
Agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 15º Batalhão de Polícia Militar de Duque de Caxias realizavam operação 
de repressão ao tráfico quando encontraram uma casa com farto material de endolação. Segundo informações da cor-
poração, que segue não dando trégua para a bandidagem, o bando foi surpreendido quando dava expediente.
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Poliçada manda tralhas do 
Lixão de Caxias para Bangu 

A situação ficou feia para os cinco suspeitos que foram flagrados pelos policiais militares dentro de uma residência onde foram achados drogas e material para endolação
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Deu ruim, Shrek!
Suspeito de ser um dos chefes da facção cri-

minosa Terceiro Comando Puro (TCP), o trafican-
te Marcelo Fernandes dos Santos foi preso na 
Ponte Rio-Niterói quando tentava fugir de carro 
para a Paraíba. Mas agentes da Corregedoria 
da Polícia Militar, Cordenadoria de Inteligên-
cia (CI/PM), da Subsecretaria de Inteligência 
da Secretaria de Segurança (SSINTE) e Policia 
Rodoviaria Federal (PRF) frustraram o bandido. 

Marcelo seria braço direito do traficante Lacosta
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Após embalsamados, os corpos da queda do voo da LaMia são identificados nos caixões para viagem ao Brasil

Repatriação fúnebre
O avião é o ponto alto de um sonho. Afinal, é por ele que passa a viagem ideal, um novo em-

prego ou uma nova vida. E foi nesse pensamento que a delegação da Chapecoense embarcou 
atrás da sua primeira conquista internacional, mas o sonho se transformou num pesadelo. Após a 
queda do avião que matou quase toda a delegação do clube, o ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, informou que os corpos dos jogadores chegam hoje a cidade de Chapecó, Santa Catarina. 
A diretoria fará um grande velório para homenagear os heróis de verde, na Arena Condá, está-
dio que guarda muitas alegrias. A tragédia e a dor são irreparáveis, e nada pode amenizar isso. A 
Conmebol deve declarar a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana de 2016, valo-
rizando o feito dos heróis que morreram, mas estão vivos nos corações dos milhares de torcedores. 

Proibição
Prefeito do Rio san-

ciona lei que inviabiliza 
o reboque de carros na 
presença do motorista.
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Por um fio
Secretário de Saúde de 

Guapimirim pode ser afasta-
do do cargo após irregulari-
dades em hospital municipal.
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Zelotes
Polícia Federal cum-

pre mandatos de busca e 
apreensão em mais uma 
operação da Lava Jato.
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Unidos pelo crime
Operação da Civil 

agarra traficantes no Su-
búrbio do Rio, entre eles 
estão pai e filho.

5
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Emergência

Veneno da cura

A meningite bacte-
riana, uma grave do-
ença que pode matar 
em poucos dias, teve 
uma explosão de casos 
nos últimos 10 dias. A ci-
dade mais afetada foi 
São José do Rio Preto, 
interior de São Paulo, 
com quase 80 regis-
tros. Outra doença que 
também aumenta é a 
caxumba, com 18 ca-
sos na capital paulista. 

O curioso caso do ve-
neno que pode ser uma 
cura. Chamada ‘assas-
sina das assassinas’, a 
cobra coral azul, que 
possui a maior glândula 
de veneno do mundo, 
pode ser a solução en-
contrada para o alívio 
da dor. Segundo uma 
pesquisa da Universi-
dade de Queensland, 
na Austrália, cientistas 
cogitam usar o veneno 
como método terapêu-
tico contra a dor. 

Dono de uma base de mais de 6,7 milhões 
de seguidores, o youtuber Christian Figueiredo 
divulgou na última quarta-feira o primeiro trai-
ler da sua cinebiografia. O ‘Eu fico loko’ será 
baseado em suas aventuras postadas no seu 
canal no Youtube e tem data prevista para as 
estreias nos cinemas no dia 12 de Janeiro.  

Foi aprovado ontem os novos nomes propos-
tos para quatro elementos da tabela periódica. 
Os nomes escolhidos foram o Nihonium e o Mos-
covium. O instituto japonês de pesquisas Riken 
foi o mediador da pesquisa. Com isso, a tabela 
periódica passa a ter outros elementos reconhe-
cidos pela população.

Os fumantes com menos de 50 anos tem oito vezes 
mais chances de sofrer um ataque cardíaco sério, se 
comparado aos não-fumantes. A diferença dos riscos 
do infarto entre usuários do tabaco e não fumantes 
da mesma idade é cinco vezes maior para os fuman-
tes. Os resultados são considerados surpreendentes 
devido a pouca idade dos pacientes.

Filme para Youtuber

Novos elementos Alerta aos fumantes

Entre os campos virtuais e os gramados reais, os do-
nos do jogo Fifa 17 liberou um kit de uniformes da Cha-
pecoense para o modo competição online chamado 
‘Ultimate Team’. A EA desenvolveu o uniforme e escudo 
do clube para homenagear a equipe catarinense que 
esteve envolvida num acidente aéreo que culminou na 
morte da maioria da delegação. Uma atitude louvável! 

Homenagem virtual

A Foxcoon, empresa taiuanesa, que é fabricante 
dos Iphones e Ipads da Apple, venderá ainda este 
ano cerca de 60 mil humanoides, conforme anteci-
pou o jornal econômico do país ‘Gongshang Shibao’. 
Os robôs foram desenvolvidos por uma empresa ja-
ponesa, controlada pela Foxcoon e pelo Alibaba, no 
qual cada um detém 20% das ações.

Internada desde setembro desse ano em virtude 
de um vírus que ataca o cérebro, a pequena Ma-
rwa, de apenas um ano, acordou pouco antes dos 
médicos desligarem os aparelhos que a mantinham 
viva e respirando. O jornal apurou que os médicos 
insistiam no ato, já que o tratamento não evoluía. A 
bebê está em coma. O fato aconteceu na França. 

Milagre e comoção

Ainda há vagas!
A menos de um mês do Natal, a Federação divulgou 

que em todo país ainda há 17,5 mil vagas de empregos 
temporários. Os setores que mais procuram empregos tem-
porários são os de venda, com foco em supermercados e 
lojas varejistas. Ainda segundo eles, há possibilidade de, na 
semana do feriado, as contratações aumentarem. 

Processo seletivo
O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo abriu um 

processo seletivo para 600 vagas temporárias de guar-
da-vidas. O salário pode chegar a R$ 1.290,66 e os pro-
fissionais vão atuar por cinco meses na capital paulista. 
Interessados se inscrever pelo site www.ccb.policiamilitar.
sp.gov.br até 12 de dezembro.

Procura-se figurantes
Profissionais particulares estão a procura de figurantes 

para gravação de novelas, comerciais e propagandas 
em várias emissoras de televisão do Rio. O cachê é en-
tre R$ 60 e R$ 120 por dia de trabalho. Os interessados 
podem enviar e-mail para wesllen.donato@gmail.com 
indicando no assunto o nome da vaga. 

Reclamações do Black Friday
O Procon divulgou ontem a lista com o balanço das 

reclamações recebidas durante a semana de promoções 
no comércio varejista. No total, foram feitas 1.198 reclama-
ções e 342 pedidos de orientação. A empresa que lidera 
esse ranking negativo é a Adidas, com um total de 284 
queixas por produto inadequado ou falta do produto.

Boas características
 Uma pesquisa feita pela empresa revelou que, num 

cenário econômico estarrecido, profissionais que te-
nham características como: visão de dono, engaja-
mento, inteligência emocional, generalista, proativida-
de e relacionamento interpessoal, independente de 
cargo ou função são preferidos para ocupar cargos.

Facilidade para o usuário
O programa do Governo Federal, que permite as pesso-

as físicas comprarem títulos públicos pela internet, ganha-
rá uma versão móbile, com a criação de um aplicativo. 
Com isso, investidores terão facilidade para manusear o 
programa, controlando as ações por meio de SMS ou até 
mesmo no próprio programa.

Venda de robôs

FENASERHTT

PARTICULAR

PROCON

TESOURO DIRETO

Roubo a carro-forte

Perda de concorrência
Desde a aquisição da Motorola pelo Lenovo, o por-

tfólio de smartphones da empresa caiu dos 30 mo-
delos da época para apenas os 10 comercializados 
hoje. Com a perda de espaço no mercado, a empre-
sa pretende reduzir ainda mais a produção dos apa-
relhos. A informação foi do presidente da área móvel 
da marca, Aymar de Lencquesaing.

CORPO DE BOMBEIROS

LUANDRE

DIVULGAÇÃO

Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, um ladrão aproveitou 
a falta de seguranças no carro-forte para roubar um balde de alumí-
nio que estava cheio de ouro num valor avaliado em R$ 5,46 milhões, 
em valor convertido. Os seguranças estavam recolhendo valores quando 
deixaram a porta traseira aberta sem vigilância. O criminoso aproveitou 
a situação e levou 39 quilos de ouro. 

Complexo de rejeição
Já chamado de ‘persona non grata’ por ex-

-simpatizantes, um vereador em final de man-
dato pode estar sofrendo de complexo de re-
jeição. E não é pra menos! Depois de pisar na 
bola e não cumprir as promessas de campa-
nha fechadas com seus eleitores, ele pratica-
mente foi banido pelos correligionários mesmo 
antes da derrota nas urnas. 

Nem lá, nem cá
O tal político, que era o ‘queridinho’ de um 

prefeito da Baixada, tanto que foi chamado 
de puxa-saco por anos a fio, perdeu o apoio 
da maioria dos colegas de partido por causa 
da sua língua solta e, agora, amarga isolamen-
to por completo e paga caro por seus atos in-
consequentes. 

Busca pela migração 
Corre na boca miúda que o moço teria pro-

curado abrigo no partido que elegeu o pre-
feito, mas deu com a cara na porta. A agre-
miação já teria declarado em alto e bom tom 
que não queria o parlamentar nem coberto 
de ouro. Pelo visto, o futuro do político é mais 
do que incerto. 

Encheu o pé de meia 
Mesmo convivendo com o isolamento, o ve-

reador não vai fechar o mandato como um 
pobre coitado. Uma fonte do Sombra contou 
que o rapaz ainda vive a doce vida de quem 
tem muito dindim pra torrar. O moço anda cir-
culando com uma Land Rover 0 km avaliada 
em cerca de R$ 200 mil.

Não quer calar
Agora, uma pergunta: como ele conseguiu 

comprar um carrão de luxo com um salário de 
vereador? Só fazendo mágica para multiplicar 
o valor. Dizem que é por essa razão que a vida 
do parlamentar está envolta em uma núvem 
suspeita. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Pacote de austeridade

Emenda votará por extinção de programas sociais e aumento na base do ICMS.

Pacote fiscal para equilibrar 
contas vai à votação na Alerj

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Com 722 emen-
das, o pacote 
fiscal que busca 

reequilibrar as contas 
do governo do Rio será 
votado na próxima ter-
ça-feira. Do total, são 
22 projetos recebidos 
pela Alerj, sendo que 
um deles foi devolvido 
ao Executivo, um está 
impedido de tramitar 
por decisão judicial e 
sete foram retirados de 
pauta.

O calendário para 
as votações nesse mês 
será divulgado hoje. 

Entre os principais pro-
jetos que vão ao Ple-
nário está o polêmico 
caso que adia o au-
mento valores salariais 
aprovados em 2014, 
para 2020. Se aprova-
da, a medida entra 
em vigor já no ano que 
vem, afetando direta-
mente o funcionalismo, 
incluindo policiais e 
bombeiros.

Além dos dois paco-
tes mencionados, vão 
à votação a extinção 
dos programas sociais 
Renda Melhor e Renda 
Melhor Jovem e o au-
mento na alíquota do 
Imposto Sobre Circula- Projetos polêmicos vão a votação no plenário, no dia 6 de dezembro

 Bilhete Único em pauta 
Entre as medidas 

estão no pacote de 
austeridade que o 
Governo do Estado 
do RJ tenta aprovar 
na Assembleia Le-
gislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) está 
o aumento da tari-
fa do Bilhete Único 
de R$ 6,50 para R$ 

7,50 em 2017 e o sub-
sídio para cada usuá-
rio seria limitado a até 
R$ 150. O secretário 
de Transportes, Rodri-
go Vieira, afirmou que 
isso será mais sentido 
pelos empregadores 
que pelos usuários. Diz 
também que haverá 
economia de 40% dos 

aportes do governo, 
sem causar impacto 
no usuário e em seu 
direito ao transporte. 

A economia será de 
R$ 256 milhões ao ano. 
Essas mudanças po-
dem ser feitas por de-
creto, cuja edição, no 
entanto, depende de 
autorização dos depu-

tados estaduais. Atual-
mente, 5 milhões e 300 
mil pessoas estão ca-
dastradas no Bilhete 
Único Intermunicipal. 

Até o fechamento 
da edição dessa edi-
ção, o governo do 
Rio de Janeiro não 
havia depositado na 
conta das empresas 

que administram trens, 
barcas o valor de R$ 
6 milhões. A Secreta-
ria de Transportes fez 
uma reunião na tarde 
da última sexta-feira 
para discutir os ajustes 
das finanças do Bilhe-
te Único.

Ainda de acordo 
com informações, a 

Secretaria de Fa-
zenda não tem di-
nheiro para pagar 
a dívida por conta 
do bloqueio das 
contas do estado. 
Existe, também, 
uma orientação 
para dar priorida-
de ao pagamento 
dos funcionários.

DIVULGAÇÃO

Lei proíbe o reboque de carros 
na presença de proprietários

O Prefeito Eduardo 
Paes sancionou na 
última segunda-feira 
uma lei que proíbe a 
realização de rebo-
ques de carros esta-
cionados em locais 
irregulares enquan-
to o motorista estiver 
presente. No texto, de 
autoria do vereador 
Marcelo Arar (PTB-RJ), 
fica determinado 
que o motorista de 
um veículo rebocado 
por estacionamen-
to proibido também 
não será obrigado a 
pagar uma taxa de 
remoção, nem a diá-
ria do depósito caso 
consiga provar que 
estava presente no 
momento da ação. A 
medida já foi publica-
da em Diário Oficial.

Segundo o texto da 
lei, o motorista deve-
rá ser multado ape-
nas pela infração 
cometida. Caso o 
agente público insis-
ta em levar o veícu-
lo, o condutor deverá 
registrara, através de 

fotografia ou vídeo, 
o instante no qual o 
carro foi colocado no 
guincho. Nas imagens 
é preciso aparecer 
o proprietário ou o 
condutor do veículo 
rebocado e o cami-
nhão do reboque. Em 
seguida, o condutor 

Secretário de Guapimirim 
pode ser afastado do cargo

Promotores do Mi-
nistério Público do 
Estado do Rio de 
Janeiro analisam a 
possibilidade de so-
licitar o afastamen-
to do Secretário de 
Saúde de Guapimi-
rim, Mário Morales, 
devido a proble-
mas no Hospital Mu-
nicipal José Rabello 
de Mello. 

A unidade foi fe-
chada na última 
terça-feira, por falta 
de medicamentos 
e insumos básicos. 
Apesar de ter sido 
reaberta no dia se-
guinte, os funcioná-
rios afirmaram que 
ainda não havia 
condições para o 
funcionamento da 

unidade pois falta-
vam os itens básicos 
para o tratamento 
dos pacientes no 
local. 

Segundo a dona 
de casa, Maria das 
Dores, de 62 anos, 
que procurou aten-
dimento médico 
para seu neto na 
unidade de saúde, 
na última terça, se 
viu chocada com 
a situação. “Não 
tem jeito. Pagamos 
impostos, sofremos, 
passamos mal, mas 
e quando é com os 
pequenos? Eles não 
entendem, como 
vamos proceder 
com essa situa-
ção?”, questionou 
indignada.

Hospital chegou a ficar um dia fechado 

DIVULGAÇÃO

ção de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre 
diversos itens, incluindo 
cerveja e luz elétrica.

Por conta da vota-
ção do pacote, nas 
últimas semanas têm 
sido tenso o ambien-
te em torno do prédio 
da Alerj, que precisou 
ser cercado com gra-
des de ferro e recebeu 
um grande contingen-
te de policiais militares. 
O prédio chegou a ser 
invadido por manifes-
tantes, que depreda-
ram móveis e objetos. 
O clima de violência 
poderá ser registrado 
novamente a partir da 

REPRODUÇÃO

próxima semana, de-
vido aos protestos do 

funcionalismo. A Força 
Nacional foi chamada 

para reforçar a segu-
rança.

Decisão publicada em Diário Oficial não permite o reboque na presença do motorista

precisa enviar esse 
material para análise.

No momento em 
que presenciar o 
veículo sendo rebo-
cado, o proprietário 
deve se apresentar 
ao agente público 
como dono do au-
tomóvel e, logo em 

seguida, remover o 
veículo do local proi-
bido, mesmo que já 
esteja sobre o ca-
minhão reboque, o 
motorista pode pedir 
para que o veículo 
seja devolvido antes 
dele ser enviado ao 
depósito. 
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Um velório conjunto será realizado na Arena Condá, em Chapecó, após a chegada da aeronave.

BRASíLIA
O ministro Gilmar 

Mendes, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ironizou um 
argumento do juiz 
federal Sérgio Moro, 
responsável pela 
Operação Lava Jato 
na primeira instân-
cia, em um deba-
te no Senado sobre 
o projeto do abu-
so de autoridade. 
Moro havia dito que 
“talvez” não seja o 
“melhor momento” 
para aprovação do 
texto, tendo em vis-
ta as diversas ope-
rações policiais em 
curso. Após o dis-
curso de Moro, foi a 
vez de Gilmar subir à 
tribuna. Ele questio-
nou se seria preciso 
aguardar um “ano 
sabático das opera-

Ministro confirma o translado 
de corpos da queda do avião

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

ções” para aprovar o 
projeto e disse que o 
argumento não fazia 
sentido.

O texto do abuso 
de autoridade, que 
tramita na Casa, pre-
vê endurecimento as 
punições aplicadas 
a juízes, promotores e 
delegados que vierem 
a cometer algum tipo 
de excesso. Setores li-
gados a juízes e a in-
tegrantes do Ministério 
Público veem na me-
dida uma forma de 
coibir investigações 
como a Lava Jato.

Moro falou no de-
bate logo antes de 
Mendes. Na argumen-
tação, o juiz disse que 
há riscos de a ativi-
dade de magistrados 
e do Ministério Públi-
co ser limitada caso 
o projeto vire lei da 
forma como foi origi-

1- A invasão:
Os famigerados vírus 

e bactérias entram na 
garganta pela boca 
ou pelo nariz. De lá, 
chegam a diferentes 
áreas e começam a 
fazer estragos.

2- A repressão:
O sistema imuno-

lógico responde ao 
ataque enviando seus 
policiais, ou melhor, 
suas células de defesa, 
para o local afetado. 
Então começa a briga.

3- A consequência:    
Na confusão, enzi-

mas chamadas ciclo-
-oxigenases produzem 
prostaglandina, um 

mediador químico que 
faz os nervos enviarem 
sinais dolorosos ao cé-
rebro.

QuANDO TirAr AS 
AMíGDALAS ?

A recomendação é 
só extrair essas estrutu-
ras em crianças em ca-
sos de infecções muito 
graves. Nessa fase da 
vida, elas funcionam 
como importantes es-
cudos. Já nos adultos, 
perdem parte de sua 
função. Portanto, se 
houver algum proble-
ma crônico, costuma-
-se optar por removê-
-las.

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Porque a garganta arranha? - 
Parte II

Projeto do abuso de autoridade é ironizado por Ministro

nalmente proposto. 
Segundo o juiz, o Se-
nado poderia passar 
uma “mensagem er-
rada” à sociedade.

O pacote anticor-
rupção com o minis-
tro e o juiz também 
discordaram sobre o 
pacote de medidas 
contra a corrupção, 
proposto pelo Ministé-
rio Público e aprova-
do pela Câmara na 

madrugada da ulti-
ma quarta- feira com 
diversas mudanças 
em relação ao texto 
original.

Um dos pontos 
mais polêmicos no 
texto aprovado pela 
Câmara foi a pro-
posta de punição de 
juízes e membros do 
Ministério Público por 
abuso de autorida-
de.

Gilmar Mendes e Sérgio Moro durante o debate

O Ministro da 
Defesa, Raul 
Jungmann, in-

formou ontem que 
os corpos das vítimas 
fatais da queda do 
avião que levava a 
delegação da Cha-
pecoense serão trans-
portados ainda hoje 
para o Brasil. O horário 
previsto para a saída 
dos corpos da Colôm-
bia é às 11h. Todos os 
71 mortos do acidente 
já foram identificados.
Após a identificação, 
os corpos das vítimas 
brasileiras serão em-
balsamados em fu-
nerárias colombianas 
para que eles possam 
ser transportados ao 
Brasil. Ainda segundo 
o Ministro da Defesa, 
três aviões Hérculos 
C-130 da Força Aérea 
Brasileira já estão de 
prontidão em Manaus 
para buscar os corpos 
assim que o embalsa-
mento for concluído.
Jungmann explicou 
que a intenção das 
autoridades brasileiras 
é levar, simultanea-
mente, todos os cor-

pos para Chapecó. A 
Prefeitura do municí-
pio está organizando 
um velório coletivo 
para todas as vítimas 
da tragédia. O rotei-
ro previsto é que, ao 
chegar em Santa Ca-
tarina, os corpos se-
jam levados por cami-
nhões de bombeiros 
até a Arena Condá, 
que estará lotada 
para receber as víti-
mas. 
Uma força-tarefa 
com funcionários da 
embaixada brasileira 
em Bogotá e do Ita-
maraty está na Co-
lômbia para ajudar as 
famílias nos trâmites 
burocráticos.
Técnicos da Polícia 
Federal brasileira le-
varam a Medellín os 
dados biométricos 
das vítimas. O prefeito 
de Chapecó, Lucia-
no Buligon, também 
está na cidade para 
participar da libera-
ção dos corpos das 
vítimas da tragédia. 
Ele é uma das quatro 
pessoas que estava 
na lista do voo, mas 
que não embarca-
ram.

CLuBE rEvELA QuE 
jOGADOrES NãO 
COrrEM riSCOS

Dos três jogadores 
sobreviventes, Jack-
son Follmann é o que 
está em situação críti-

ca. Após ter uma das 
pernas amputadas 
em consequência do 
acidente, o jogador 
corre risco de perder 
o pé. Ele passou por 
cirurgia na tarde de 

ontem. Já o zaguei-
ro Neto segue na UTI 
em observação, assim 
como o lateral Alan 
Ruschel, que devido a 
lesão na coluna, pode 
ficar paraplégico.

Já o Jornalista Rafael 
Henzel sofreu um trau-
ma no tórax e está em 
observação. Ele abriu 
os olhos ontem e ten-
tou se comunicar, mas 
não conseguiu.

Corpos estão sendo embalsamados e chegam ainda hoje para velório coletivo na Arena Condá

Funcionária alertou sobre combustível
A funcionária da 

Aasana (Administra-
ção de Aeroportos 
e Serviços Auxilia-
res de Navegação 
Aérea da Bolívia), 
Célia Castedo Mo-
nasterio, relatou às 
autoridades que 
avisou o represen-
tante da LaMia so-
bre a quantidade 
de combustível era 
insuficiente e que 
não seria possível, 
em caso de emer-

gência, o desloca-
mento para outro 
aeroporto. Às obser-
vações de Celia Cas-
tedo eram de que a 
autonomia de voo 
não era a adequada 
e fazia falta um plano 
alternativo. O relato 
foi feito às autorida-
des depois do aci-
dente. A funcionária 
foi afastada das fun-
ções na manhã de 
ontem.

A Aeronave com a 

delegação da Cha-
pecoense estava sem 
nenhum combustível 
ao cair, apontam os 
resultados prelimina-
res da investigação 
do acidente, divul-
gados na noite da 
última quarta-feira. A 
aeronave, que havia 
saído de Santa Cruz 
de la Sierra rumo a 
Medellín, bateu con-
tra uma montanha 
na cidade de La Uni-
ón na madrugada 

da última terça-fei-
ra. Das 77 pessoas a 
bordo, 71 morreram 
e seis sobreviveram.

A autoridade de 
aviação civil bo-
liviana anunciou 
ontem, que sus-
pendeu a licença 
de operação da 
empresa vene-
zuelan LaMia, que 
operava o voo da 
Chapecoense. Foi 
o que informou a 
agência Reuters.

DIVULGAÇÃO

 JEFF KOWALSKY / AFP

DIVULGAÇÃO
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Polícia Federal realiza nova 
fase da Operação Zelotes

na mira da federal

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Bank Boston, Itaú e escritórios de advocacia e de consultoria contábeis são alvos.

A Polícia Fede-
ral cumpriu na 
manhã de on-

tem, mandados da 
oitava fase da Ope-
ração Zelotes em São 
Paulo, Rio de Janei-
ro e Pernambuco. A 
Operação investiga 
organizações crimi-
nosas que atuavam 
na manipulação do 
trâmite de processos 
e no resultado de jul-
gamentos no Conse-
lho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf).

No total, são 21 
mandados de busca 
e apreensão e 13 de 
condução coercitiva 
nos três estados. Entre 
os alvos está o Bank 
Boston, Itaú, escritórios 
de advocacia e de 
consultoria contábeis. 
Dez dos 11 mandados 
de condução coerci-
tiva já foram cumpri-
dos em São Paulo. O 
homem não localiza-
do é um advogado 
chamado Walcris Ro-
sito, ele trabalhava no 
Bank Boston e quan-
do o Itaú comprou o 
banco, ele foi traba-
lhar no Bank of Ame-
rica.

O Itaú informou, por 

meio de sua assesso-
ria de imprensa, que 
a PF fez diligência nas 
dependências do Itaú 
Unibanco na manhã 
de ontem. Segundo 
a instituição, o obje-
to da operação foi a 
busca de documen-
tos relativos a pro-
cessos tributários do 
BankBoston.

“Esta manhã a Polí-
cia Federal fez diligên-
cia nas dependências 
do Itaú Unibanco. O 
objeto da operação 
foi a busca de do-
cumentos relativos a 
processos tributários 
do BankBoston. O Itaú 
Unibanco esclarece 
que em 2006 o Itaú 
adquiriu, do Bank of 
America, as opera-
ções do BankBoston 
no Brasil. O contra-
to de aquisição não 
abrangeu a transfe-
rência, para o Itaú, 
dos processos tribu-
tários do BankBoston. 
Esses processos con-
tinuaram de inteira 
responsabilidade do 
Bank of America. O 
Bank of America é, 
assim, o único respon-
sável pela condução 
desses processos. O 
Itaú não tem qual-
quer ingerência em 

tal condução, inclu-
sive no que se refere 
a eventual contrata-
ção de escritórios ou 
consultores. O Itaú 
Unibanco permane-
ce totalmente à dis-
posição das autorida-
des”, diz nota.

Segundo a PF, por 
meio de sua assesso-
ria de imprensa, esta 
nova etapa da ope-
ração aponta a exis-
tência, entre os anos 
de 2006 e 2015, de 
conluio entre um con-
selheiro do CARF e 
uma instituição finan-
ceira.

A PF identificou que 
houve sucesso na 
manipulação de pro-
cessos administrativos 
fiscais em ao menos 
três ocasiões. Os in-
vestigados poderão 
responder, na medi-
da de suas participa-
ções, pelos crimes de 
corrupção ativa, cor-
rupção passiva, advo-
cacia administrativa 
tributária e lavagem 
de dinheiro.

A OPErAçãO 
A Operação Zelo-

tes foi deflagrada em 
março de 2015. Ini-
cialmente, apurava o 
pagamento de propi-

na a conselheiros do 
Conselho Administra-
tivo de Recursos Fis-
cais (Carf) para que 
multas aplicadas a 
empresas entre ban-
cos, montadoras e 
empreiteiras fossem 
reduzidas ou anula-
das.

O Carf é um órgão 
do Ministério da Fazen-
da responsável pelo 
julgamento de recursos 
de empresas multadas 
pela Receita Federal.

Em outubro de 2015, 
a Zelotes também 
descobriu indícios de 
venda de Medidas 
Provisórias (MP) que 

prorrogavam incentivos 
fiscais a empresas do 
setor automotivo.

Uma das empresas 
que atuava no Carf 
teria recebido R$ 57 
milhões de uma monta-
dora entre 2009 e 2015 
para aprovar emenda 
à Medida Provisória 471 
de 2009, que rendeu a 
essa montadora benefí-
cios fiscais de R$ 879,5 
milhões. Junto ao Carf, 
a montadora deixou de 
pagar R$ 266 milhões.

Em 4 de dezembro, 
16 pessoas suspeitas de 
participar do esquema 
se tornaram réus depois 
que a Justiça Federal 

aceitou denúncia do 
Ministério Público Fede-
ral no Distrito Federal.

Segundo a PF, mes-
mo depois do início da 
operação, as investiga-
ções encontraram indí-
cios de que os crimes 
continuaram a ser co-
metidos.

DiSCriMiNAçãO 
DOS MANDADOS

São Paulo: 19 buscas 
e 11 conduções coer-
citivas; Rio de Janeiro: 
uma busca e uma con-
dução coercitiva; Per-
nambuco: uma busca 
e uma condução coer-
citiva.

Malotes chegaram à sede da Polícia Federal (PF) ontem, em São Paulo

TATIANA SANTIAGO G1

Carro passa atirando e deixa 
quatro feridos em São Gonçalo 

Quatros pessoas fica-
ram feridas após crimi-
nosos passarem atiran-
do de dentro de um 
carro no bairro do Co-
lubandê, em São Gon-
çalo. A ação ocorreu 
na Rua José Assunção, 
quando, conforme in-
formou a Polícia Militar, 
um veículo com ocu-
pantes armados pas-
sou pela via e efetua-
ram vários disparos, por 
volta das 21h da última 
quarta-feira.

Os quatro feridos, 
uma mulher e três ho-
mens, foram identifica-
dos como sendo Maria 
de Fátima Silva, de 41 
anos, Renê dos Santos 
Silva, de 18, Anderson 

da Conceição Gou-
veia Júnior, de 20, e 
Ronilson Alves do Nas-
cimento, de 30. Todas 
as vítimas foram aten-
didas e socorridas para 
o Hospital Estadual Al-
berto Torres. Ainda de 
acordo com a PM, os 
suspeitos fugiram do lo-

cal e até a manhã de 
ontem não haviam sido 
presos. 

De acordo com a Po-
lícia Civil, uma perícia 
foi feita no local, ain-
da na noite da última 
quarta e que o crime 
será investigado pela 
72ª DP (São Gonçalo).

rua josé Assunção, onde ocorreu a ação

REPRODUÇÃO 

Polícias do Rio de Janeiro e Londres 
buscam soluções para violência 

Rio de Janeiro e Lon-
dres, na Inglaterra, são 
cidades separadas por 
nove mil quilômetros e 
um oceano. Diferenças 
que não se resumem 
só à distância física. Se-
gurança pública, por 
exemplo, é um tema 
sensível às duas me-
trópoles e tratada de 
forma bem distinta. Em 
seminário realizado na 
última quarta-feira, re-
presentantes das polí-
cias londrina e do Rio 
discutiram soluções 
para combater o recru-
descimento da violên-
cia no estado brasileiro.

Responsável pela 
coordenação das três 
delegacias de homicí-
dios do estado (Capi-
tal, Baixada e Niterói, 
São Gonçalo e Itabo-
raí), O delegado Rival-
do Barbosa sustenta 
que no Brasil existe uma 
‘cultura de morte’. O 
delegado assume que 
os ingleses têm dispo-
níveis, hoje, tecnologias 
que a polícia judiciária 
fluminense não tem, 
um aspecto que pode 
ser reforçado com a 
parceria Rio-Londres.

Apesar da defasa-
gem tecnológica, Bar-
bosa defende que há 
questões referentes ao 
Rio que destoam de 

outros lugares. “Temos as-
pectos que eu não vi em 
lugar nenhum do mundo, 
como médicos legistas no 
local do crime”, explicou o 
delegado.

Também participou das 
discussões a porta-voz das 
Unidades de Polícia Paci-
ficadora (UPP), major Pris-
cila Azevedo. A oficial da 
Polícia Militar reconheceu 
a dificuldade atual do po-
liciamento em comunida-
des e identificou os anos 
de 2013 e 2014 como crí-
ticos para o programa do 
governo.    

OCuPAçãO NAS 
COMuNiDADES 

O chefe de estratégia e 
planejamento corporativo 
da Polícia de Londres, o in-
glês Dan Hale, disse “estra-
nhar” a ideia de uma po-
lícia ocupando morros. No 
Rio, ocupações da polícia 
fluminense em comunida-

des ocorrem desde os 
anos 90 e, num modelo 
atual, são configuradas 
no modelo das Unida-
des de Polícia Pacifica-
dora (UPPs).

“A ideia de uma po-
lícia ocupando é com-
pletamente estranha 
para nós. A polícia faz 
parte da comunidade. 
E quanto mais integra-
ção, seria melhor. Temos 
problemas de recursos 
em Londres tambem, 
e temos que fazer mais 
eficientemente com 
menos dinheiro. As duas 
forças devem ter um 
objetivo em comum, 
que é de combater e 
prevenir o crime em pri-
meiro lugar”, disse.

Na avaliação de 
Hales, a existência de 
duas polícias (Militar e 
Civil) dificulta o traba-
lho de investigação e 
prevenção de crimes.

Chefe das DHs expõe diferenças entre Londres e Brasil

HENRIQUE COELHO G1

Pai e filho são presos na Zona Norte 
Cinco suspeitos fo-

ram presos durante 
uma operação da De-
legacia de Combate 
às Drogas (Dcod) nas 
favelas de Manguinhos 
e Mandela, na Zona 
Norte do Rio, na ma-
nhã de ontem. Entre as 
prisões estão a de pai e 
filho. A ação começou 
no início da manhã e 
contou com o apoio da 
Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core), 
de delegacias especia-

lizadas e do Departa-
mento Geral de Polícia 
Especializada (DGPE). 
O objetivo dos agentes 
era combater o tráfico 
de drogas.

Apontado como ge-
rente do tráfico em 
Manguinhos, Benedito 
Soares de Mello, de 61 
anos, e seu filho Bruno 
Esteves de Mello, de 34, 
tinham mandados de 
prisão pendentes por 
tráfico de drogas, asso-
ciação para o tráfico e 

roubo. Na mesma situ-
ação estavam Moisés 
André Calixto Barbosa, 
de 20 anos, e Jefferson 
Luiz Lopes, de 28.

Já Jefferson Ferreira 
de Paula, de 20 anos, 
recebeu voz de prisão 
em flagrante por estar 
com mercadorias rou-
badas, entre elas gela-
deira, ar-condicionado 
e fogão. Segundo os 
agentes, ele foi autu-
ado pelo crime de re-
ceptação.
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O Departamento 
de Homicídio (DH) 
investiga o assassina-
to a tiros de dois ho-
mens na madrugada 
de ontem no bairro 
de Pernambués, na 
capital baiana. A 
Central de Polícias 
informou que as víti-
mas foram baleadas 
dentro de uma casa 
localizada na Rua 
Henriqueta. 

Ainda segundo 
a Centel, Charles 
Luciano de Jesus 
Damasceno, de 24 

Dupla é morta dentro de casa 

Cinco suspeitos foram detidos em comunidade de Duque de Caxias que 
foi alvo de uma operação para reprimir a venda de entorpecentes. 

PM limpa tráfico do Lixão 

Departamento de Homicídio vai investigar o caso

anos, e Gerson Pilar de 
Jesus, 21, foram atin-
gidos por diversos dis-
paros e morreram no 
local. A autoria e mo-

tivação do crime se-
rão investigados pelo 
DHPP (Departamento 
de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa).

JORGE CORDEIRO/ASCOM SSP

O combate ao 
tráfico de 
drogas conti-

nua intenso em Du-
que de Caxias. Em 
mais uma operação 
realizada pelo Bata-
lhão de Polícia Mili-
tar do município (15º 
BPM) para reprimir o 
comércio de venda 
de entorpecentes na 
Favela do Lixão, na 
última quarta-feira, 
cinco suspeitos de 
envolvimento com 
uma facção crimi-
nosa acabaram de-
tidos. 

De acordo com a 
corporação, agen-
tes do GAT (Grupo 
de Ações Táticas) 
iniciavam a incur-

são na comunidade 
quando foram rece-
bidos a tiros. Os PMs 
revidaram e houve 
confronto. Após ces-
sar o tiroteio a guar-
nição realizou buscas 
pela região onde en-
contraram uma casa 
que servia de local 
para endolação da 
droga. 

MArGiNAiS 
FLAGrADOS NO 

‘TrABALHO’ 
No imóvel, os mili-

tares surpreenderam 
cinco suspeitos de en-
volvimento com o trá-
fico. Segundo a PM, 
integrava o bando 
Paulo Roberto Ferreira 
Velasco, Isabelly Mo-
nalisa Necho da Silva, 
Andressa Malaquias 

da Silva, Renan Ribei-
ro Silva de Oliveira e 
Marcos Vinicius Soares 
da Silva. 

Com os marginais 
foram encontrados 
5.040 pinos de coca-
ína e diversos mate-

riais utilizados para 
endolação. 

O material e os deti-
dos foram conduzidos 

para a 59ª DP (Duque 
de Caxias), onde fo-
ram autuados por trá-
fico e associação. 

Na operação 15 BPM, os políciais apreenderam grande quantidade de drogas. Cinco pessoas foram capturadas 

REAGE CAxIAS 

Rodou na Vai Quem Quer 
Já na manhã de 

terça-feira, a equipe 
do GAT realizou outra 
operação contra o 

tráfico na comunidade 
Vai Quem Quer e surpre-
enderam outro marginal. 
O bandido, que seria in-

tegrante do tráfico de 
drogas foi detido com 
uma pistola calibre 380 
mm, com numeração 

raspada e quatro muni-
ções intactas. 

Os agentes apreen-
deram ainda 19 sacolés 

de maconha, 84 pinos 
de cocaína, 205 pape-
lotes da mesma droga, 
um rádio transmissor, um 

celular, um relógio e 
um cordão. O caso 
também registrado 
na 59ª DP. 

Chefe do Terceiro Comando vai 
em cana na ponte Rio-Niterói

Apontado em inves-
tigações da Polícia 
Civil como suspeito 
de ser um dos chefes 
da facção crimino-
sa Terceiro Comando 
Puro (TCP), Marcelo 
Fernandes dos Santos 
foi preso na Ponte Rio-
-Niterói na noite da úl-
tima quarta-feira. 

Também conhecido 
como ‘Shrek’, o trafi-
cante tentava fugir de 
carro para a Paraíba 
e foi encontrado du-
rante uma operação 
conjunta da Correge-
doria da Polícia Mili-
tar, Cordenadoria de 
Inteligência (CI/PM) e 
da Subsecretaria de 
Inteligência da Secre-
taria de Segurança 
(SSINTE) com apoio 
da Policia Rodoviaria 
Federal (PRF).

Foragido desde 
2014, Shrek coman-
dava a venda de 
drogas nas comu-

nidades Fazenda, 
Patolinha, São José, 
Dendezinho. A polícia 
informou ainda que 
ele era o braço direi-

to do traficante La-
coste, chefe do tráfi-
co no Complexo da 
Serrinha, Zona Norte 
do Rio.

Traficante Shrek foi preso na noite da última quarta-feira

DIVULGAÇÃO

Suspeito de matar mulher 
diante dos filhos é caçado 

Suspeito de assas-
sinar a esposa na 
frente dos sete filhos 
e de ter escondido o 
corpo debaixo da pia 
da cozinha da casa e 
depois ocultá-lo, Da-
vid Gomes Rodrigues, 
de 31 anos, está sen-
do procurado pela 
Polícia Civil. Segundo 
familiares da vítima, 
ele vivia há dez anos 
com Adriana Masca-
renhas de Oliveira, 
28, que morreu após 
uma sessão de socos 
e pontapés. O crime 
aconteceu no dia 7 
de outubro deste ano, 

e a Justiça já decretou a 
prisão dele. 

Ainda de acordo com 
relatos de parentes à 
polícia, Adriana teria 
pedido a separação 
por suspeitar que David 
abusava da filha mais 
velha do casal. Duran-
te as agressões, os filhos 
acordaram, mas tiveram 
que se esconder após 
serem ameaçados. 

Quem tiver qualquer 
informação que possa 
contribuir com a loca-
lização do foragido ou 
do corpo de Adriana, 
pode entrar em contato 
com a Central de Aten-

dimento ao Cidadão 
(CAC) pelos telefo-
nes (21) 2334-8823 e 
2334-8835. A denún-
cia também pode ser 
encaminhada ao Dis-
que Denúncia: 2253-
1177.

Adriana Mascarenhas

Ex-tesoureiro da Caixa é preso
Um ex-tesoureiro da 

Caixa Econômica Fede-
ral suspeito de roubar R$ 
1,5 milhão de uma agên-
cia da empresa estatal 
foi preso pela Polícia Fe-
deral na última quarta-
-feira. Ele  foi encontrado 
em Ramos, no Subúrbio 
do Rio.

A polícia divulgou um 
vídeo com imagens do 
suspeito em uma unidade 

da Caixa de Itaguaí, tam-
bém no estado. Segundo 
a investigação da PF, os 
valores roubados eram 
escondidos em sacos de 
ração animal. Os agentes 
também apuraram que 
nas imagens houve mani-
pulação das câmeras de 
segurança para tentar 
ocultar os desvios. 

Ele era considerado fo-
ragido da Justiça e o des-

vio da quantia milionária 
foi identificado em agos-
to de 2015. 

As investigações foram 
conduzidas pela PF de 
Nova Iguaçu e da Dele-
pat/RJ, com apoio gerên-
cia de segurança da Cai-
xa. O mandado de prisão 
preventiva foi expedido 
pelo Juízo da 4º Vara Fe-
deral Criminal do Rio de 
Janeiro. 

Casal e bebê são alvos de ladrões no Rio
O desfecho poderia ter 

sido trágico para um casal 
que estava com um bebê 
de 28 dias, mas tudo aca-
bou bem, apesar do susto. 
A família passava de carro 
pela Rua Ministro Mavig-
nier quando foi rendida por 
bandidos que fugiam de 
policiais do 3º BPM e anun-
ciaram um roubo em Del 
Castilho, na Zona Norte do 
Rio. 

“Estávamos chegando 

para uma consulta na Clíni-
ca da Família quando eles 
vieram e renderam a gen-
te. Queriam o carro para 
fugir. Saímos correndo e nos 
abrigamos na clínica. Nem 
consigo descrever o que 
senti. Meu filho e minha es-
posa, que passou por uma 
cesariana há 28 dias, nessa 
situação. Ainda bem que 
a polícia logo apareceu”, 
disse aliviado o motorista. 

O 3º BPM infornou que 

sete bandidos tentaram as-
saltar um bar na Rua Bispo 
Lacerda quando foram fla-
grados por PMs que refor-
çam o policiamento para 
o fim de ano. Houve troca 
de tiros e um dos bandi-
dos morreu no bar. Outros 
dois foram presos. Com o 
bando, foram apreendidos 
duas pistolas e um radio-
transmissor. Dois veículos 
roubados foram recupera-
dos.

DIVULGAÇÃO
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Trabalho: os astros estão 
favorecendo as parcerias. 
Procure se articular com 
pessoas que tenham os 
mesmos interesses que 
você. O trabalho conjunto 

poderá render bons frutos. Amor: não se 
prenda a um romance do passado. Viva o 
atual e se libertará de amarras. 

Áries

Trabalho: Fase de 
realização. Acredite apenas 
no que é acessível e que 
não dependa de ninguém. 
Finança: administre seu 
dinheiro de forma mais 

objetiva. Nada de aventuras. Prudência não 
custa nada! Amor: astral perfeito para um 
bom relacionamento amoroso.

Touro

Trabalho: será bom 
manter os pés no chão 
e não se deixar levar 
por idealizações que 
não condizem com o 
momento. Sonhar é 
bom só quando se está 

dormindo. Seja objetivo e se dará bem. 
Amor: dê mais atenção a seus familiares e 
isto trará segurança emocional.  

Gêmeos

Trabalho: você está 
com muita disposição 
e autoconfiança 
para lutar por 
seus interesses 
profissionais. Isso se 

deve a proteção da Lua que está 
favorecendo o lado produtivo e 
financeiro dos nativos deste signo. 
Amor: foque em seus sonhos 
amorosos e vá a luta!  

Câncer

Trabalho: excelente 
momento para 
desapegar-se de 
situações que limitam 
e impedem seu 
crescimento. Procure 
inovar o que faz ou 

produz para deslanchar sua carreira 
profissional.  O Sol está favorecendo 
o seu progresso. Amor: você irá 
receber demonstrações de afeto.

Leão

Trabalho: Sua percepção 
de oportunidade vai 
guiar suas atividades 
profissionais. Terá 
faro para achar os 
bons negócios. Está 

constelado para você altos lucros na 
sua produtividade. Amor: para quem 
já tem o seu par, procure sair da rotina 
e preparar diferente. Cor: bege.    

Virgem

T r a b a l h o : 
transformações não 
dependem apenas de 
vontade, mas de ações 
práticas. Se a sua 
atividade profissional 
estiver abaixo do 

esperado, esse é o momento certo para 
dar um novo rumo. Encare os  seus 
medos e bola pra frente! Amor: fase 
alegre na vida a dois.

Libra

Trabalho: nada de 
ficar reclamando 
do que não deu 
certo. Isso alimenta 
a negatividade. 
Avalie e pense em 

como melhorar. Positividade 
é fundamental para prosperar. 
Amor: dia indicado para iniciar 
romance ou assumir compromisso 
sério. Finança: lucros inesperados. 

Escorpião

Trabalho: faça 
suas tarefas com 
mais eficiência 
para aumentar 
seu rendimento. 
Realização de 

anseios profissionais trarão 
satisfação. Júpiter está 
protegendo o trabalho e isso 
significa prosperidade. Amor: 
clima de total entendimento no 
relacionamento. Cor: verde. 

Sagitário

Trabalho: sua vida 
profissional está sendo 
protegida por Saturno. 
Parece que tudo vai dar 
certo nessa fase. Tudo 

indica que irá prosperar. Amor: 
excelente momento para melhorar 
o seu relacionamento amoroso. 
Invista em conversas e programas a 
dois. Cor: branco.

Capricórnio

Trabalho: grandes 
momentos de 
elevação financeira 
esperam por 
você nestes dias. 
Não permita que 

intrometidos atrapalhem o 
seu sucesso profissional. não 
revele seus planos para pessoas 
invejosas. Amor: quebre a rotina 
amorosa e dê preferência a 
eventos musicais. Cor: vermelho.    

Aquário

Trabalho: sem 
saber exatamente 
o que você quer, 
nada preencherá 
suas expectativas. 
Objetividade e 

positividade farão toda diferença. 
Use-os e encontrará o caminho 
para prosperidade. Amor: a boa 
sorte amorosa anda rondando a 
sua vida. Felicidade à vista!   

Peixes
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LEI Nº 582, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

dá nova redação aos arts. 90, 103, 117, iV, 118, 119, 
125, 133, 147, §2º e 148, e acrescenta o §6º ao art. 
102, os §§1º e 2º ao art. 104 e os §§1º e 2º ao art. 117, 
todos da Lei municipal nº 189, de 29 de dezembro de 
2003 – código tributário do município de Porto real, e 
revoga disposições em contrário.

a cÂmara mUNiciPaL de Porto reaL, 
estado do rio de JaNeiro, aProVoU e eU, 
Prefeita mUNiciPaL, saNcioNo a seGUiNte Lei:

Art. 1º. o art. 90 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 90. toda pessoa física ou jurídica que exerça 
atividade com ou sem fins lucrativos, mesmo que 
imune ou isenta de tributos, deverá promover 
a inscrição no cadastro fiscal da Prefeitura de 
acordo com as formalidades exigidas nesta lei ou 
em regulamento ou ato administrativo de caráter 
normativo destinado a complementá-los.

§1º. a inscrição no cadastro mobiliário será 
promovida pelo contribuinte ou responsável, na 
forma estipulada em regulamento, nos seguintes 
prazos:

  I – até 30 (trinta) dias após o registro dos atos 
constitutivos no órgão competente, no caso de 
pessoa jurídica;

  II – antes do início da atividade, no caso de pessoa 
física.

§2º. a inscrição poderá ser efetuada de ofício por 
ato da autoridade administrativa, sujeitando-se o 
contribuinte às penalidades previstas na legislação. 

§3º. a inscrição de pessoa física somente será 
aceita para autônomo que preste serviço elencado 
na lista do art. 102 e na forma dos artigos 116, §3º e 
115, ii desta lei.

§4º. considera-se regularmente inscrita no cadastro 
fiscal a pessoa que tenha alvará válido e esteja 
exercendo suas atividades nas condições nele 
estabelecidas.

§5º. A pessoa jurídica inscrita no cadastro fiscal, 
quando cumular a condição de contribuinte do 
icms (imposto sobre circulação de mercadorias 
e Serviços), fica obrigada a apresentar anualmente 
cópia da decLaN na secretaria municipal de 
fazenda até 5 (cinco) dias úteis após o prazo 
previsto para a entrega no órgão estadual 
competente, de acordo com a exigência do artigo 6º 
combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 3º da 
Lei complementar nº 63. 

Art. 2º. o art. 102 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar acrescido do §6º, que terá 
a seguinte redação: 

“Art. 102. (omissis)

(…)

§6º. Para os efeitos deste título, consideram-se 
abrangidas pelo item 03.01 deste artigo apenas 
as locações de bens móveis que não incluam na 
operação contratada o operador do bem locado ou 
qualquer outro tipo de fornecimento de mão-de-obra 
associado que caracterize um dos serviços da lista 
deste artigo.”

Art. 3º. o art. 103 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103. o serviço considera-se prestado e 
o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador.

§1º. Nas hipóteses do §2º do art. 102 desta lei, o 
imposto será devido no local do estabelecimento do 
tomador.

§2º. Nas hipóteses do subitem 11.02 do art. 102 
desta lei, o imposto será devido no local dos bens 
ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados.”

Art. 4º. o art. 104 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar acrescido dos §§1º e 2º, 
que terão as seguintes redações: 

“Art. 104. (omissis)

§1º. A configuração de unidade econômica ou 
profissional é caracterizada pela presença, no local 
da realização do serviço, de, alternativamente:

I – máquinas, equipamentos, instrumentos ou outros 
bens próprios ou terceirizados;

II – Pessoal técnico próprio ou terceirizado.

§2º. o local da prestação do serviço é considerado 
estabelecimento prestador na forma deste artigo 

ainda que em outro local se encontre a sede ou 
domicílio do prestador do serviço.”

Art. 5º. o inciso iV do art. 117 da Lei municipal nº 
189, de 29 de dezembro de 2003 – código tributário 
do município de Porto real, passará a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 117. (omissis)

(…)

IV – o tomador de serviço, pelo pagamento integral, 
inclusive no que se refere a multas e acréscimos 
legais do imposto.

Art. 6º. o art. 117 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar acrescido dos dos §§1º e 
2º, que terão as seguintes redações: 

“Art. 117. (omissis)

(…)

§1º. o responsável tributário deve exigir do prestador 
do serviço a Nota fiscal de serviço autorizada pelo 
município de Porto real sempre que o imposto for 
devido a Porto real.

§2º. Quando a Nota fiscal de serviço apresentada 
não seja a autorizada pelo município e o issQN for 
devido a Porto real, o tomador inscrito no cadastro 
mobiliário deverá declarar o serviço tomado à 
autoridade tributária municipal.”

Art. 7º. o art. 118 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 118. o imposto sobre serviços de Qualquer 
Natureza incidente sobre serviços prestados por 
profissional autônomo ou empresa, inscritos ou não 
no cadastro de contribuintes, deverá ser retido na 
fonte pelos tomadores dos serviços, mesmo que 
imunes ou isentos, sempre que o imposto for devido 
a Porto real.”

Art. 8º. o art. 119 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 119. as pessoas físicas e jurídicas, e os 
órgãos e entidades do município, deverão repassar, 
ao tesouro municipal, o imposto retido na fonte, 
conforme dispõe o artigo anterior, até o dia 20 do 
mês seguinte ao da emissão do documento fiscal.”

Art. 9º. o art. 125 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 125. todas as pessoas jurídicas, com ou 
sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual 
ou temporariamente, qualquer das atividades 
constantes da lista de serviços prevista nesta Lei, 
deverão solicitar autorização para a emissão de 
Nota fiscal de serviço do município de Porto real.

§1º. a solicitação será providenciada pelo 
contribuinte ou responsável, na forma estipulada em 
regulamento, nos seguintes prazos:

I – até 01 (um) dia após a retirada do alvará 
de funcionamento, no caso de prestadores e 
tomadores estabelecidos no município;

II – antes do início da prestação de serviço, no caso 
de prestadores estabelecidos em outro município 
que venham a desenvolver suas atividades, ainda 
que temporária ou eventualmente, no território 
municipal, sempre que o imposto for devido a Porto 
real;

§2º. o tomador de fora do município deverá 
cadastrar-se na Prefeitura para obter o documento 
de arrecadação referente à serviços tomados cujo 
imposto seja devido a Porto real.”

Art. 10. o art. 133 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 133. o lançamento do imposto sobre serviços 
de Qualquer Natureza será feito:

I – com base em declaração do próprio contribuinte;

II – de ofício, quando calculado em função da 
natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes 
que independam do preço do serviço;

III – de ofício, quando em consequência do 
levantamento fiscal ficar constatada a falta de 
recolhimento total ou parcial do imposto, através 
notificação de lançamento ou de auto de infração, 
quando for o caso;

IV – Por homologação.

§1º. Quando constatadas quaisquer infrações 
tributárias previstas nesta lei, o lançamento da multa 
pecuniária se dará por auto de infração.

§2º. a emissão da Nota fiscal de serviço eletrônica 
pelo prestador do serviço na forma do art. 148 
desta lei equivale à sua declaração à autoridade 
administrativa da ocorrência de prestação de 
serviço sujeito ao iss, e a disponibilização de 
guia (dam) ou outro meio equivalente para 
recolhimento do imposto representará a constituição 
do crédito, cujo vencimento sem o respectivo 
recolhimento constituirá o contribuinte em mora 
independentemente de notificação.”

Art. 11. o §2º do art. 147 da Lei municipal nº 189, de 29 
de dezembro de 2003 – código tributário do município 
de Porto real, passará a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 147. (omissis)

(…)

§2º. Os modelos de livros, notas fiscais e 
demais documentos, a serem obrigatoriamente 
utilizados pelos contribuintes, serão definidos em 
regulamento.”

Art. 12. o art. 148 da Lei municipal nº 189, de 29 de 
dezembro de 2003 – código tributário do município de 
Porto real, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 148. estão obrigados à emissão de Nota fiscal 
de serviço autorizada pelo município:

I – os prestadores de serviços instalados no 
município cuja apuração e recolhimento do issQN 
sejam mensais;

II – os prestadores de serviços de outros municípios 
que venham a desenvolver suas atividades, ainda 
que temporária ou eventualmente, no território 
municipal, na forma do art. 104 desta lei.

§1º. Os prestadores de serviços ficam obrigados a 
inscrever na Nota fiscal de  serviço:

a) o período de competência (mês e ano da 
realização do serviço);

b) o subitem da lista correspondente ao serviço 
prestado;

c) a base de cálculo; 

d) a alíquota;

e) o valor do iss;

f) o município no qual foi prestado o serviço;

g) a natureza da operação tributária.

§2º. ficam dispensados da obrigatoriedade da 
emissão de Nota fiscal de serviço os seguintes 
contribuintes:

I – Profissionais autônomos que tenham o 
recolhimento do issQN efetuado através de valor 
fixo;

II – Pessoas jurídicas optantes pelo regime 
Tributário do Simples Nacional qualificados como 
microempreendedor individual – mei, quando 
prestarem serviço para pessoa física.

III – Sociedade uniprofissional considerada na forma 
do art. 113 desta lei, devidamente cadastrada que 
recolha o ISS fixo na forma do art. 115, III.

IV – As instituições financeiras sediadas no 
município.”

Art. 13 - esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Maria Aparecida da Rocha Silva
Prefeita municipal

DECRETO Nº 2070, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

regula o procedimento de emissão da nova 
Nota fiscal de serviços eletrônica (Nfs-e) e da 
Nota fiscal de serviços eletrônica - Prestador de 
fora (Nfs-e - Prestador de fora) no município; 
regulamenta o novo sistema de gerenciamento 
das notas fiscais e outros documentos eletrônicos 
acessórios; revoga os decretos  nº 1341/2010, n° 
1344/2010, nº 1459/2011, nº 663/2004, nº 625/2004 
e n.º 1460/2011 e as disposições em contrário.

coNsideraNdo que o Poder Público deve adotar 
medidas tendentes à simplificação da ordem tributária, 
promovendo, inclusive, a redução de custos no 
cumprimento das obrigações fiscais, visando sempre 
promover a Justiça fiscal com responsabilidade;

coNsideraNdo a necessidade de modernizar a 
administração tributária do município de Porto real, em 
cumprimento à Lei complementar federal nº 101, de 
04 de maio de 2000 – Lei de responsabilidade fiscal; 

coNsideraNdo a implementação do sistema 
integrado de Gestão Pública do qual faz parte o sistema 
de notas fiscais de serviços eletrônicas e a necessidade 
das administrações tributárias municipais atuarem de 
forma integrada com o compartilhamento 
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Ingredientes

Modo de preparo

COXA CREME

1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de sal-
sinha
6 coxas de frango cozido
Temperos a gosto (cebola, 
alho etc)
3 claras do ovos ligeira-
mente batidas para em-
panar
Farinha de rosca para em-
panar
Óleo para fritar

Coloque as 6 coxas de 
frango para cozinhar com 
sal e temperos a gosto 
(cebola, alho, salsinha), 
após cozidas reserve uma 
xícara de chá do caldo 
coado do cozimento das 
coxas
Coloque para ferver o cal-
do das coxas, o creme de 
leite e a manteiga
Quando ferver acrescente 
a farinha e mexa sem pa-
rar por 2 minutos para que 
a massa cozinhe
Coloque as gemas, a salsi-
nha e mexa rapidamente
Deixe esfriar um pouco, di-
vida a massa em 6 peda-
ços e abra cada pedaço 
na palma das mãos
Coloque uma coxa e mo-
dele, de tal modo que a 
coxa fique coberta, dei-
xando a ponta do osso de 
fora
Passe pela clara, pela fari-
nha de rosca, aperte bem 
e frite em óleo quente sob 
imersão
Escorra, coloque em pa-
pel absorvente e sirva ain-
da quente

Ingredientes

Modo de preparo

GRATINADO DE
 FRANGO

1 kg de peito de frango 
desfiado
1 lata de molho de toma-
te
2 cubinhos de caldo de 
galinha
1 xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de farinha 
de trigo
1 lata de creme de leite
queijo ralado
100 g de manteiga derre-
tida

Coloque a água numa 
panela e derreta os cubi-
nhos de caldo de galinha
Acrescente o molho de 
tomate e o frango, mexa 
até começar a ferver
Coloque a farinha de trigo 
e mexa até engrossar
Acrescente o creme de 
leite, misture bem
Despeje tudo em uma tra-
vessa e espalhe por cima 
a manteiga e o queijo ra-
lado
Leve ao forno para grati-
nar por mais ou menos 20 
minutos

de informações que viabilizarão maior controle fiscal e 
de arrecadação do imposto sobre serviços (iss), e 

coNsideraNdo o disposto na Lei municipal nº 189, de 
29 de dezembro de 2003 (código tributário municipal) 
e na Lei municipal nº 582, de 30 de novembro de 2016;  

DECRETA:

a Nota fiscaL de serViÇos eLetrÔNica

Art. 1º. a Nota fiscal de serviços eletrônica (Nfs-e) é o 
documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente 
em sistema próprio da secretaria municipal de fazenda 
do município de Porto real/rJ, de emissão obrigatória 
pelos prestadores de serviços inscritos no cadastro 
mobiliário de contribuintes, inclusive microempresas 
e empresas de pequeno porte optantes pelo simples 
Nacional, com o objetivo de registrar as operações 
relativas à prestação de serviços, conforme modelo no 
anexo i.

Art. 2º. a Nfs-e deve ser emitida por meio da Internet 
no endereço eletrônico http://www.portoreal.rj.gov.br, 
mediante a utilização de login e senha, criada pelo 
contribuinte, após a realização do cadastramento e da 
solicitação de autorização eletrônica para emissão de 
documento fiscal. 

Art. 3º. a Nfs-e conterá, entre outras, as seguintes 
funcionalidades:

I – itens de verificação e conferência dos dados 
constantes da nota, que comprovem sua validade e 
autenticidade;

II – registro automático das retenções obrigatórias dos 
responsáveis tributários;

III – campo para preenchimento das retenções de 
tributos federais sob responsabilidade do contribuinte, 
quando necessário. 

Art.4º. o contribuinte, ao emitir Nfs-e, respeitado o 
período de ocorrência do fato gerador, deverá fazê-
lo para cada subitem da Lista de serviços do código 
tributário do município de Porto real (ctmPr) 
prestados para cada um dos tomadores.

Parágrafo Único. o contribuinte que não tenha emitido 
Nfs-e em determinado mês deverá declarar ausência 
de movimento à secretaria municipal de fazenda.

Art. 5º. A NFS-e conterá a identificação dos serviços em 
conformidade com os subitens da Lista de serviços do 
código tributário do município de Porto real. 

Parágrafo Único. somente poderá ser descrito um 
único serviço prestado numa mesma Nfs-e caso 
estejam relacionados a um único subitem da Lista de 
serviços e para o mesmo tomador de serviço. 

Art. 6º. No caso de serviços de construção civil, deverá 
ser emitida uma Nfs-e por obra, sendo vedado constar 
em uma mesma nota os dados referentes a mais de 
uma obra ou anotação de responsabilidade técnica – 
art emitida pelo órgão competente.

Art. 7º. A identificação do tomador de serviços será 
feita através do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– cNPJ ou pelo cadastro de Pessoas físicas – cPf, 
junto à receita federal do brasil, que será conjugado 
com a inscrição municipal, quando houver.

Art. 8º. cabe à secretaria municipal de fazenda, a seu 
critério, autorizar a emissão de NFS-e sem identificação 
do tomador do serviço, conforme a atividade e volume 
de serviços prestados pelo contribuinte.

Art. 9º. os contribuintes que estejam autorizados a 
utilizar o emissor de cupom fiscal – ecf, nos termos 
da Lei federal n° 9.532/97, emitirão uma Nfs-e a cada 
fechamento diário, semanal ou mensal, cuja base de 
cálculo será o valor relativo ao resumo de movimento, 
conforme a periodicidade autorizada pela secretaria 
municipal de fazenda.

§1º. ao contribuinte que utilizar cupom fiscal poderá 
ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação 
dos registros eletrônicos da(s) máquina(s) emissora(s) 
de cupom.

§2º. Somente poderá ser utilizado, para fins fiscais, ECF 
cujo modelo esteja homologado em caráter definitivo 
pelo estado do rio de Janeiro, obedecidos os requisitos 
de “hardware” e “software” estabelecidos pelo conselho 
Nacional de Política fazendária – coNfaz.

§3º. o equipamento de que trata este artigo deverá 
estar programado com dados e elementos necessários 
ao controle do ISS e identificação do seu usuário no 
município.

Art. 10. o valor total dos serviços, retenções, deduções 
da base de cálculo do iss, descontos e casos de 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário serão 
informados e calculados pelo próprio contribuinte, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a correta 
descrição destas informações.

Art. 11. Para realizar a escrituração da Nota fiscal de 
serviços eletrônica é obrigatório informar o município 
de Prestação do serviço e o Local do serviço.

a coNsULta aos dÉbitos e a 

emissÃo de certidÃo NeGatiVa de dÉbitos 
“ON-LINE”

Art. 12. o contribuinte devidamente cadastrado poderá 
consultar seus débitos diretamente no sistema de iss 
On-Line, bem como, emitir a certidão Negativa de 
débitos, quando não tiver dívidas.

a Nota fiscaL de serViÇos eLetrÔNica 

Para Prestador de serViÇos de fora do 
mUNicÍPio

Art. 13. a Nota fiscal de serviços eletrônica - Prestador 
de fora (Nfs-e - Prestador de fora) poderá ser emitida 
apenas por prestadores de serviços estabelecidos 
fora do município de Porto real/rJ que prestarem 
serviços dentro do município de Porto real/rJ, para 
tomadores de serviços que estejam estabelecidos nesta 
municipalidade, conforme modelo anexo ii.

Art.14. a Nfs-e - Prestador de fora deve ser emitida 
por meio da Internet no endereço eletrônico http://
www.portoreal.rj.gov.br, mediante a utilização de login 
e senha, criada pelo contribuinte, após a realização 
do cadastramento e da solicitação de autorização 
eletrônica para emissão de documento fiscal.

Art. 15. a Nfs-e - Prestador de fora conterá, entre 
outras, as seguintes funcionalidades:

I – itens de verificação e conferência dos dados 
constantes da nota, que comprovem sua validade e 
autenticidade;

II – registro automático das retenções obrigatórias dos 
responsáveis tributários;

III – campo para preenchimento das retenções de 
tributos federais sob responsabilidade do contribuinte, 
quando necessário.

Art. 16. o contribuinte, ao emitir Nfs-e - Prestador 
de fora, respeitado o período de ocorrência do fato 
gerador, deverá fazê-lo para cada subitem da Lista de 
serviços do código tributário do município de Porto 
real (ctmPr) prestados para cada um dos tomadores.

Art. 17. a Nfs-e - Prestador de fora conterá a 
identificação dos serviços em conformidade com os 
subitens da Lista de serviços do código tributário do 
município de Porto real.

Parágrafo Único. somente poderá ser descrito um 
único serviço prestado numa mesma Nfs-e - Prestador 
de fora caso estejam relacionados a um único subitem 
da Lista de serviços e para o mesmo tomador de 
serviço. 

Art. 18. No caso de serviços de construção civil, a Nfs-e 
- Prestador de fora será emitida por obra, sendo vedado 
constar em uma mesma nota os dados referentes a 
mais de uma obra ou anotação de responsabilidade 
técnica – art emitida pelo órgão competente.

Art. 19. A identificação do tomador de serviços será 
feita através do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– cNPJ ou pelo cadastro de Pessoas físicas – cPf, 
junto à receita federal do brasil, que será conjugado 
com a inscrição municipal.

o recibo ProVisÓrio de serViÇos 
eLetrÔNico

Art. 20. o recibo Provisório de serviços eletrônico 
(rPs-e) é o documento a ser utilizado pelo prestador 
de serviços, estabelecido no território do município de 
Porto real/rJ, no eventual impedimento da emissão 
“on-line” da Nota fiscal de serviços eletrônica.  

Art. 21. o rPs-e poderá ser emitido sempre que ocorrer 
uma eventual ausência de conexão da Internet através 
de software específico, a ser instalado no equipamento 
do prestador de serviços, e deverá ser substituído 
pela Nfs-e até o décimo dia subsequente ao de sua 
emissão, não podendo ultrapassar o dia 05 (cinco) do 
mês subsequente ao da prestação de serviços.

§1º. o prazo previsto neste artigo inicia-se no dia 
seguinte ao da emissão do rPs-e, não podendo ser 
prorrogado em nenhum caso, ainda que o vencimento 
ocorra em dia não-útil.

§2º. o rPs-e emitido perderá sua validade se, no prazo 
previsto no caput deste artigo, não for substituído por 
Nota fiscal de serviços eletrônica.

§3º. a substituição do rPs-e em Nfs-e fora do prazo 
sujeitará o prestador de serviços às penalidades 
previstas na legislação em vigor.

Art. 22. o rPs-e deverá conter todos os dados que 
permitam a sua conversão em Nfs-e e seguirá o 
modelo determinado pela secretaria municipal de 
fazenda, conforme anexo iii.

Art. 23. o rPs-e será numerado obrigatoriamente em 
ordem crescente sequencial por série.

Art. 24. o rPs-e deve ser emitido em, no mínimo, 2 
(duas) vias, sendo uma via entregue ao tomador de 

serviços e outra arquivada pelo prestador de serviços 
pelo prazo de 5 (cinco) anos à disposição do fisco.

Art. 25. ainda que fora do prazo e sem validade, o 
rPs-e emitido deverá ser informado à secretaria 
municipal de fazenda, independentemente da aplicação 
da penalidade prevista na legislação, e guardado 
pelo contribuinte até o prazo de 5 (cinco) anos, para 
verificação pela fiscalização tributária.

Art. 26. a não conversão do rPs-e em Nfs-e equipara-
se a não emissão de nota fiscal.

Art. 27. o prestador de serviço poderá, inclusive, 
emitir o rPs-e a cada prestação, em sistema próprio 
do contribuinte, devendo, nesse caso, substituí-lo 
por Nfs-e, mediante a transmissão em lote dos rPs 
emitidos via solução “webservices”, a ser disponibilizada 
pela administração municipal. 

§1º. caso algum rPs-e do lote contenha informação 
considerada inválida, todo o lote será invalidado e as 
suas informações não serão armazenadas na base de 
dados da secretaria municipal de fazenda.

§2º. É de responsabilidade do contribuinte a verificação 
de que o lote foi processado corretamente e, no caso 
de não processamento do lote, o contribuinte deverá 
realizar os ajustes necessários e submeter novamente 
o lote para processamento, sem prejuízo dos prazos 
estabelecidos nos artigos anteriores, e, até que o 
arquivo seja retificado, considera-se que o lote de 
rPs-e não foi enviado.

a aUtorizaÇÃo Para emissÃo de docUmeNto 
fiscaL

Art. 28. todos os contribuintes, sejam prestadores 
de serviços obrigados a emitir Nfs-e ou tomadores 
de serviços, que já possuem cadastro eletrônico de 
contribuintes (cec) ativo, instalados no município de 
Porto real/rJ, deverão solicitar sua autorização para 
emissão de documento fiscal até 31/01/2017.

§1º. os prestadores e tomadores de serviços 
estabelecidos fora do município de Porto real/rJ 
devem solicitar sua autorização para emissão de 
documento fiscal, a qualquer tempo, respeitados os 
parágrafos seguintes.

§2º. os prestadores de serviços, estabelecidos 
dentro do município de Porto real/rJ, que ainda não 
possuem cadastro eletrônico de contribuintes (cec) 
ativo e obrigados a realizar a solicitação para emissão 
de documento fiscal, deverão fazê-lo no prazo de até 
10 (dez) dias úteis, após o recebimento do alvará de 
funcionamento.

§3º. os tomadores de serviços, estabelecidos dentro do 
município de Porto real/rJ, que ainda não possuem 
cadastro eletrônico de contribuintes (cec) ativo e 
obrigados a realizar a solicitação para emissão de 
documento fiscal, deverão fazê-lo, a qualquer tempo.

§4º. as informações prestadas pelo contribuinte na 
solicitação de autorização para emissão de documentos 
fiscais são de sua exclusiva responsabilidade, cabendo 
à autoridade fazendária municipal autorizar ou não, 
através do sistema de iss no ambiente Web, bem 
como, autorizar o volume de notas fiscais que considerar 
cabível.

§5º. aprovada a solicitação pela autoridade fiscal, o 
sistema de iss enviará e-mail automaticamente ao 
contribuinte que conterá informações de identificação 
via Internet.

Art. 29. Os tomadores devem confirmar a autenticidade 
da Nfs-e no endereço eletrônico www.portoreal.rj.gov.
br, podendo, em caso de falsidades ou inexatidões, 
serem corresponsáveis pelo crédito tributário.

a decLaraÇÃo eLetrÔNica de serViÇos Para 
iNstitUiÇÕes fiNaNceiras

Art. 30. a Nova declaração eletrônica de serviços – 
des deverá ser gerada e enviada à administração 
Fazendária Municipal, pelas instituições financeiras 
autorizadas pelo banco central do brasil, até o dia 15 
(quinze) do mês seguinte ao da prestação do serviço, 
por meio de recursos e dispositivos eletrônicos, através 
de software instituído e disponibilizado pela secretaria 
municipal de fazenda.

Art. 31. As instituições financeiras autorizadas pelo 
baceN, obrigadas à entrega da declaração eletrônica 
de serviços, deverão recolher o imposto até o dia 20 
(vinte) de cada mês subsequente ao da ocorrência do 
fato gerador.

§1º. caso o dia 20 (vinte) recaia em dia não útil, o 
pagamento deverá ser efetuado até o primeiro dia útil 
subsequente.

§2º. a não emissão da des equipara-se à falta de 
apresentação de informações econômico-fiscais de 
interesse da administração tributária, sujeitando o 
infrator às penalidades previstas na legislação em vigor.

Art. 32. Para os efeitos dos artigos 130 e 131 do 
Código Tributário Municipal, as instituições financeiras 
estabelecidas no Município ficam obrigadas a fornecer, 
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mensalmente, ao fisco:

I – declaração eletrônica de serviços – des do imposto 
próprio;

II – balancete mensal completo da agência, com 
resultado apurado, indicando saldo inicial, débito, 
crédito e saldo final e as contas COSIF, no formato 
excel, e enviado em mídia óptica não regravável, ou por 
e-mail;

§1º. os documentos relacionados nos incisos i e ii deste 
artigo deverão ser entregues até o dia 15 (quinze) de 
cada mês subsequente ao da prestação dos serviços 
próprios.

§2º. o não fornecimento da documentação exigida 
neste artigo sujeita os infratores às penas previstas no 
código tributário do município de Porto real/rJ.

o LiVro de reGistro de serViÇos 
Prestados

Art. 33. todos os contribuintes que emitem Nota fiscal 
de serviços eletrônica, estabelecidos dentro de Porto 
real, devem imprimir diretamente no sistema de iss 
na Internet, até o último dia do mês de abril de cada 
exercício, com relação à competência do exercício 
anterior, encadernar e armazenar, o Livro de registro 
de serviços Prestados e, sempre que solicitado, 
apresentar à fiscalização.

o LiVro de reGistro de serViÇos tomados

Art. 34. todos os tomadores de serviços, estabelecidos 
no município de Porto real-rJ, deverão escriturar, 
também, no Livro de registro de serviços tomados, 
as prestações de serviços que não sofreram retenção 
obrigatória, em casos de serviços realizados fora do 
território municipal.

Parágrafo único: o Livro de registro de serviços 
tomados deverá ser encerrado e impresso, para ser 
objeto de fiscalização, até o último dia útil do mês de 
abril de cada exercício, com relação à competência 
do exercício anterior, sob risco de multa, em caso de 
descumprimento.

o VeNcimeNto do iss e o docUmeNto de 
arrecadaÇÃo mUNiciPaL

Art. 35. o recolhimento do iss deverá ser feito 
exclusivamente por meio de documento de 
arrecadação municipal (dam), gerado e impresso 
através do endereço eletrônico da secretaria municipal 
de fazenda, no sistema de iss on-Line, conforme 
anexo iV, na rede arrecadadora credenciada. 

Parágrafo único. o disposto no caput não se aplica 
aos microempreendedores individuais, microempresas 
e empresas de Pequeno Porte estabelecidos no 
município de Porto real/rJ optantes pelo simPLes 
NacioNaL instituído pela Lei complementar nº 
123/2006 e alterações posteriores.

Art. 36. a guia de recolhimento do imposto sobre 
serviços poderá ser gerada pelo contribuinte, mediante 
encerramento mensal, por competência.

Art. 37. a guia de recolhimento do imposto sobre 
Serviços será gerada por ato da autoridade fiscal, 
mediante encerramento mensal, por competência, todo 
dia 15 (quinze) de cada mês.

o caNceLameNto e sUbstitUiÇÃo da Nota 
fiscaL eLetrÔNica

Art. 38. as Notas fiscais de serviço eletrônicas e as 
Notas fiscais de serviços eletrônicas - Prestador de 
fora poderão ser canceladas ou substituídas pelo 
contribuinte, a qualquer momento, desde que estejam 
totalmente preenchidas com os dados do tomador.

§1º. caso não estejam totalmente preenchidos os dados 
do tomador, a Nfs-e somente poderá ser cancelada 
mediante processo administrativo junto à secretaria 
municipal de fazenda.

§2º. a guia de recolhimento correspondente à Nfs-e 
cancelada ou substituída somente poderá ser cancelada 
mediante processo administrativo junto à secretaria 
municipal de fazenda.

§3º. caso a guia de recolhimento do parágrafo anterior 
já tiver sido paga, ou contiver outras apurações, 
a restituição dependerá de abertura de processo 
administrativo junto à secretaria municipal de fazenda.

o aceite e a reJeiÇÃo das Notas fiscais

Art. 39. as Notas fiscais de serviços eletrônicas e as 

Notas fiscais de serviços eletrônicas - Prestador de 
fora deverão ser conferidas, aceitas ou rejeitadas pelos 
tomadores de serviços, até o prazo máximo de noventa 
dias, a contar das suas emissões.

§1º. Uma vez aceita a Nfs-e ou a Nfs-e - Prestador 
de fora, o imposto sobre serviços será escriturado e a 
guia gerada para o contribuinte, conforme o caso.

§2º. Uma vez rejeitada a Nfs-e e a Nfs-e - Prestador 
de fora, a pendência será encaminhada ao prestador 
emissor, que deverá corrigí-la.

§3º. caso o tomador dos serviços não aceite ou rejeite 
as Nfs-e e as Nfs-e - Prestador de fora no prazo 
máximo estabelecido no caput, o documento fiscal 
será considerado aceito e a guia de recolhimento do 
imposto sobre serviços será gerada automaticamente 
pelo sistema.

disPosiÇÕes fiNais 

Art. 40. as Notas fiscais de serviços eletrônicas 
emitidas poderão ser consultadas pelo contribuinte em 
sistema próprio da secretaria municipal de fazenda, 
respeitado o prazo legal de guarda de documentos.

Art. 41. as operações tratadas neste decreto devem 
ser realizadas pelo (ou no) sistema da Nova Nfs-e 
de Porto real/rJ, sem prejuízo das obrigações 
das competências de novembro/2016 e anteriores, 
constantes do decreto nº 1341/2010, as quais também 
deverão ser cumpridas através do sistema da Nova 
Nfs-e, até a data de 31/01/2017.  

Art. 42. o secretário municipal de fazenda poderá 
emitir normas complementares a este decreto, na forma 
do art. 84, parágrafo Único, ii da Lei orgânica municipal 
e art. 2º, parágrafo único, i do código tributário do 
município de Porto real/rJ.

Art. 43. revogam-se os decretos nº 1341/ 2010, n° 
1344/2010, nº 1459/2011, nº 663/2004, nº 625/2004 e 
n.º 1460/2011, e demais disposições em contrário.

Art. 44. este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

maria aparecida da rocha silva
Prefeita municipal

GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:08-Bem Estar
10:50-Encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:10-Sessão da TardeTodo Po-
deroso
16:49-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:52-Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:25-Sol Nascente
19:12-Praça TV - 2ª Edição
19:32-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:16-A Lei do Amor
22:15-Globo Repórter
23:04-Lista Negra
23:50-Jornal da Globo
00:28-Programa do Jô
01:11-Escândalos - Os Bastidores 
do Poder
01:58-Corujão
03:44-CorujãoSociedade dos 
Poetas Mortos

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA  
13:15-FOFOCANDO   
14:15-CASOS DE FAMÍLIA   
15:15-A USURPADORA
16:15-QUERIDA INIMIGA    
17:15-LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM RESGATE   
21:00-CARINHA DE ANJO
21:30-CHIQUITITAS   
22:15-PRA GANHAR É SÓ RODAR  
22:45-PROGRAMA DO RATINHO   
00:30-THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
01:30-JORNAL DO SBT  
02:15-SBT NOTÍCIAS

REDE TV
05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra Você
11:53-Top Therm
12:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus
18:00-Te Peguei
18:05-Master Game
19:15-Vídeos Impactantes
19:30-RedeTV News
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:50-TV Fama
22:45-Mariana Godoy Entrevista
00:00-Leitura Dinâmica
00:30-Programa Amaury Jr
01:30-Igreja Universal do Reino 
de Deus.
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Cine Record Especial
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

BAND
06:00-Jornal Band-
News
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal 
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto De-
bate
13:00-Os Donos da 
Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
17:15-Liga dos Cam-
peões da UEFA
19:35-Jornal da Band
19:35-Jornal da Band
21:25-Show da Fé
22:20-Pré - Factor
22:30-x Factor
00:20-Jornal da Noite
01:05-Que Fim Levou?
01:10-O Melhor da 
Liga
01:45-Liga dos Cam-
peões da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

DECRETO Nº 4.158 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016

‘’Dispõe sobre a exclusão de servidores do 

Decreto 4.132 e dá outras providências.’’  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento do dis-
posto no artigo 88, da Lei orgânica municipal:

DECRETA:

ART. 1º - ficam excluídos do decreto nº 4.132 de 
05/10/2016, publicado em 06 de outubro de 2016, os 
demais servidores ocupantes de cargo em comissão 
relacionados  abaixo:

ART. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LeaNdro aLVes saNtaNa
aGata cristiaN dos saNtos moreira
admiLsoN fiGUeiredo da siLVa
aLexaNdre PiNHeiro
Vera LUcia da siLVa decLie
mariceLia ribeiro ezeQUieL
Jose miGUeL da cUNHa
LeiLa maria soUza do NascimeNto
Jose teodoro de barros JUNior
samUeL dias soUza fiLHo
romiLsoN LUis dos saNtos barboza
JacKsoN saNtos de barros
Lais de aLmeida saNtaNNa
Josefa arrUda dos saNtos
aNdre LUis da crUz mariNs
eLisete LaUra da siLVa
Patricia de soUza ferreira Lima
tiaGo rodriGUes moNterio
LeaNdro dos saNtos
catia de soUza ferreira
aNdersoN dos saNtos saLLes
roseLaNe siLVa de oLiVeira
aNdersoN dos saNtos moreira
dieGo xaVier de aLmeida
fraNcisco cLeitoN bezerra da siLVa
Herbert JosÉ rUdoLf LocKermaNN
KariNa de amorim GUimarÃes
damiaNa triGUeiro dos saNtos
deNise da siLVa coeLHo
eVaLdo oLiVeira da costa
Vera LUcia xaVier do amaraL
JaNete de soUza Lima
cristiaNe fLoreNcio caVaLcaNte
Vera LUcia de soUza siLVa carVaLHo
marceLLe siLVa aNdrade
cLeide maria de PaULa corrÊa 

micHeLLe mesQUita da siLVa
taÍssa JaNNUzzi rodriGUes
aNdrea Pereira siLVa
JaQUeLiNe correa Lima borGes
cLeber moreira correa
fraNciNete Vieira de oLiVeira costa
ViViaNe Vieira ribeiro

 ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 4.161 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Revoga o Decreto Municipal n° 4159, de 28 de 
novembro de 2016.”

o Prefeito do mUNicÍPio de beLford roso, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, e

DECRETA:

art. 1º. fica revogado o Decreto Municipal n° 4.159, de 
28 de novembro de 2016.

art. 2º. este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Portaria Nº.2231/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

exonerar, a contar de 01 de dezembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica municipal, LUcas ferreira seNa de 
araUJo, do cargo em comissão assessor especial i, 
da assessoria especial de Gabinete, símbolo se-1, da 
secretaria municipal de Governo e desenvolvimento 
econômico.

Portaria Nº.2232/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

exonerar, a contar de 01 de dezembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica municipal, roseNei boteLHo de freitas 
do cargo em comissão de assessor especial i, símbolo 
se-1, na assessoria especial do Gabinete do Prefeito:

Portaria Nº.2233/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

exonerar, a contar de 01 de dezembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica municipal, WiLLiam soares da siLVa, do 
cargo em comissão de assessor especial ii, símbolo 
se-2, na superintendência de assistência farmacêutica 
da secretaria municipal de saúde.

Portaria Nº.2234/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

exonerar, a contar de 01 de dezembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica municipal, saNdra maria batista fer-
reira de araUJo, do cargo em comissão de sub-
secretário, símbolo ss, na subsecretaria especial de 
atenção integral À saúde da mulher, criança e adoles-
cente da secretaria municipal de saúde.

Portaria Nº.2235/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

exonerar, a contar de 09 de Novembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
orgânica municipal, Jose carLos GUimarÃes am-
brosi bUscH, do seu respectivo cargo em comissão 
do Gabinete do Prefeito.

Portaria Nº.2236/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

excLUir o Nome: eLaiNe de soUza LÚcio cam-
Pos da portaria Nº 2066/GP/2016 de 28/09/2016, publi-
cada em 29/09/2016.

Portaria Nº.2237/GP/2016, de 01 de dezembro 
de 2016.

torNar sem efeito a portaria Nº 2169/GP/2016 de 
09/11/2016, publicada em 10/11/2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

despacho do Prefeito (Processo nº 45/0006354/2016. 
anexo nº: 05/0003322/2016): JULGo reGULar a pres-
tação de contas do servidor. ereNiLce frataNi de 
miraNda – assessor técnico i  - matrícula 11/20.432, 
da secretaria municipal de fazenda, referente ao pro-
cesso de adiantamento nº: 05/0003322/2016– s.f Nº 
013/2016, lastreado no parecer da secretaria municipal 
de Controle às fls. 16. Em 28 de novembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
  PREFEITO
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Ingredientes

Modo de preparo

CHULETA CREMOSA

6 chuleta de carne bovina
2 tomates grandes/2 ce-
bolas grandes/1 unidade 
de sazon/1 pimentão pe-
queno/3 dentes de alho 
médio/extrato de tomate
requeijão/6 fatias de quei-
jo mussarela/tempero ver-
de/orégano/sal agosto/
óleo para fritar.

Pique em rodelas o toma-
te, cebola, pimentão, pi-
que miudamente o alho 
e tempero verde e reserve
Em uma travessa tempere 
as chuletas com sal agos-
to e alho
Aqueça em fogo baixo 
o óleo em uma frigideira 
grande em forma de dis-
co e frite separadamente 
cada chuleta
Após fritas retire um pou-
co do óleo da frigideira 
e deixe apenas aproxi-
madamente uma colher 
de sopa e doure cebola, 
tomate, pimentão, acres-
cente um pouco de água 
para o molho
Após refogado os tempe-
ros acrescente duas co-
lheres de extrato de toma-
te e sazon e deixe ferver 
até os temperos estiverem 
cozidos
Após o molho haver en-
grossado acrescente o 
tempero verde, ponha em 
cima do molho as chule-
tas, vire as de um lado e 
depois do outro para fica-
rem com a cor do molho
Largue em cima de cada 
chuleta uma fatia do quei-
jo, após coloque uma co-
lher de requeijão em cima 
de cada uma acrescen-
tando o orégano
Tampe a frigideira e aguar-
de uns minutos até o quei-
jo derreter
Após o queijo derretido, 
desligue o fogo e sirva em 
seguida
Dica: Sirva com arroz bran-
co e uma porção de bata 
frita

300 g de espaguete/1 ce-
bola grande cortada em 
pedaços médios/1 colher 
(sopa) de óleo/1/2 maço 
pequeno de brócolis/1/2 
maço pequeno de couve-
-flor/10 colheres (sopa) de 
molho shoyu/400 g de car-
ne cortada em tiras/100 
g de champignon/1 ce-
noura cortada em rode-
las/250 ml de água/1 co-
lher (sopa) de amido de 
milho, dissolvido em 50 ml 
de água/acelga a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cozinhe o macarrão em 
ponto al dente e reserve.
Em uma panela, adicione 
o azeite, a cebola, a car-
ne e refogue bem.
Adicione o molho shoyu e 
cozinhe por 3 minutos em 
fogo médio.
Acrescente mais água, 
aguarde levantar fervura 
e adicione o amido de 
milho.
Mexa até engrossar, abai-
xe o fogo e adicione o 
champignon, a couve-flor, 
o brócolis e a cenoura
Cozinhe por 8 minutos e 
acrescente, por último, a 
acelga e o macarrão.
Misture bem, acerte o sal 
e tampe a panela por 
mais 1 minuto.

YAKISSOBA DA CASA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 454 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 202 da Lei com-
plementar nº. 014 de 31/10/1997, e artigo 64, da Lei complementar n.º. 083 de 
27/12/2006,      

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
ANDREA CRISTINA 
GOULART MARIA 
SOUZA

37/5597/2016 22.319 PROFESSOR 
II

30 08/11/16 A 
07/12/16

ANA MARIA DE SOU-
ZA NOVAES

37/5635/2016 5920 PROFESSOR 
II

90 16/11/16 A 
13/02/17

BARBARA CRISTINA 
DA SILVA BARBOSA 

37/5706/2016 47.834 PROFESSOR 
II

30 08/11/16 A 
07/12/16

CASSIA SANT ANNA 
DE SOUZA

37/5628/2016 47.782 PROF. EDUC. 
ESPECIAL

30 31/10/16 A 
29/11/16

DYANA BARROS AZE-
VEDO

37/5621/2016 53.185 PROFESSOR 
II

54 12/11/16 A 
04/01/17

DANIELLE DE ARAU-
JO KUNZEL

37/5638/2016 47.184 PROFESSOR 
II

30 21/11/16 A 
20/12/16

ELAINE DOS SANTOS 
DANTAS

37/5641/2016 53.192 PROFESSOR 
II

15 16/11/16 A 
30/11/16

FATIMA VIEIRA ISSA 
DA SILVA

37/5653/2016 15.293 MERENDEI-
RO

30 24/11/16 A 
23/12/16

IVANESE BARROS 
FERREIRA

37/5626/2016 5552 PROFESSOR 
II

52 10/11/16 A 
31/12/16

JESSICA MACHADO 
DE QUEIROZ

37/5598/2016 44.435 PROFESSOR 
II

30 08/11/16 A 
07/12/16

JOCIMARA DOS SAN-
TOS SILVA

37/5660/2016 46.363 PROFESSOR 
II

30 17/11/16 A 
16/12/16

JOSE SABINO PE-
REIRA 

37/5624/2016 18.146 TRAB. BRA-
ÇAL

60 12/11/16 A 
10/01/17

KELY CHRISTINA DA 
SILVA COSTA

37/5668/2016 20.866 AG. ADMI-
NISTRATIVO

30 30/10/16 A 
28/11/16

KARINA DA COSTA 
BARBOSA 

37/5645/2016 8838 PROFESSOR 
II

08 17/11/16 A 
24/11/16

LUCIANE BARBOSA 
DOS SANTOS AS-
SUMPÇÃO

37/5705/2016 5582 PROFESSOR 
II

30 18/11/16 A 
17/12/16

MONICA COSTA DE 
ABREU

37/5719/2016 6487 PROFESSOR 
II

30 07/11/16 A 
06/12/16

MARCOS FONTES 37/5537/2016 18.273 TRAB. BRA-
ÇAL

90 05/11/16 A 
02/02/17

MARCOS FARIA TER-
TULIANO

37/5654/2016 43.709 PROF. CIEN-
CIAS

50 01/11/16 A 
20/12/16

MARIA DA APARECI-
DA PARAISO DE LIMA

37/5647/2016 17.818 AUX. ENFER-
MAGEM

30 18/11/16 A 
17/12/16

MARCELIA ALVES DE 
SOUZA MARTINS

37/5627/2016 49.764 ASSISTENTE 
SOCIAL

60 31/10/16 A 
29/12/16

MARCIA COLACO 
GONCALVES 

37/5636/2016 6126 PROFESSOR 
II

30 19/11/16 A 
18/12/16

NOIR RODRIGUES 
BRAS

37/5722/2016 28.438 TEC. ENFER-
MAGEM

03 20/11/16 A 
22/11/16

PRISCILA CONCEI-
ÇÃO DO NASCIMEN-
TO MORAES

37/5644/2016 47.418 PROFESSOR 
II

30 21/11/16 A 
20/12/16’

ROSANGELA PEREI-
RA DE SANT ANNA 
DOS SANTOS

37/5670/2016 9921 PROFESSOR 
II

40 14/11/16 A 
23/12/16

0SUZANE ALVES DE 
LIMA

37/5191/2016 19.857 TEC. ENFER-
MAGEM

60 09/10/16 A 
07/12/16

SIMONE BARBOSA 
GUIMARAES HOLAN-
DA

37/5623/2016 22.570 PROF. HIS-
TORIA

14 03/11/16 A 
16/11/16

VALTER LUIZ DE CAR-
VALHO SILVA

37/5617/2016 18.424 GARI 60 09/11/16 A 
07/01/17

                       a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assen-
tamentos funcionais.

PORTARIA N.º 455 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016

O secretario municipal de Administração e Serviços Públicos, no uso de suas 
atribuições legais e, em conformidade com o artigo 97, da Lei complementar n.º. 
014 de 31/10/97,

R E S O L V E:

conceder a PRISCILA NUNES FRANÇA DE OLIVEIRA, no cargo de Professor II, 
lotada na secretaria municipal de educação, esporte, cultura e turismo - semct, 
matrícula n.º 10/44.503, LICENÇA MATRIMÔNIO, de 08 (oito) dias, à contar de 
23/11/2016 e término em 30/11/2016, conforme o contido nos autos do Processo 
n.º. 37/5709/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

ERRATA:

Na portaria nº 136 de 29 de abril de 2015, publicada no Jornal Hora H de 
30/04/2015, referente à Arioneide Maria Santana.                               

Onde se lê: Período aquisitivo 03/11/00 a 02/11/05
Leia-se: Período aquisitivo 01/04/95 a 05/08/01

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
secretário municipal de administração e serviços Públicos

PORTARIA N° 004/SEMSEP/2016.

“dispõe sobre a continuidade da 4ª etapa do concurso Público nº 02/2011 – agente 
da Guarda municipal.”

considerando que, a administração Pública deve sempre respeitar os pressupostos 
legais;

considerando que, a administração pública esta buscando meios de em atentar aos 
pleitos dos aprovados no concurso Público n° 02/2011;

considerando a última reunião realizada à 3ª Promotoria de Justiça de tutela coleti-
va do Núcleo de Duque de Caxias, nesta data, relativo ao TAC firmado junto a este 
ente;

considerando que não foram preenchidas todas as vagas na 2ª chamada para rea-
lização da 4ª etapa do referido concurso Público;

      RESOLVE:

art. 1º - fixar nova data para o inicio do curso de formação dos aprovados no con-
curso Público n° 02/2011, que será aberto no dia 06/12/2016 e terá seu término no 
dia 23/12/2016.

art. 2º - fixa o quadro de horário para o curso de formação, que compreenderá de 
08:00hs às 17:00hs.

Parágrafo único – os aprovados relacionados no anexo único, que não puderem 
realizar o curso no horário fixado no caput deste artigo, deverá protocolar junto ao 
Protocolo Geral do município, em um prazo não superior à 10 (dez) dias, após a 
publicação desta, requerimento que deverá conter, de forma fundamentada, justifica-
tiva e documentos comprobatórios que comprovem a impossibilidade de comparecer 
ao curso.

art. 3º - a administração Pública deverá montar uma comissão especial, após o pra-
zo previsto no parágrafo único, do art. 2°, desta, para que em um prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, analise os pedidos e apresente um novo quadro de horário, a fim 
de garantir a participação de todos os convocados.

Art. 3º - Ficam convocados os classificados do Concurso Público nº 02/2011 – Agen-
tes da Guarda municipal, relacionados no anexo único, para inicio da 4ª etapa do 
certame (curso de formação), conforme descrito no artigo 3º do decreto municipal 
nº 3624 de 16 de Janeiro de 2014.

Parágrafo único – o convocado da relação anexa, que não comparecer no dia 
06/12/2016 e manifestar, liminarmente, interesse em avocar o direito previsto no 
parágrafo único, do art. 2°, desta, será eliminado em caráter definitivo.

art. 4º - esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores.

claudinei martins
secretário municipal de segurança Pública 

 mat. Nº 80/47.561

ANEXO ÚNICO

AGENTE DA GUARDA MUNICIPAL

Número 
da classi-

ficação

Número da 
inscrição

Nome completo Órgão

184 100079 PatrÍcia HeLeNa VaLeNtim Gm

185 104211 aLaN caLixto tostes Gm

186 101618 iNGrid camPos coUtiNHo Gm

187 108000 JordaNa cristiNa motta de siQUeira Gm

188 103349 LiNdomar PaULiNo dos saNtos Gm

189 101842 WaGNer de castro siLVa Gm

190 104242 roNaLd batista dos saNtos Gm

191 107763 mÁrcio dos saNtos JÓia Gm

192 106939 JosÉ carLos cardozo da siLVa Gm

193 107099 fraNcisco da siLVa de oLiVeira Gm

194 104437 ÉriKa macHado da siLVa Gm

195 105130 LeoNam rodriGo Vieira dos saNtos Gm

196 108785 brUNo rodriGUes da siLVa Gm

197 106129 mÁrcio da siLVa Gm

198 103783 maUro Vitor de barros Gm

199 105823 eLisaNGeLa de fraNÇa castiLHo Grifo Gm

200 108464 ari da siLVa ferNaNdes Gm

201 105583 daNieL zaNeLLa Gm

202 103845 JorGe da siLVa PacHeco Gm

203 106957 VaLter LUcio camPos de castiLHo Gm

204 106768 dUrVaL ferreira Gm

205 102026 aLessaNdro dos saNtos GaLamba Gm

206 106887 HUmberto aLaN G. aLeNcar da siLVa Gm

207 107638 LUis carLos oLiVeira dos saNtos Gm

208 107022 brUNo roza da coNceiÇÃo Gm

209 103975 LiLiaNe dos saNtos ribeiro Gm

210 108655 maria aParecida GoNÇaLVes aLVareNGa Gm

211 109049 eYKoN mÁrcio fUrtado Gm

212 105556 miriam Pereira da siLVa Gm

213 108439 marco JUNio da siLVa LoPes Gm

214 108748 biaNca dos saNtos siLVa Gm

215 101975 PaULo roberto Lisboa da siLVa Gm

216 107692 mÔNica PaULa dos saNtos ferNaNdes Gm

217 106305 LUcas de oLiVeira NoGUeira Gm

218 104650 JUaN carLos NUNes ferNaNdes Gm

219 107190 LUiz cLÁUdio do NascimeNto fraNcisco Gm

220 103759 coNceiÇÃo aParecida G. dos s. Vieira Gm

221 101596 HUGo saNtaNa teLLes Gm

222 107695 aNGÉLica Paes de soUza Gm

223 102265 HUGo de barros carVaLHo Gm

224 106085 tiaGo aLVim LeaNdro Gm

225 104252 LUcas batista NascimeNto JUNior Gm

226 102031 Vitor de aNdrade Gomes Gm

227 106233 daVidsoN maia Gm

228 104438 fabio Gomes de Lima Gm

229 103835 marceLo LoPes da siLVa Gm

230 105239 JoÃo batista de fraNÇa JUNior Gm

231 101717 mÁrcia ferNaNdes de oLiVeira Gm

232 102079 aNdrÉ LUiz da siLVa Gm

233 104385 carLos HeNriQUe basÍLio Gm

234 107811 GerÔNimo Peixoto de oLiVeira Gm

235 108904 rodriGo cardoso de oLiVeira Gm
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236 100445 Josefa da siLVa Gm

237 106839 GeorGe brUsdzeNsKi foNseca Gm

238 105995 JoseaNe de Lima aYres da siLVa Gm

239 107080 tatiaNe siLVa NePomUceNo de soLza Gm

240 103529 WeLLiNGtoN reNato dos saNtos Gm

241 106277 ViViaNe teixeira tardiN Gm

242 108932 carLos JosÉ rosa Garrido Gm

243 108922 LUiz GUstaVo Vieira ferreira Gm

244 108779 reGiNaLdo carNeiro dos saNtos Gm

245 106133 rodriGo Pereira meNeGUci Gm

246 106596 GiLsoN cÂmara PorciÚNcULa JUNior Gm

247 101819 VaNderLei de PaULo martiNs Gm

248 106594 PePe Passos ViLas Gm

249 100062 ziLaNe da foNseca Vaz Gm

250 105453 deNNis UiLLiaN de soUza da siLVa Gm

251 105931 JosiaNe Paes de azeVedo Gm

252 103952 JoaNita aLcUNHa ViLasio da siLVa Gm

253 108018 osVaLdo aLVes caNUto Gm

254 103695 LUciaNa PeÇaNHa aLVes Gm

255 108527 LeaNdro dos saNtos da siLVa Gm

256 100414 PaULo cÉsar ciodaro fiLHo Gm

257 100159 JefÉrsoN de oLiVeira PiNHeiro Gm

258 106037 saULo beNÍcio da siLVa Pereira Gm

259 104627 biaNca Leite ViLLar saNtos Gm

260 107937 NatHaLia soares Gm

261 105439 iGor teLLes saNtaNa Gm

262 104688 Vitor mariNHo GoNsaLez saNtos Gm

263 103622 carLos aUGUsto soUza rosa Gm

264 108372 LUiz HeNriQUe de oLiVeira adoLPHo Gm

265 104319 HermaN moUrreLLe Gm

266 109115 HarLeY robsoN cardoso Gm

267 102924 KÁtia da costa PimeNteL Gm

268 100137 GeaNcLaitom de azeVedo HaiasHi Gm

270 104158 VaNessa maria Gomes braz Gm

271 106272 rUaN da boa morte siLVa Gm

272 104957 WesLeY de azeVedo barbosa Gm

273 105407 PaULo serGio baPtista de meLLo Gm

274 108982 JacKsoN LUiz GoNÇaLVes da siLVa Gm

275 102034 aNdersoN NÉri da siLVa Gm

276 107481 aLexaNdre JosÉ torres Pereira Gm

277 104100 mÁrcio soUza de araÚJo Gm

278 106833 Érica da crUz macieira Gm

279 108994 roNaLdo siLVa costa Gm

280 105358 ediNei araÚJo de oLiVeira Gm

281 108566 fLaVio ferreira Lima Gm

282 109060 adoLPHo marceLo aLVes castro Gm

283 103401 ieda ferNaNdes de Lima Gm

285 107265 tiaGo dos saNtos de soUza Gm

286 102426 JeaNe eLias da siLVa Gm

287 105331 sebastiÃo Godis da crUz Gm

288 105643 LeaNdro aLVes saNtaNa Gm

289 104376 JoÃo batista da siLVa Gm

290 107935 deLma Prado Pereira LoPes Gm

291 107841 marcos PaULo dos saNtos tereNcio Gm

292 102814 marceLo costa dos saNtos Gm

293 107887 eVeraLdo fraGa cardoso Gm

294 106571 carmoziNa PeLLeGriNi GriLLo Neta Gm

295 105103 siLVaNia baLbiNo da siLVa Gm

297 102379 ferNaNdo LUiz mofato frade Gm

298 101874 PaULo cÉsar PimeNteL rocHa Gm

299 106995 tereza cristiNa da siLVa Gm

Ingredientes

Modo de preparo

BACALHOADA

1,5 kg de bacalhau salga-
do
800 g de batatas descas-
cadas e em fatias entre 
0,5 e 1 cm
1 pimentão verde cortado 
em tiras
1 pimentão vermelho cor-
tado em tiras
2 cebolas grandes fatia-
das
2 dentes de alho picadi-
nhos
2 tomates maduros sem 
pele e sem semente corta-
dos em pedaços grandes 
salsa picada
100 g de azeitonas pretas 
sem caroço
1 pitada de pimenta-do-
-reino (se gostar)
3 ovos cozidos
azeite para regar
sal a gosto

Deixe o bacalhau de mo-
lho de um dia para o ou-
tro, trocando a água pelo 
menos 3 vezes
Desfie e reserve
Em uma panela grande, 
coloque as batatas, cubra 
com água e cozinhe por 
cerca de 20 minutos, com 
a panela tampada
Escorra, corte as batatas 
em rodelas finas e reserve
Em um refratário retan-
gular untado com azeite, 
faça camadas, começan-
do com os tomates, de-
pois a cebola, as batatas, 
o Bacalhau, as ervilhas, os 
pimentões, as azeitonas e 
o cheiro-verde
Tempere com 1 colher 
(chá) de sal e 1 colher 
(café) de Ajinomoto, e re-
gue com o azeite
Repita o processo e fina-
lize com os ingredientes 
que restarem
Finalmente, distribua sobre 
a superfície as rodelas de 
ovo cozido, regue nova-
mente com o azeite de 
oliva e leve ao forno baixo 
(150°), pré-aquecido, por 
cerca de 1 hora ou até 
que os ingredientes este-
jam “al dente”
Sirva em seguida
Sirva com arroz branco, 
salada verde e o vinho da 
sua preferência
Se sobrar, sirva frio no dia 
seguinte
É uma delícia também

MOUSSE DE LIMÃO

1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1/2 copo (americano) de 
suco puro de limão
bis de limão

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, bata o 
leite condensado e o cre-
me de leite por 3 minutos
Acrescente aos poucos o 
suco de limão e continue 
batendo
Despeje o mousse em um 
refratário e leve à geladei-
ra
Na hora de servir, triture o 
bis e coloque por cima do 
mousse para decorar

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais
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Manguaça conquista campeonato

Mesquita supera os donos da casa e conquista a Copa Gargalo de Futebol Amador 

Anderson Luiz

Na disputa de pênaltis, equipe de Mesquita venceu o Floresta e 
ergueu o caneco inédito em sua história em São João de Meriti.

baixada

38

Foi uma bela fes-
ta que aconte-
ceu no campo 

do Gargalo, em São 
João de Meriti, pela 
decisão da 4ª Copa 
Gargalo de Futebol 
Amador. Manguaça 
e Floresta realizaram 
uma partida repleta 
de emoções e gritos 
incansáveis vindo das 
arquibancadas por 
ambas as torcidas. E 
o apoio fez bem ao 
Manguaça, que ven-
ceu a partida nos 
pênaltis por 5 a 3, 
após empatar em 0 
a 0 com o Floresta no 

tempo normal, e se sa-
grou campeão do tor-
neio pela primeira vez 
em sua história. 

No primeiro tempo, 
os dois times apresen-
taram equilíbrio, com 
o Manguaça sempre 
perigoso pela esquer-
da e o Floresta pela 
direita. Apesar do forte 
calor que castigava as 
duas equipes, o ritmo 
veloz foi mantido.

Na etapa comple-
mentar, o Manguaça 
esteve um pouco mais 
perto de abrir o pla-
car, tanto que colocou 
uma bola na trave e 
em outra oportunida-
de, o zagueiro salvou 

em cima da linha a 
bola que tinha destino 
certo.

Com o passar do 
tempo, e o cansa-
ço dos jogadores, as 
chances foram fican-
do mais escassas e 
o placar em brando 
prevaleceu. Com isso, 
a decisão foi para as 
cobranças de pênaltis. 

O Manguaça soube 
aproveitar e venceu 
a disputa, erguendo 
pela primeira vez a 
Copa Gargalo. Ano 
passado, o clube ha-
via ficado na segunda 
colocação, e em 2016 
conquistou o título e a 
premiação de R$ 10 

mil. 
Entre os destaques 

individuais do campe-
onato estão o artilhei-
ro Ian Silva, atacante 
do Resenha e Bola, 
que marcou 9 vezes; 

a Taça Disciplina ficou 
com o time do Gladia-
dores; o goleiro menos 
vazado foi Felipe Mota, 
do Manguaça. 

A próxima edição 
da Copa Gargalo está 

prevista para maio do 
próximo ano, e os inte-
ressados em disputar a 
competição, podem 
entrar em contato 
com Rafael, pelo tele-
fone 99891-8546.

DIVULGAÇÃO


