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VI. Um representante da Universidade Federal Fluminense - UFF, 
escolhido pelo Reitor, dentre pessoas de notável conhecimento em Saúde 
Pública. 
TITULAR: Gabriela Bittencourt Gonzalez Mosegui  
SUPLENTE: Valéria Pagnin 
Art. 3º O mandato dos membros do Conselho Curador da Fundação Estatal de 
Saúde de Niterói será de 3 anos, conforme art. 8°, do Estatuto. 
Art. 4º Os empregados da FeSaúde designados para o exercício da função de 
Conselheiro, exercerão suas atividades sem prejuízo das funções que ocupam. 
Parágrafo único. A designação referida neste artigo, será considerada prestação de 
serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos empregados. 
Art.5 º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

PORTARIA FESAÚDE Nº 24 DE 18 DE AGOSTO DE 2021 
Atualiza a composição do Conselho Fiscal da Fundação Estatal de Saúde de 
Niterói – FeSaúde, em atenção ao disposto no art. 26° do Estatuto da FeSaúde. 
A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial por 
força do art. 23° do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
13.323/2019, e alterado pelo art.26° do Decreto Municipal nº. 14.107/2021.,  
RESOLVE: 
Art. 1° Fica estabelecida a composição do Conselho Fiscal da Fundação Estatal de 
Saúde de Niterói, instituída pela Lei Municipal nº 3.133 de 13 de abril de 2015. 
Art. 2° A modificação da composição do Conselho dar-se-á no sentido de atualizar a 
antiga portaria, na formado artigo 26° do Decreto nº 14.107/2021, publicado em 07 de 
agosto de 2021, que reforma o Estatuto da FeSaúde. 
Art. 3° Em razão da publicação da reforma do Estatuto, o Conselho Fiscal passará a 
ser composto pelos seguintes membros titulares e suplentes designados: 
I - Representante e suplente indicados pela Secretaria Municipal de 
Saúde (art. 26, inciso I, do Estatuto):  
TITULAR: Bruno Jorge Vaz Sasson – Matrícula 437.604-2  
SUPLENTE: Therezinha de Jesus Bastos Freitas – Matrícula 437.523  
II - Representante e suplente indicados pela Secretaria Municipal de Fazenda 
(art. 26, inciso II, do Estatuto):  
TITULAR: Francisco Marins de Albuquerque – Matrícula 1.244.117-0 
SUPLENTE: Lucas José Lopes Paz – Matrícula 1.244.139-0 
III – Representante e suplente indicados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Controle e Modernização da Gestão (art. 26, inciso III, do 
Estatuto):  
TITULAR: Francisco Marcelo Bandeira Batista – Matrícula 1.244.117-0 
SUPLENTE: Marcelo Zander Vaiano – Matrícula 1.244.093-0 
Art. 4 º O mandato dos membros do Conselho Fiscal da Fundação Estatal de Saúde 
de Niterói será de 3 anos, a contar da data da publicação desta Portaria, conforme 
§1°, do artigo 26 do Estatuto.     
Art.5º Os servidores nomeados para o exercício da função de Conselheiro Fiscal, 
exercerão suas atividades sem prejuízo das funções que ocupam.  
Parágrafo único. A nomeação referida neste artigo, será considerada prestação de 
serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 01/2021, do tipo Menor 
Preço Por Item, em sessão pública eletrônica a partir das 10:00 horas (horário de 
Brasília-DF) do dia 08 de setembro de 2021, através do site www.gov.br/compras, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de procedimentos 
de folha de pagamento, pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao processo 
administrativo nº 720.000.065/2021. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.niteroi.rj.gov.br - 
Licitações FeSaúde.  

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
O Presidente do CEC da UMEI Lizete Fernandes Maciel, no uso de suas atribuições 
e em conformidade om o Artigo 8 paragrafo 1 e 2 do estatuto deste Conselho Escola 
Comunidade, convoca a comunidade escolar para participar da Assembleia Geral 
Ordinária que, acontecerá presencialmente, na referida UMEI, no dia 08/09/2021 às 
08h, em primeira convocação e não havendo número legal de participantes, 
conforme indicação estatutária, às 08h30min, em segunda e última convocação com 
qualquer número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes 
pautas: 
x Fundar o Conselho Escola Comunidade da UMEI Lizete Fernandes Maciel; 
x Discutir e aprovar o Estatuto da entidade. 

 

NITERÓI PREV 
Comissão Eleitoral 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Eleição para o Conselho Superior de Administração e Conselho Fiscal da NITERÓI 
PREV.  
A Comissão Eleitoral, instituída pela PORTARIA nº 182/2021, publicada no Diário 
Oficial 21, 22 e 23 de agosto de 2021, considerando o disposto pelos artigos 11 e 12 
da Lei nº 2288/05 e Decreto n° 10.261/08, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE: 
Artigo 1º - Ficam convocados(as) os(as) servidores(as) efetivos(as), ativos(as), 
aposentados(as) e pensionistas do Município de Niterói para a Eleição dos 
membros do Conselho Superior de Administração e do Conselho Fiscal da 
NITERÓI PREV, dentre os servidores efetivos, ativos, aposentados e pensionistas. 
Parágrafo Primeiro - Para o Conselho Superior de Administração serão eleitos dois 
(2) representantes dos servidores efetivos ativos e dois (2) representantes dos 
aposentados/pensionistas.  
Parágrafo Segundo - Para o Conselho Fiscal será eleito um (01) representante dos 
servidores efetivos ativos e um (01) representante dos servidores 
aposentados/pensionistas. 
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