologação
(doc. SEI 45753667).

Id: 2452255

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DESPACHO DA DIRETORA
DE 16/01/2023

PROCESSO Nº SEI-080007/006723/2022 - HOMOLOGO o resultado
do Pregão Eletrônico nº 250/22, junto ao Portal Eletrônico SIGA, cujo
objeto é AQUISIÇÃO DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO, em favor da
empresa DLW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA (45.992.528/0001-
22), licitante vencedor para os Itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07, no valor
total de R$ 53.492,60 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e
dois reais e sessenta centavos). Restando FRACASSADO o Item 02.
Autorização da homologação (doc. SEI 45748730).

Id: 2452358

Secretaria de Estado de Educação

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ATOS DO SUPERINTENDENTE
DE 16/01/2023

APOSENTA ANA CLAUDIA HENRIQUES SAURO, matrícula nº
840.449-3, Professor Docente II, 22 Horas, nível C, referência 7, Id.
Funcional 32607180/1, nos termos do art. 2º, inciso I e art. 7º, § 4º
da Lei Complementar nº 195/2021. Processo nº SEI-
080014/000757/2022.

APOSENTA JOÃO LANZELLOTTI NETO, matrícula nº 5.003.520-3,
Professor Docente I, 40 Horas, nível D, referência 9, Id. Funcional
36507555/1, nos termos do art. 2º, inciso I e art. 7º, § 4º da Lei Com-
plementar nº 195/2021. Processo nº SEI-080014/000764/2022.

APOSENTA ANA CRISTINA PEREIRA, matrícula nº 920.489-2, Pro-
fessor Docente I, 18 Horas, nível D, referência 7, Id. Funcional
38264501/2, nos termos do art. 2º, inciso I e art. 7º, § 4º da Lei Com-
plementar nº 195/2021. Processo nº SEI-080014/000766/2022.

APOSENTA JORGE WALDIR FERREIRA JUNIOR, matrícula nº
819.263-5, Agente de Segurança Socioeducativa, Id. Funcional
19849877/1, nos termos do art. 5º, §§ 3º e 6º da Emenda Constitu-
cional nº 90/2021. Processo nº SEI-030022/017314/2022.

APOSENTA CARLOS ANTONIO VIEIRA SANTA ANNA, matrícula nº
912.121-1, Professor Docente I, 18 Horas, nível C, referência 6, Id.
Funcional 42007763/1, nos termos do art. 2º, inciso I e art. 7º, § 4º
da Lei Complementar nº 195/2021. Processo nº SEI-
080014/000756/2022.

APOSENTA ROGERIO DOS SANTOS BERNARDO, matrícula nº
936.467-0, Professor Docente I, 18 Horas, nível C, referência 6, Id.
Funcional 20731760/2, nos termos do art. 2º, inciso I e art. 7º, § 4º
da Lei Complementar nº 195/2021. Processo nº SEI-
080014/000003/2023.

APOSENTA MARIA LUCIMAR DA FONSECA SANTOS, matrícula nº
292.068-4, Professor Docente II, 22 Horas, nível D, referência 9, Id.
Funcional 35750570/1, nos termos do artigo 4°, caput e §§ 1° e 2°,
inciso I da Emenda Constitucional nº 90/2021, fixando os proventos
do servidor acima qualificado a contar da aposentadoria, tendo por
base a última remuneração integral do cargo efetivo do servidor, sen-
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