
RESOLUÇÃO SES Nº 1847 DE 10 DE MAIO DE 2019 
 
DISPÕE SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO REDE/FES, REDEFINE NORMAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- as diretrizes estabelecidas na Resolução Conjunta SECFAZ/SECPLAN/SES nº 51, de 
13/02/1990, publicada no D.O. de 18/02/1990, 
 
- as necessidades de complementar os recursos provenientes do SUS objetivando o pleno 
funcionamento da SES e de suas unidades, 
 
- a necessidade de adequação do REDE/FES em face dos novos parâmetros da SES, e 
 
- a necessidade de readequar as normas que regulamentem e assegurem o correto emprego 
dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, destinados às despesas das UNIDADES DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE e UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES; 
 
RESOLVE: 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - O Regime de Desembolso Descentralizado REDE/FES visa à agilização da execução dos 
recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES, para facilitar a gestão e o acesso à saúde como um 
direito subjetivo da cidadania e a equidade na realização da prestação dos serviços de saúde, 
conforme as necessidades individuais de cada cidadão. 
 
Parágrafo Único - Considera-se como gestão “o fazer acontecer”, e assim sendo, a figura do 
gestor no Sistema Único de Saúde representa aquela autoridade que tem sob a sua 
responsabilidade o comando de um Sistema de Saúde, em qualquer esfera governamental, 
exercendo as funções de coordenação, execução, articulação, negociação, planejamento, 
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. 
 

OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DO REDE/FES 
 
Art. 2º - O Regime de Desembolso Descentralizado REDE/FES será destinado à 
descentralização de recursos financeiros para as UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - USS/SES 
e UNIDADES ADMINISTRATIVAS - UA/SES, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado 
de Saúde - SES, ORGÃO GESTOR DOS RECURSOS DO FES para a realização de suas atividades, 
através de soluções ágeis e rápidas, 
a fim de não obstarem o atendimento das necessidades que prestam ou venham a prestar à 
comunidade. 
 
Parágrafo Único - A descentralização de recursos destinados ao atendimento das políticas 
públicas da área da saúde deve ser entendida principalmente sob o aspecto da legitimidade 
do gasto, assegurando uma boa gestão dos recursos públicos, uma vez que dentre os direitos 
da cidadania, hoje se insere o “direito à eficiência do setor público”. 
 

CARACTERÍSTICAS 



 
Art. 3º - Os recursos serão distribuídos na forma desta norma em 12 parcelas, para as 
UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE cujas atividades são realizadas sem interrupção durante 
todo o exercício financeiro, 
no atendimento do cliente-cidadão e em parcelas variáveis arbitradas pelo dirigente da Pasta, 
para as UNIDADES ADMINISTRATIVAS; 
 
Art. 4º - Os recursos serão utilizados para atender, exclusivamente, às despesas relativas a: 
 
1) aquisição de material de consumo e prestação de serviços necessárias às atividades das 
UNIDADES; 
 
2) aquisição de material permanente e equipamentos; 
 
3) reparos, manutenção, melhorias e adaptações nas áreas físicas das UNIDADES, em especial 
os serviços previstos no inciso I, art. 24 da Lei nº 8.666/93, desde que aprovados pela 
Assessoria do Escritório de Projetos e Superintendência de Serviços Gerais e Infraestrutura; 
 

4) recuperação, manutenção e reparos em aparelhos e equipamentos de uso das UNIDADES; 
 
5) despesas com participação em cursos, congressos, seminários e eventos realizados pelas 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ou por terceiros, também aos sábados, domingos e feriados 
destinados a promover 
e informar sobre a descentralização dos serviços de saúde, regionalização e hierarquização da 
rede, a participação social e outros temas de interesse das políticas públicas em saúde; 
 
6) despesas que exijam ações imediatas, em situações de emergência que envolvam a solução 
de problemas que possam acarretar prejuízos às UNIDADES ou aos usuários dos seus serviços 
e; 
 
7) realização de atividades meio, necessárias ao funcionamento das UNIDADES ou dos serviços 
hospitalares. 
 

DA CONCESSÃO 
 
Art. 5º - A liberação das parcelas do REDE/FES será realizada pela Subsecretaria Executiva - 
SUBSEX, com base em planejamento aprovado pelo Secretário de Estado de Saúde, 
independente de solicitação das UNIDADES ADMINISTRATIVAS, sendo inicialmente, calculados 
de acordo com as limitações orçamentárias do Estado do Rio de Janeiro. 
 
§ 1º - Os valores previstos na forma do caput serão depositados em contas bancárias 
exclusivas, em instituições bancárias oficiais e movimentadas pelos Gestores e Co-Gestores 
indicados pelas UNIDADES através de Cartões de Débito específico. 
 
§ 2º - É vedada a existência, em qualquer caso, de mais de uma Conta Corrente na UNIDADE 
com mesmo Gestor ou Co-gestor. 
 
§ 3º - Os valores definidos na forma deste artigo correrão por conta das dotações definidas no 
Orçamento da SES, empenhadas, liquidadas e pagas na forma da legislação em vigor. 
 



Art. 6º - Para efeito do prazo de utilização dos recursos serão considerados, para todas as 
UNIDADES dois semestres, sendo a Prestação de Contas realizada até 15 dias após o 
encerramento de cada semestre. 
 
§ 1° - Considerando-se que o atendimento ao objetivo do gasto é o fator mais importante do 
dispêndio, as Prestações de Contas devem ser realizadas no prazo regulamentar, 
independente da utilização total dos recursos. 
 
§ 2º - Os saldos dos repasses recebidos na forma prevista no caput deste artigo, existentes em 
31 de dezembro de cada ano, serão reprogramados para o exercício seguinte, observando-se 
a mesma destinação original. 
 
Art. 7° - O ressuprimento do REDE/FES será efetuado independente de solicitação e poderá 
ser aumentado de acordo com as necessidades das UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
Parágrafo Único - Em caráter excepcional poderão ser atendidas solicitações avulsas. 
 

DA APLICAÇÃO 
 
Art. 8º - A aplicação dos recursos do REDE/FES não poderá afastarse dos termos, condições e 
finalidades desta norma, devendo obedecer aos seguintes princípios: 
 

a) as notas fiscais, faturas, notas de vendas e outros comprovantes idôneos e equivalentes, 
serão expedidos em nome da SES, sendo os respectivos recibos de pagamento no próprio 
documento; 
 
b) não serão aceitos tíquetes de caixa, admitindo-se, porém, aqueles emitidos por 
equipamentos eletrônicos autorizados pelo Fisco e que contenham todas as informações 
necessárias ao reconhecimento do que se está adquirindo e com a completa identificação do 
vendedor; 
 
c) os comprovantes de despesa serão atestados por 2 (dois) servidores que não aqueles 
responsáveis pela aplicação dos recursos;  
 
d) as despesas estão limitadas ao valor do saldo efetivamente existente em conta corrente; 
 
e) os comprovantes de despesa de reparos em bens móveis de qualquer natureza devem 
indicar o número patrimonial correspondente ao bem reparado, e no caso de outros bens, a 
ausência desta informação deverá ser justificada. 
 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Art. 9º - As Prestações de Contas semestrais serão encaminhadas mediante expediente do 
responsável pelo REDE/FES na UNIDADE, à SUBSEX, indicando o número da conta corrente em 
que foram creditados os recursos, instruídos com os seguintes elementos: 
 
a. formulários I a IX devidamente preenchidos (modelos em anexo); 
 
b. comprovante das despesas realizadas, numeradas seguidamente; 
 
c. cópias dos extratos da conta corrente, contendo toda a movimentação executada. 



 
Art. 10 - Como comprovante de despesas, quando for o caso, só serão admitidas as primeiras 
vias das notas fiscais, faturas e notas de venda ou comprovantes equivalentes, com data 
compatível ao da concessão do recurso e emitidas na forma da alínea “a” do art.8. 
 
Art. 11 - As despesas inferiores a 5% (cinco por cento) da cota mensal, e para as quais não haja 
obtenção de recibos, serão comprovadas através de relação elaborada pelo responsável, no 
componente organizacional, com o atesto de 2 servidores que não aqueles responsáveis pela 
aplicação do REDE//FES, admitindo-se a sua movimentação em espécie. 
 

DA CONTABILIZAÇÃO 
 
Art. 12 - A despesa correspondente a cada valor concedido será contabilizada como despesa 
efetiva da SES, e as contas bancárias movimentadas, não integrarão os saldos contábeis da 
conta de “Bancos e Correspondentes”. 
 
Art. 13 - Sendo o REDE/FES um regime excepcional, destinado a agilizar a execução das 
atividades fins da SES, não se admite a existência de recursos ociosos. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as Resolução 
SESDEC nº 1480, de 10/01/2011, publicada no D.O de 11/01/2011; Resolução SES nº 1163, de 
29/04/2015, publicada 
no D.O de 04/05/2015, e demais disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019 
 

EDMAR SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 
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DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.779 DE 16 DE ABRIL DE 2019

RATIFICA A PROPOSTA DE EMENDAS PAR-
LAMENTARES REFERENTE AO PISO DE
ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAO-
CARA, QUE MENCIONA ABAIXO.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada ao OF PM/IC/SMS/IC Nº 23/2019; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019.

DELIBERA:

Art. 1º - Ratificar as Propostas nº 36000.2502942/01-900, nº
36000.2502922/01-900, nº 36000.2502872/01-900, e nº
36000.252822/01-900 destinadas ao incremento do Piso de Atenção
Básica - PAB do Município de Itaocara.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180936

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.780 DE 29 DE ABRIL DE 2019

PACTUA A DESCREDENCIAMENTO DA CLÍNI-
CA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALI-
ZADO/CAME, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO, QUE MENCIONA.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada ao Processo nº 09/003291/2016; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019.

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar o descredenciamento da Clínica de Atendimento Mé-
dico Especializado/CAME, inscrito no CNES nº 2270099, localizado no
Município do Rio de Janeiro/RJ.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180937

SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA PERÍCIA MÉDICA

ATOS DO SUPERINTENDENTE
DE 26.04.2019

READAPTA, pelo prazo 1 ano, os servidores:

EDILCE EDITH COUTO TERRA, Professor Docente I, matr. nº
928.346-6, ID Funcional nº 4254918-3, 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. Proc. nº E-
03/002/101957/18.

SHEYLLA MARA NOBRE SARAIVA BALDEZ, Investigador Policial,
matr. nº 956.042-6, ID Funcional nº 4364927-0, fora de plantão, ser-
viços leves, em local que não implique em movimentação individual
mais do que 10% do peso corporal, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Proc. nº E-09/157/760/2018.

READAPTA, pelo prazo de 2 anos, o servidor, MARIA ANTONIETA
DOS SANTOS RAMALHO, Professor Docente I, matr. nº 938.766-3 e
Professor Inspetor Escolar, matr. nº 956.416-2, ID Funcional nº
4323757-6, 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, serviços leves, em local que não implique
em movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, ser-
viços que não exijam repetitividade de movimentos durante tempo su-
perior a 30% da jornada de trabalho, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Proc. nº E-03/004/102928/2018.

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

ADALBERTO DA SILVA BARROS, Inspetor de Polícia, matr. nº
264.524-0, ID Funcional nº 2926651-3, serviços leves, em local que
não implique em movimentação individual mais do que 10% do peso
corporal, fora das diligências policiais, fora de plantão, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc. nº E-
09/341/6/2019.

ANTONIO CARLOS COTTAS, Investigador Policial, matr. nº 809.587-
9, ID Funcional nº 2959786-2, fora das diligencias policiais, serviços
que não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de tra-
balho, fora de plantão, cessando todo e qualquer licenciamento na da-
ta desta publicação. Proc. nº E-09/304/03/2019.

BERENICE DA S P FERREIRA, Professor Docente I, matr. nº
933.561-3 e nº 942.001-9, ID Funcional nº 4277900-6, sem contato di-
reto e permanente com aluno, cessando todo e qualquer licenciamen-
to na data desta publicação. Proc. nº E-03/008/075/2019.

BRUNO TOMAZ FERREIRA MARTINS, Técnico Universitário I, matr.
nº 37.865-3, ID Funcional nº 4464713-1, fora do ambiente hospitalar,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-26/007/382//2019.

CLAUDIA DIAS DOS SANTOS, Professor Docente I, matr. nº
956.524-3 e nº 935.889-6, ID Funcional nº 4284505-0, sem contato di-
reto e permanente com aluno, cessando todo e qualquer licenciamen-
to na data desta publicação. Proc. nº E-03/002/103160/2018.

ELIZABETH URIBE, Oficial de Cartório Policial, matr. nº 819.558-8, ID
Funcional nº 2938188-6, fora das diligencias policiais, serviços que
não exijam repetitividade de movimentos durante tempo superior a
30% da jornada de trabalho, serviços leves, em local que não impli-
que em movimentação individual mais do que 10% do peso corporal,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-09/157/101.727/2018.

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.765 DE 16 DE ABRIL DE 2019

PACTUA AS PROPOSTAS DE COMPRA DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES,
DO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA QUE MEN-
CIONA ABAIXO.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada a CI AS/SAB nº 271/2018; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019;

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar as propostas de compra de materiais/equipamentos
permanentes para CAPS I, Propostas de Emendas Parlamentares nºs
14999.490000/1180-05 e nº 12097.7980001/18-022, apresentados pelo
Município de Porciúncula.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180932

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.766 DE 16 DE ABRIL DE 2019

PACTUAR A PROPOSTA DE COMPRA DE
MATERIAL/EQUIPAMENTO PERMANENTE, DO
MUNICÍPIO DE ITAOCARA, QUE MENCIONA
ABAIXO.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada ao OF PM/IC/SMS/IC nº 127/2018; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019.

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar a proposta de compra de material/equipamento per-
manente para CAPS I, Proposta de Emenda Parlamentar nº
14999.490000/1180-05, apresentada pelo Município de Itaocara.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180933

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.767 DE 16 DE ABRIL DE 2019

PACTUA AS PROPOSTAS DE EMENDAS PAR-
LAMENTARES PARA AMBULÂNCIA TIPO A,
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-
ZES, QUE MENCIONA.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada a CI SES/CIB/SE nº 22, de 19/3/2019,
que encaminha o Ofício EXP/SMS n 433/2018, de 28/06/2018, da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Campo dos Goytacazes, que encami-
nha propostas de Emenda Parlamentar para aquisição Unidade Móvel
de Saúde (Ambulância tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão); e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019;

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar os termos de compromisso para aquisição de 03
Unidades Móveis de Saúde (Ambulância tipo A - Simples Remoção
Tipo Furgão) para o Município de Campos dos Goytacazes, conforme
tabela abaixo:

Propostas de Emendas Parlamentares - Campos dos Goytacazes
Tipo Número Valor
Ambulância Tipo A 3301001712291811689 R$ 250.000,00
Ambulância Tipo A 3301001712261356783 R$ 160.000,00
Ambulância Tipo A 330100171218182974 R$ 80.000,00

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180934

DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 5.768 DE 16 DE ABRIL DE 2019

PACTUA O REMANEJAMENTO DE LEITOS
NO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REGIÃO
SERRANA, QUE MENCIONA.

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

CONSIDERANDO:

- a documentação anexada a CI AS/CURGE nº 15/2019; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2019.

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar o remanejamento de leitos de cuidados prolongados
do Sanatório Correas, CNES nº 2275619 (16 leitos) para o Sanatório
Oswaldo Cruz, CNES nº 2275627, localizados no Município de Petró-
polis.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180935

IEDO JOSE LUIZ FROSSAND, Inspetor de Polícia, matr. nº 266.066-
0, ID Funcional nº 2930914-0, em função sem contato habitual e per-
manente com presos ou detentos, em local até 50km da residência
atual, fora das diligencias policiais, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Pro. nº E-09/328/1/2018.

JEAN CARLOS DA SILVA FREIRE, Agente Socioeducativo Masculi-
no, matr. nº 849.255-5, ID Funcional nº 1984655-0, serviços internos
sem contato habitual com menores cumprindo medidas socioeducati-
vas em regime fechado, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Proc. nº E-03/021/1625/15.

KAROLINE LOPES MAIA LEITE, Professor Docente I, matr. nº
925.963-1, ID Funcional nº 4254310-0, 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. Proc. nº E-
03/006/1465/2017.

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, Inspetor de Polícia, matr. nº 808.823-
9, ID Funcional nº 2914710-7, serviços que não exijam ortostatismo
prolongado acima 20% da jornada de trabalho, fora das diligencias
policiais, serviços leves, em local que não implique em movimentação
individual mais do que 10% do peso corporal, fora de plantão, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc.
nº E-36/021/200/2019.

MARCUS VINICIUS ALVARENGA DA SILVA, Professor Faetec I, ma-
tr. nº 220.273-7, ID Funcional nº 3226066-0, 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 24 meses, serviços
que não exijam ortostatismo prolongado acima 20% da jornada de tra-
balho, 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. Proc. nº E-
26/005/102740/2018.

MARCIO LUIZ GAMA VALADAO, Professor Docente I, matr. nº
828.660-1 e nº 283.669-0, ID Funcional nº 3874408-2, 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.
Proc. nº E-08/221459/2012.

MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO TRAVANCAS, Professor Faetec I,
matr. nº 225.162-7, ID Funcional nº 4200793-3, sem contato direto e
permanente com aluno, podendo exercer a regência de turma por pe-
ríodo de até 30 dias no trimestre por um prazo de 24 meses, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc.
nº E-26/005/1047/2017.

PRORROGA, pelo prazo de 3 anos a readaptação dos servidores:

MURILO CESAR COSTA, Professor Faetec I, matr. nº 221.016-9, ID
Funcional nº 2090216-6, sem contato direto e permanente com aluno,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-26/005/441/2019.

TEOFILA TAVARES PINTO, Professor Faetec I, matr. nº 221.759-4,
ID Funcional nº 2084772-6, sem contato direto e permanente com alu-
no, fora do turno da noite, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Proc. nº E-26/005/102494//2018.

CANCELA a readaptação anterior do servidor ROSENI ALCANTARA
DA SILVA FERREIRA, Professor Docente I, sugeriu o cancelamento
de sua readaptação na matrícula nº 925.173-7 e nº 911.843-1, ID
Funcional nº 4182672-8, concedido através do Ato datado de
15.06.2018 e publicado no Diário Oficial de 16.07.2018. Processo nº
E-03/016/635/2019.

DE 29.04.2019

READAPTA, pelo prazo 1 ano, o servidor JACQUELINE FLORENTI-
NO DE SOUZA, Professor Docente I, matr. nº 965.206-6, ID Funcional
nº 4389470-4, 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, serviços leves, em local que não implique
em movimentação individual mais do que 10% do peso corporal, em
local até 50km da residência atual, cessando todo e qualquer licen-
ciamento na data desta publicação. Proc. nº E-03/008/103786/2018.

READAPTA, pelo prazo de 2 anos, os servidores:

HELOISA CASSIA DE A PEREIRA DE LIMA, Inspetor de Polícia,
matr. nº 263.964-9, ID Funcional nº 2960997-6, fora das diligencias
policiais, 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. Proc. nº E-
09/340/100048/2018.

KAREN CHRISTINA MOREIRA CARVALHO GOMES, Oficial de Car-
tório Policial, matr. nº 965.794-1, ID Funcional nº 1161627-0, fora das
diligencias policiais, serviços leves, em local que não implique em mo-
vimentação individual mais do que 10% do peso corporal, em local
até 50km da residência atual, cessando todo e qualquer licenciamento
na data desta publicação. Proc. nº E-09/323/01/2019.

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

ADJALMA FERRAZ FILHO, Professor Docente I, matr. nº 928.625-3
e nº 913.127-7, ID Funcional nº 559901-6, 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 12 meses, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc.
nº E-03/008/1272/2014.

CARLUCIO OLIVEIRA BICUDO, Professor Docente I, matr. nº
837.670-9 e nº 936.128-8, ID Funcional nº 3515213-3, 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 12 meses,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-03/010/102826/2018.

ELIS MOREIRA DA FONSECA, Inspetor de Polícia, matr. nº 936.945-
5, ID Funcional nº 4319140-1, 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.
Proc. nº E-09/511/1/2019.

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

CELIA REGINA MARTINS MELEIRO, Agente Socioeducativo Femini-
no, matr. nº 934.808-7, ID Funcional nº 4284654-4, serviços internos
sem contato habitual com menores cumprindo medidas socioeducati-
vas em regime fechado, serviços que não exijam ortostatismo prolon-
gado acima 20% 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 data desta pu-
blicação. Proc. nº E-03/021/224/2019.

CHEILA DOS SANTOS, Professor Docente I, matr. nº 927.969-6, ID
Funcional nº 4209686-3, 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, 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, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Proc. nº E-03/013/1723/2017.

DEISE NONATO ANTONIO, Professor Docente l, matr. nº 5.015.020-
0, ID Funcional nº 3484846-0, sem contato direto e permanente com
aluno, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publi-
cação. Proc. nº E-03/008/104.277/2018.

Art. 4º - O número de participantes não deverá exceder ao limite de
vagas pactuadas para cada município, conforme o Art. 3º, exceto se
houver remanejamento entre os municípios de acordo com a neces-
sidade da Região, através de comunicação formal a CIR/Metro II, por
parte do requerente, bem como do requerido.

Art. 5º - A disponibilização das vagas deverá ser priorizada para par-
ticipantes com trabalhos inscritos no Congresso.

Art. 6º - O custeio para participação dos técnicos com os recursos
previstos nesta Deliberação envolve: a inscrição no congresso e hos-
pedagem e passagens aéreas. As despesas com translado entre ae-
roporto/hotel/local do evento e alimentação (almoço e jantar) para os
técnicos que participarão do Congresso serão custeadas pelos muni-
cípios aos quais os técnicos estão vinculados. È de responsabilidade
dos técnicos, á apresentação dos comprovantes de despesas (crachá
e certificado, comprovantes de embarque aéreo, comprovante de hos-
pedagem), e relatório de participação no evento à Secretaria de Saú-
de do Município Executor - Niterói, através da CIR Metro II/ RJ, no
prazo de até 10 dias após o retorno.

Art. 7º - As possíveis desistências deverão ser justificadas e notifi-
cadas oficialmente a CIR Metro II e a CIES Metro II, em até 30 dias
antes da data da viagem, tendo em vista viabilizar o cancelamento
dos procedimentos realizados ou a substituição do técnico ou gestor
pra não comprometer a prestação de contas. O não cumprimento do
exposto neste artigo poderá implicar em devolução do recurso corres-
pondente às despesas comprometidas com a programação da viagem
que não foram utilizadas por parte do técnico ou gestor, ao Município
Executor.

Art. 8º - Os técnicos de cada município deverão apresentar as infor-
mações sobre o congresso aos seus respectivos gestores, e os re-
presentantes da CIES Metro II deverão apresentar as informações na
CIR.

Art. 9º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Presidente

Id: 2180931
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