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Velocista em busca do ouro

Chefão de milícia da 
Zona Oeste vai ficar 

agarrado mais 14 anos

Mulher tenta 
fugir com 

menino em 
mala no Rio

Enquanto isso, 
Polícia Civil faz 
uma devassa na 

Prefeitura em 
busca de fraude

Cunha vai 
jogar m... no 

ventilador

PM leva tiro 
em assalto 

em Nilópolis

Civil pega 
assassino 

de cunhado

Jovem roda
com skank 
pela PRF

divulgação/polícia civildivulgação

cleber júnior/extra

reprodução

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
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adeus à reeleição

Tony Ângelo, o’Erótico’

Suspeita foi presa em flagrante na Rodoviária Novo Rio

Ana Claudia quer conquistar medalhas nas provas dos 100m rasos e revezamento 4x100m

Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) se concentram em frente ao prédio da Prefeitura

Liberada para participar dos Jogos Olímpicos no Rio, Ana Claudia Lemos 
supera obstáculo após ser afastada por doping.

ol mp adas

Imoralidade
Sandro Matos 
quer governar  

Meriti por 
mais 30 anos

Em meio a uma administração sob suspeita, governo 
homologou licitação com empresa para as próximas 
três décadas pelo valor de R$ 1,7 bilhão. Ministério Pú-
blico vai investigar suposta irregularidade em contrato.
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Real ou fake?

Erro genético

você acredita em 
fantasmas? acha que 
eles podem ser ‘flagra-
dos’ por câmeras? pois 
foi esta discussão que 
muitas pessoas tiveram 
depois de assistir a um 
vídeo que circula nas re-
des sociais. gravado por 
uma câmera de segu-
rança em um hospital da 
china, o vídeo, suposta-
mente, mostraria a 'alma' 
deixando o corpo de um 
paciente que está no 
necrotério.

a raça buldogue ou 
buldogue inglês é uma 
das mais populares do 
mundo. uma nova aná-
lise sobre a raça, porém, 
traz notícias ruins para 
os apaixonados pelos 
cães. os buldogues não 
têm vida média muito 
longa: vivem cerca de 
seis anos. alguns proble-
mas de saúde são respi-
ratórios, câncer, displa-
sia, cistos interdigitais.

o arroto, nome popular dado ao processo 
de eructação, acontece quando precisa-
mos retirar gases do estômago através da 
boca. nós arrotamos para que possa acon-
tecer a liberação do ar que engolimos e do 
dióxido de carbono produzido no estômago. 
É um reflexo natural do organismo.

luke aikins é um americano muito experien-
te em saltos com paraquedas, que segundo 
a imprensa local, pratica esse esporte radical 
desde os 12 anos de idade. Mas dessa vez 
ele decidiu se tornar o primeiro paraquedista 
do mundo a saltar sem paraquedas!

É isso mesmo, ele simplesmente saltou de 
uma altura de 25 mil pés (ou 7.620 metros) 
sem nenhum paraquedas, nem de reserva, 
e confiou em sua habilidade para navegar 
pelo ar e pousar diretamente sobre uma gi-
gantesca rede de proteção.

Por que arrotamos?

Maluco ao extremo Maluco ao extremo II

o reflexo pode acontecer quando come-
mos ou bebemos muito rápido ou quando 
dormimos de boca aberta. ao arrotar, eli-
minamos a pressão no estômago. o baru-
lho característico do arroto é resultado de 
um processo de amplificação do som, que 
acontece na garganta.

Porque arrotamos? II

onde há lobos, também há corvos. os cor-
vos seguem os lobos em todo lugar, não só 
em busca de resto de carcaça, mas porque 
eles parecem gostar de caninos. essas aves 
não seguem nenhum outro tipo de predador 
e preferem comer com os lobos do que sozi-
nhas. um grande exemplo de amizade.

Sabemos que a cada 35 milhões de anos 
mais ou menos, um evento de extinção em 
massa parece atingir o nosso planeta e, por 
isso, a nasa tem uma missão de avaliação 
de impacto e deflexão para asteroides. 
pensando nisso, a naSa já desenvolveu um 
projeto pra evitar a catástrofe mundial.

Anti-Armagedon

Corretor de imóveis
empresa convida corretores de imóveis para se-

rem parceiros e trabalhar com imóveis para aluguel 
e venda, imóveis usados, realização de atendimen-
to ao cliente, prospecção de clientes e captação 
de imóveis para venda e aluguel. interessados de-
vem enviar currículo para rhsawala@gmail.com.

Cozinheiro com experiência
restaurante renomado em comida japonesa abre 

vaga para cozinheiro com experiência na função, e prin-
cipalmente em comida japonesa. Salário a combinar, 
vale de transporte e refeição no local. interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para rhselecao-
curriculos@yahoo.com.br, com o assunto 'cozinheiro'.

Técnico em eletrônica 
empresa abre oportunidade para técnico em  eletrôni-

ca para trabalhar em período integral, e atuará na insta-
lação/manutenção de nossos produtos de chamada de 
enfermagem, cFtv e etc. Salário a ser combinado, vale 
transporte, e vale refeição. interessados devem enviar cur-
rículo no corpo do email para rh@gramonitoracao.com.br.

Cresce a produção industrial
Se juntarmos todos os dados mais recentes e dis-

poníveis sobre a indústria brasileira não há como du-
vidar: o setor já respira sem ajuda de aparelhos. Mas 
daí a sair andando para dar volta no corredor do hos-
pital é outro estágio de recuperação, ainda distante. 
Segundo o ibge, a produção industrial cresceu 1,1%.

BC britânico corta juros para enfrentar Brexit
o banco da inglaterra (boe), o banco central 

britânico, poderá cortar sua taxa básica de juros 
amanhã a um novo mínimo histórico de 0,25%, para 
estimular a economia ameaçada pelo impacto do 
brexit, apostam analistas e investidores, segundo a 
aFp. 

Moeda americana recua
o dólar operou em queda ontem, no patamar de 

r$ 3,25, reagindo à recuperação dos preços de com-
modities e em linha com a baixa global da moeda 
norte-americana após o anúncio de novos estímulos 
fiscais no japão. Às 15h53, a moeda norte-americana 
recuava 0,37%, vendida a r$ 3,2598.

Entre meninos e lobos

IMOBILIÁRIA

eMpResA cOntRAtA

IBge

DóLAR

País se move 1,8m da noite pro dia

A menor guerra do mundo
na história mundial, temos relatos de várias 

guerras que duraram 'eternindades', como a 
famosa guerra de 100 anos, as guerras mun-
diais. Mas há um relato  da menor guerra 
do mundo, que foi entre a inglaterra e um 
sultão da ilha de Zanzibar no leste da África: 
a guerra durou 42 minutos.

RestAURAnte JApOnÊs

pOLÍtIcA MOnetÁRIA

divulgação

o primeiro dia de 2017 trará uma novidade para a austrália. o continente todo 
vai se mover 1,8m nos mapas de sistemas de coordenadas. a atualização vai acon-
tecer por causa da movimentação natural das placas tectônicas. a cada ano, 
a placa australiana se move 1cm em direção ao norte. essa movimentação tem 
se acumulado ao longo das décadas ao ponto de produzir diferença significante 
para as coordenadas locais em mapas e em coordenadas globais nos sistemas de 
navegação por satélites. no momento, essa diferença resulta em um erro de 1,5m, 
o que é suficiente para causar problemas em qualquer sistema de gpS, inclusive 
smartphones e veículos.

Possessão  
o vereador carlos Ferreira, o Ferreirinha, fi-

cou possesso ao saber que parte do partido 
dos trabalhadores (pt) decidiu caminhar com 
o prefeito de nova iguaçu rumo à reeleição. 
a reação imediata ao anúncio já revela o de-
sespero do parlamentar em ser derrotado nas 
urnas por nelson bornier (pMdb). 

Furioso 
dizem que quem não gostou nadinha do re-

forço vermelho para o batalhão de bornier foi 
o presidente estadual do pt e prefeito de Ma-
ricá, Washington Quaquá.  ele bateu o martelo 
e garantiu Ferreirinha como vice na chapa do 
deputado estadual rogério lisboa (pr).

Alfinetada 
a pelo visto, a força de nelson bornier está in-

comodando muita gente, mas, principalmen-
te, o vereador iguaçuano que parece não ter 
muito o que fazer, exceto alfinetar o adversá-
rio com declarações de péssimo gosto, como 
a de que o prefeito bornier estaria com medo 
de enfrentar uma dobradinha formada pelo 
ex-prefeito e senador lindbergh Farias e o ex-
-governador do rio, anthony garotinho. 

Suicídio político
prefeito de nilópolis, alessandro calazans 

vai pagar pra vê. com indices de violência 
alarmantes, acentuadamente nas modalida-
des 'roubo de veículos' e 'roubo a pedestres', 
ele sonha com a reeleição. e parece remar 
contra a maré, uma vez que o próprio destino 
conspira para uma provável derrocada nas 
urnas. 

 Nunca é demais
Sonhar nunca é demais. entretanto, para 

retornar à prefeitura, calazans terá o maior 
desafio de sua carreira política: colocar em 
prática seu poder de convencimento para 
mostrar que é um prefeito competente. esse 
é o problema. 
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email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

a longo prazo

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Governo de Sandro Matos valida licitação no valor de R$ 1,7 bilhão 
para concessão dos serviços de limpeza  urbana pelo prazo de 30 anos.

Sandro Matos quer ‘interferir’ na administração dos próximos oito prefeitos com contratos absurdos

reprodução

thiago loureiro

com o fim do 
mandato ba-
tendo à por-

ta, o prefeito Sandro 
Matos (phS) adotou 
uma medida exage-
rada, um tanto legal, 
mas imoral, para im-
primir a marca de 
seu governo em São 
joão de Meriti. Sem 
poder concorrer à re-
eleição, ele validou a 
licitação no valor de 
r$ 1,7 bilhão da em-
presa verde gestão 
de Serviços e resídu-
os ltda, ganhadora 
da concessão dos 
serviços de limpeza 
urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

além do valor três 
vezes maior do que 
o orçamento apro-
vado para este ano, 
o contrato chama a 
atenção pelo tempo 
de duração: 30 anos 
quando, pela lei das 
licitações, o prazo 
máximo é de 60 me-

Governo é alvo de operação por fraude em licitação 

Nova Iguaçu poderá ter  
‘Plano Estadual do Livro’

Saúde libera R$ 12,5 mi para UBS 

Caxias constrói comportas 
para evitar as enchentes

Eva Doris e Wagner D’Almeida na Casa de Cultura

ses para a prestação 
de serviços. teorica-
mente, Matos pre-
tende interferir nas 
administrações dos 
próximos oito gover-
nos.  para justificar o 
absurdo, a prefeitu-
ra  alega que o va-
lor de r$ 1,7 bilhão 
se refere ao total 
da concessão, não 
havendo, portanto, 
nenhum “descom-
passo com os valo-
res atuais praticados 
no mercado”. e mais: 
Se calculado o valor 
pela quantidade de 
meses chega-se, se-
gundo a nota, aos r$ 
4,7 milhões por mês.

MuNiCíPio 
viziNho gASTA 

MENoS DA METADE 
Mas, enquanto 

Meriti tem gastos as-
tronômicos com a 
coleta de lixo, bel-
ford roxo, o muni-
cípio vizinho, paga 
cerca de r$ 2,8 mi-
lhões pelo mesmo 
serviço.  de acordo 

ainda segundo a 
colunista, esse não 
foi o único contrato 
extenso da prefeitura. 
em abril deste ano, 

Matos firmou uma par-
ceria público-privada 
com a empresa urbeluz 
energética S.a para ge-
rir a iluminação públi-

ca do município pelos 
próximos 25 anos. Men-
salmente, o valor pago 
pelo contrato é de r$ 
1,5 milhão.

Sob uma nuvem 
suspeita de irregulari-
dades,  o governo de 
Sandro Matos não de-
monstra competência 

e moral para cuidar da 
própra casa. na manhã 
de ontem, a prefeitura 
foi alvo de uma ope-
ração que investiga 

fraudes em licitações 
para a vigilância Sa-
nitária do município 
(leia matéria comple-
ta na página 06). 

com a coluna de 
berenice Seara, do 
jornal extra, a denún-
cia será formalizada 
pelo deputado ira-

nildo campos (pSd) 
junto ao Ministério 
público e ao tribunal 
de contas do estado 
para que os órgãos 

investiguem os con-
tratos. o parlamentar 
criticou Mattos, afir-
mando que a medi-
da compromete as 

“finanças do municí-
pio além das condi-
ções permitidas pela 
lei de responsabili-
dade Fiscal”. 

a casa de cultura 
de nova iguaçu se-
diou ontem o primei-
ro encontro  para a 
elaboração do pla-
no estadual de livro 
e leitura. a cidade 
foi escolhida por ser 
a primeira em todo 
o estado a aprovar 
e sancionar o plano 
Municipal de livro e 
leitura, cuja elabora-
ção foi amplamente 
discutida com os di-
versos setores da so-
ciedade.

a secretária esta-
dual de cultura, eva 
dóris rosental, reve-
lou que nova iguaçu 
saiu na frente e foi 
o primeiro município 
a ter aprovado um 
plano de livro e lei-
tura, servindo como 
modelo para o esta-
do. “nosso objetivo 
é que até abril do 
ano que vem o pla-
no estadual seja fina-
lizado. acredito que 
educação e cultura 
caminham juntos e 
são fundamentais 
para o desenvolvi-

mento do país. nova 
iguaçu está de para-
béns por ser o pionei-
ro”, finalizou.

durante seu dis-
curso, o secretário 
de cultura de nova 
iguaçu, Wagner 
d’almeida, destacou 
que o plano Munici-
pal de leitura e livro 
foi amplamente de-
batido com todos os 
segmentos culturais. 
Wagner fez ainda 
um rápido resumo de 
sua infância e lem-

brou da importância 
do livro em sua vida.  
“cultura é funda-
mental.  Fico feliz por 
nova iguaçu servir de 
exemplo para todo o 
estado. nossa meta 
agora é implantar 
um sistema que fo-
mente as bibliotecas 
comunitárias e inte-
gre a biblioteca cial 
brito (que funciona 
na casa de cultura) 
ao estado. Sabemos 
que não é fácil, mas 
iremos conseguir.

o combate a en-
chente em duque 
de caxias tem sido 
uma das prioridades 
da prefeitura. lim-
peza de valões, ga-
lerias e canais são 
constantes nos qua-

tro distritos. agora, 
uma nova ação teve 
início na vila alzira, 
a construção de tra-
vessia, abertura de 
canal e colocação 
de comportas no di-
que do rio iguaçu.

a obra irá redu-
zir o impacto que 
a chuva forte cau-
sava também nos 
bairros parque Mu-
ísa, nossa Senhora 
do carmo e parque 
alvorada.

vinte e um esta-
dos serão benefi-
ciados com r$ 12,5 
milhões para a cons-
trução de 152 uni-
dades básicas de 
Saúde (ubS). os  re-
cursos liberados pelo 
Ministério da Saúde 
fazem parte do pro-
grama de requalifi-
cação de unidades 
básicas de Saúde 
(requalifica ubS), e 
o objetivo é melho-
rar as unidades de 
saúde já existentes 
e possibilitar a cons-
trução de novas uni-
dades para ampliar 
o atendimento à 
população por meio 
do Sistema único de 
Saúde (SuS).

previstos no âmbi-
to do programa de 
aceleração do cres-
cimento (pac 2), os 
recursos serão repas-
sados aos Fundos 
Municipais de Saúde 
por meio do bloco 
de investimentos na 
rede de Serviços de 
Saúde e do bloco de 
atenção básica em 
Saúde de cada re-
gião contemplada. 
no estado do rj as 
cidades beneficia-
das serão nova igua-
çu (ubS boa esperan-
ça); Macaé (ubS topo 
ii Mavinas e ubS tipo 
ii nova esperança); 
e pinheiral (unidade 
Saúde da Família pal-
meiras e uSF parque 

Maíra); 
o requalifica ubS 

é uma das estraté-
gias adotadas pelo 
governo Federal 
para a estruturação 
e o fortalecimento 
da atenção básica 
em todo o brasil. por 
meio do programa, 
a pasta propõe uma 
estrutura física aco-
lhedora e dentro dos 
melhores padrões de 
qualidade para as 
unidades. o Ministé-
rio da Saúde destina 
r$ 5,8 bilhões para 
construção e am-
pliação de cerca de 
27 mil unidades bási-
cas de Saúde (ubS) 
em mais de 5 mil mu-
nicípios brasileiros.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

o comércio do rio espera um aumento 
de 2,5% nas vendas para o dia dos pais, 
celebrado no dia 14 de agosto. pesquisa 
do clube de diretores lojistas (cdlrio) 
apontam que roupas,  joias, relógios e li-
vros devem ser os itens mais procurados.

 o parlamentar 
também tem como 
alvos o tucano car-
los osório e os pe-
emedebistas edu-
ardo paes e pedro 
paulo.  romário, 
esperto, que só, ou-
sou a mesma tática  
do impeachment 
da dilma rousseff. 

o senador romá-
rio deve conhecer 
bem a tática de 
negociador.  de-
pois de abrir mão 
de sua candidatura 
à prefeitura do rio, 
ele tem conversado 
com vários grupos 
políticos, como o de 
Marcelo crivela. 

conforme o blog de anthony garotinho (http://
www.blogdogarotinho.com.br), depois do afastamen-
to de dilma, romário foi visitá-la no palácio da alvora-
da e insinuou que poderia votar pela absolvição dela.

 depois do encontro, o parlamentar conversou 
com Michel temer e ganhou a Secretaria nacio-
nal de direitos das pessoas com deficiência, além 
da diretoria de administração de Furnas. 

Tática do 'Peixe'  Esperto não

Quem dá mais Mas...

Eles disseram... nós publicamos!
"Não tenho problema de ficar frente a frente com quem quer que seja, até para eu olhar bem".  deputado afastado 

eduardo cunha, que acompanhou no rio os depoimentos de três de seus delatores: paulo roberto costa, nestor cerveró 
e Fernando baiano na justiça Federal. eles foram ouvidos como testemunhas em um dos  inquéritos contra o deputado. 

o perigo aumentou na avenida abílio 
augusto távora (estrada de Madureira). 
ao longo de sua extensão, a partir do 
jardim alvorada até o Km 32,  motoris-
tas encontram surpresas como animais 
pastando às margens da pista. 

preocupado com os riscos de aci-
dentes, quem trafega pela rj 105 
reclama da grande quantidade de 
buracos ao longo da via,  falta de si-
nalização e de ciclovias, além da ilu-
minação precária em muitos trechos. 

direto ao ponto

o afastamento de um presidente é 
sempre um momento muito difícil para o 
país, um teste democrático onde existe 
a esperança de um recomeço para um 
povo que não desiste nunca. nos tempos 
atuais, serviu para dividir a nação em la-
dos socialmente conflitantes, submerso 
na pior crise econômica da história onde 
nem o otimismo e a raça do povo brasi-
leiro poderá dar solução. 

 Alarmante Dados da Unesco Mais de um século!
o brasil tem o terceiro 

maior índice de homicídios 
de adolescentes do mundo. 
os dados são do Mapa da 
violência de 2015, da orga-
nização das nações unidas 
para a educação, a ciência 
e a cultura (unesco). 

o levantamento foi de-
senvolvido pela Faculda-
de latino-americana de 
ciências Sociais (Flacso), 
da organização das na-
ções unidas para a educa-
ção, a ciência e a cultura 
(unesco). 

a câmara  Municipal de 
nova iguaçu comemorou 
ontem o aniversário de 
183 anos de sua criação. a 
data oficial  é 29 de julho, 
os vereadores decidiram 
celebrar a data na aber-
tura das sessões plenárias. 

Bichos a solta 

Assim não dá!

quarta-feira, 03 de agosto de 2016

Brasília

preços inflacionados estão sendo prati-
cados pelo mercadinho da villa olímpica 
montado na saída dos atletas. repelen-
tes de mosquitos, essenciais em tempos 
de Zika e dengue, estão sendo vendi-
dos na loja por nada menos que r$ 50.

Brasil diante do abismo

a grande maioria dos 
101.922 inscritos no con-
curso público realizado 
pela prefeitura de rio 
das ostras em 2012 ain-
da não recebeu de vol-
ta o que pagou como 
taxa de inscrição. em-
bora a administração 
municipal tenha se pron-
tificado a fazer a devo-
lução, os pedidos de res-
sarcimento estão sendo 
arquivados sem que os 
interessados consigam 
saber por que. Muitos 
desistiram do dinheiro e 
sequer abriram o proces-
so administrativo exigido 
para a devolução, mas 
a maior parte dos que 

Rio das Ostras não devolve 
dinheiro de concurso

cobraram ainda não re-
ceberam de volta um 
centavo sequer. aberto 
para preencher 3.482 va-
gas, o processo seletivo 
foi anulado através do 
decreto nº 762, assina-
do no dia 15 de março 
de 2013, tendo como 
motivação principal um 
termo de ajuste de con-
duta, firmado pela prefei-
tura com o Ministério pú-
blico dez dias depois. ou 
seja: o prefeito alcebía-
des Sabino usou como 
desculpa um tac que 
não existia quando ele 
assinou o decreto que 
acabou com o sonho de 
quase 3.500 pessoas.

Prefeitura de Japeri doa cadeiras de rodas
eStendendo a Mão

Ao receber o equipamento, Severino agradece ao prefeito Timor pelo presente

Cunha aguarda resultado da cassação no Senado

Coordenadoria Municipal de Integração Social já beneficiou mais de1.600 pessoas.
Antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Cunha pode fazer delação premiada
a falta de acessi-

bilidade é um obs-
táculo encontrado 
por pessoas com 
necessidades espe-
ciais em nilópolis. 
na rua roberto Sil-
veira, região cen-
tral da cidade, os 
cadeirantes sofrem 
com os buracos 
e a falta de ram-
pas. enquanto isso, 
a prefeitura, que já 
recebeu diversas re-
clamações da po-
pulação, apenas 
projeta obras, mas 
não as executa.   

Aprovados fazem manifestação pelas convocações 

divulgação

WanderSon oliveira

prestes a ser julgado no 
plenário, o ex-presidente 
da câmara e deputado 
afastado eduardo cunha 
(pMdb-rj) prepara um 
levantamento aprofun-
dado sobre como ajudou 
seus aliados nos últimos 
anos. o objetivo é conso-
lidar o material para uma 
eventual delação pre-
miada na justiça. Segun-
do relatos de deputados, 
o peemedebista vem 
coletando informações 
sobre financiamento de 
campanhas eleitorais. 
também produziu uma 
‘pilha’ de documentos 
com dados sobre distri-

buição de cargos e em-
préstimos. por meio de as-
sessoria, cunha negou que 
esteja organizando docu-
mentos para delação. o 
peemedebista deve es-
perar algumas semanas e 
aguardar o resultado da 
votação da cassação no 
plenário para depois deci-
dir se vai aderir à delação. 
a expectativa é de que o 
processo por quebra de 

decoro parlamentar seja 
analisado neste mês. gru-
pos ligados a cunha di-
zem não ver saída para 
ele e acham que a cas-
sação deve ser aprovada 
no plenário. por isso, con-
selheiros de cunha defen-
dem que ele renuncie ao 
mandato para demons-
trar disposição de nego-
ciar com a procuradoria  
geral da república.

pablo jacob

Falta acessibilidade em Nilópolis 

a prefeitura de ja-
peri, por meio da 
coordenadoria 

Municipal de integra-
ção Social da pessoa 
portadora de defici-
ência (coordeF-jap), 
ligada à Secretaria de 
ação Social e trabalho 
(SeMaSt), promoveu a 
entrega de cadeiras 
de rodas, cadeiras de 
higienização, andado-
res e muletas a pesso-
as com necessidades 
especiais. a doação 
foi feita na última 
terça-feira, na praça 
Manoel Marques, em 
frente à sede da co-
ordeF.

este tipo de ajuda é 
possível graças a uma 
parceria entre a prefei-
tura e a aacd (asso-
ciação de assistência 
à criança com defici-
ência). a união já be-
neficiou cerca de 1.600 
pessoas. “desde o início 
do projeto, em 2009, a 
coordeF já distribuiu 
cerca de 600 cadeiras 
de rodas, 450 cadei-
ras de higienização, 11 
cadeiras motorizadas, 
além de centenas de 
muletas, bengalas e 
andadores”, revela o 
coordenador da co-
ordeF, carlos augusto 
bastos.

uma das novas con-
templadas é geralda 

Maria amancio Martins, 
uma idosa de 94 anos. 
ela é mãe da dona de 
casa aureli Maria de 
oliveira, 54, que foi à 
sede da coordenado-
ria buscar a cadeira 
de rodas. “há quatro 
anos ela usava uma 
cadeira emprestada 
pela igreja católica de 
engenheiro pedreira. 
decidi fazer um cadas-
tro junto à coordeF 
em março deste ano 
e no dia 1º de agosto, 
me ligaram para avisar 
que o equipamento 
chegou”, relata aureli, 
contando que a mãe 
ficou muito feliz ao sa-
ber que receberia uma 
nova cadeira de rodas.
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Suspeito de matar cunhado 
vai para o xilindró  em Magé 

Preso ‘número 2’  de facção 
apontado como sendo 

o ‘número 2’ da facção 
que reivindica os ataques 
criminosos que vêm sen-
do registrados no estado 
desde a última sexta-feira, 
daniel Silva de carvalho, 
foi preso ontem pela polí-
cia civil. com ele, também 
foi presa islania de abreu 
lima, que seria uma das 
chefes da quadrilha. os 
dois tinham mandado de 
prisão em aberto. 

de acordo com a po-
lícia civil, daniel Silva de 
carvalho, de 29 anos, é o 
segundo na linha hierár-
quica da organização cri-

Ele agrediu a esposa e atacou o irmão dela a facadas. 66ª DP (Piabetá) cumpriu mandado de prisão. 

minosa no estado. Segundo 
as investigações, o suspeito 
dava suporte as ações da 
facção, intermediando o 
contato entre joão ‘Ma-
gro’,  preso pela polícia no 
último domingo e aponta-
do como líder da facção, e 
membros do baixo escalão, 
responsáveis diretos pelos 
atentados. daniel era pre-
so do regime semiaberto 
e usava uma tornozeleira 
eletrônica no momento em 
que foi preso.

o delegado geral da po-
lícia civil no rn, clayton pi-
nho, informou que o suspei-
to foi preso em casa,  em 
cumprimento a um manda-
do de prisão temporária de 

Daniel de Carvalho

divulgação/ Mp-eS

Anistia diz que mortes em 
ação policial cresceram 100% 

um suspeito de 
executar o 
cunhado a fa-

cadas foi capturado 
na tarde da última 
segunda-feira por 
agentes da dele-
gacia de polícia de 
piabetá (66ª dp) em 
Magé, que cumpri-
ram um mandado de 
prisão temporária de 
30 dias expedido pelo 
tribunal do júri de São 
gonçalo, na região 
Metropolitana do rio. 

de acordo com o 
titular da distrital, de-
legado antônio Silvi-
no, os policiais foram 
checar a informação 
de que um acusado 
de agressão contra a  
esposa e de matar o 
cunhado estava es-
condido numa casa 
em piabetá.  o crime 

Cão ajudou os agentes a localizarem a maconha

reprodução

aconteceu no dia 30 
de julho. “depois de 
verificarmos no siste-
ma a existência de 
dois inquéritos, um 
por homicídio e outro 
por lesão corporal e 
violência doméstica, 
ambos da delegacia 
de homicídios de ni-
terói e São gonçalo 
(dhnSg), o primeiro 
crime já com man-
dado de prisão ex-
pedido, conseguimos 
prendê-lo”, relatou Sil-
vino. 

víTiMA ENTRou EM 
luTA CoRPoRAl CoM 

AgRESSoR 
ainda de acordo 

com as investiga-
ções, ualace rosário 
da conceição  con-
fessou que, após be-
ber  cerveja com sua 
companheira, ele exi-
giu que a esposa lhe 

Delegado Antônio Silvino, titular da DP, comandou a prisão do suspeito

divulgação

divulgação

PRF prende jovem que trazia 
skank para o Rio de Janeiro

Dados apontam que 151 pessoas foram mortas no Rio

PF apreende 
mais de 250 
quilos de erva

Menino deixa a mala

divulgação / prF

30 dias expedido pela vara 
criminal de parnamirim, na 
grande natal, e não rea-
giu no momento da prisão. 
o local da prisão foi man-
tido em sigilo pela polícia.

Criança é encontrada em mala  
antes de embarque na Novo Rio

fornecesse a senha 
do aparelho celular 
porque desconfiava 
que ela tinha aman-
tes. como a mulher 
não concordou, o sus-
peito ficou furioso  e 
os dois discutiram.

após agredir a ví-
tima, ualace seguiu 
para a casa da mãe.  
o irmão da sua espo-
sa foi ao local  tirar sa-
tisfações. houve nova 
discussão e depois 
luta corporal. na se-
quência dos fatos re-
latados no depoimen-
to ualace desferiu 
vários golpes de faca 
em seu cunhado, que 
morreu no local. 

ACuSADo DE AbuSo 
SExuAl vAi EM CANA 

e no último domin-
go, agentes lotados 
na 66ª dp (piabetá)  
prenderam carlos al-

berto dos Santos de 
lima em cumprimen-
to de mandado de 
prisão por sentença 
condenatória expedi-
do pela vara criminal 

de vila inhomirim (pia-
betá).

ele foi condenado 
à pena de 15 anos de 
reclusão acusado de 
molestar sexualmente 

sua enteada, na épo-
ca com 09 anos de 
idade.

 o acusado foi pre-
so quando dormia em 
sua casa. 

na  noite da última 
segunda-feira uma 
jovem de 21 anos foi 
presa e 10 quilos de 
skank apreendidos 
pela polícia rodovi-
ária Federal (prF) na 
br-116 em lavrinhas, 
município paulista 
no vale do paraíba. 
a mesma alegou 
que era passageira 
de um ônibus com 
destino ao rio de ja-
neiro.

durante a fiscali-
zação ao ônibus, os 
policiais acompa-
nhados de um cão 
farejador encontra-
ram os 20 tabletes 
da droga empaco-
tados dentro da bol-
sa da jovem. ela dis-
se ser comerciante 
e que ganharia r$ 
8 mil pelo transporte 
da droga até a co-
munidade de nova 
holanda. o entor-
pecente, que é um 
tipo de maconha, 
mais concentrada, 
está avaliado em r$ 
700 mil. a ocorrência 
foi encaminhada ao 
distrito policial em 
cruzeiro, município 
vizinho a lavrinhas.

APREENSão CoM 
RóTulo Do hulk 
dois jovens foram 

presos pela polícia ro-
doviária Federal (prF) 
suspeitos de tráfico 
de entorpecentes, 
após serem flagrados 
transportando table-
tes de maconha, em 
uma abordagem na 
rodovia governa-
dor Mário covas (br-
101), em itaboraí, na 
região Metropolita-
na do rio, na última 
segunda-feira. a ima-
gem de um conhe-
cido personagem de 
quadrinhos estampa-
va as embalagens da 
droga.

os policiais faziam 
uma ronda na pista 
sentido região dos 

lagos, quando sus-
peitaram de dois ra-
pazes em uma moto-
cicleta e resolveram 
abordá-los. durante a 
revista, foram encon-
trados os tabletes de 
maconha, divididos 
em várias porções. os 
suspeitos, de 24 e 25 
anos, acabaram con-
fessando que com-
praram a droga no 
‘Salgueiro’, em São 
gonçalo, para reven-
der em itaboraí. eles 
nunca haviam sido 
presos anteriormente. 
a ocorrência foi en-
caminhada à 71ª dp 
(itaboraí). a dupla foi 
indiciada por tráfico 
de entorpecentes, 
com pena de 5 a 15 
anos de reclusão.

na noite desta se-
gunda-feira (1) na 
rodoviária novo rio, 
policiais militares do 
posto do batalhão de 
policiamento em áreas 
turísticas, prenderam 
uma mulher que ten-
tava embarcar em um 
ônibus com uma crian-
ça de onze anos den-
tro de uma mala.

Segundo os pMs, ela 
pegaria a condução às 

21h para curitiba. eles 
descobriram a crian-
ça após denúncia de 
pessoas que estavam 
no local. Sem saída, a 
mulher revelou que o 
menor morava na rua 
e pediu que o levas-
se, segundo a mesma, 
alegou ter condições 
financeiras para criá-lo. 
a mulher foi presa e vai 
responder por subtra-
ção de menor.

a anistia internacional 
divulgou que o número 
de casos de mortes resul-
tantes de ações policiais 
cresceu 100% entre abril 
e junho de 2016, na com-
paração com o mesmo 
período de 2015. Segun-
do a assessora de direitos 
humanos, renata neder, 
este já é um padrão quan-
do se aproximam eventos 
de grande porte no rio 
como os jogos olímpicos. 

Segundo a anistia, até 
maio 151 pessoas foram 
assassinadas por policiais 
na cidade do rio, 40 so-
mente em maio (135% a 
mais que no mesmo mês 

cerca de 258 kg de 
maconha foram apre-
endidos na última se-
gunda-feira pela polícia 
Federal em um veículo 
do tipo pick up que tra-
fegava na rodovia rio-
-juiz de Fora (br 040), 
altura de itaipava, em 
petrópolis, na região 
Serrana do rio. o mo-
torista, de 62 anos, foi 
preso em flagrante com 
outros dois de 33 e 29 
anos, que estavam em 
um segundo carro que 
fazia a escolta da dro-
ga.

os agentes realiza-
vam fiscalização de 
rotina intensificada por 
conta da realização 
dos jogos olímpicos e 
paralímpicos rio 2016, 
quando perceberam 
que os integrantes dos 
veículos mantinham 
contato suspeito na es-
trada e os abordaram. 
ao vistoriar os veículos 
descobriram os tabletes 
da droga que estavam 
escondidos sob a carro-
ceria do utilitário.

de 2015). 
em 2007, ano de rea-

lização dos jogos pan-
-americanos, o número 
de óbitos cresceu 30% se 
comparado a 2006. em 
2014, quando foi realiza-
da a copa do Mundo, a 
quantidade de casos au-
mentou em 40%, tendo 
como parâmetro o ano 
anterior. os dados foram 
apresentados durante 
coletiva realizada para 
expor o uso excessivo de 
poder dos militares em al-
guns casos, entre eles as 
remoções de moradores 
da vila autódromo para 
os jogos rio 2016.
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Agentes da Polícia Civil apreenderam computadores e documentos 
em pelo menos cinco endereços de pessoas  ligadas ao governo. 

a polícia civil reali-
zou uma devas-
sa na prefeitura-

de São joão de Meriti 
em busca de fraudes, 
na manhã de ontem. 
durante a ação rea-
lizada em cinco en-
dereços de pessoas 
ligadas ao governo, 
os agentes da 64ª dp 
(São joão de Meriti) 
apreenderam compu-
tadores e documen-
tos. 

batizada de ratos, 
a operação faz parte 
de uma investigação 
para apurar um mega 
esquema de fraude 
em licitações para a 
vigilância Sanitária do 
município. 

Segundo as inves-
tigações conduzidas 
pelo delegado Moyses 

quarta-feira, 03 de agosto de 2016

Santana gomes, des-
de 2012, podem ter 
sido desviados quase 
r$ 15 milhões dos co-
fres públicos, e entre 
os endereços onde 
os policiais cumpriram 
mandatos de busca 
e aprerensão estão o 
do secretário de Saú-
de, Walter Wimes, e a 
sede da Secretaria de 
Saúde. 

Santana explicou 
que o dinheiro era 
destinado para a em-
presa tecniplan am-
biental, responsável 
pela compra de ratici-
das, inseticidas e alu-
guel de carros de fu-
macê de São joão de 
Meriti. entretanto, para 
a polícia, a empre-
sa desviava a verba 
para beneficiar seus 
sócios. um deles seria 
o fiscal sanitário paulo 
cesár Moreira Men-

des, preso em junho 
deste ano por suspeita 
de cobrar propina de 
comerciantes da ci-
dade para não multar 

os estabelecimentos 
pelas irregularidades 
encontradas. “teste-
munhas contam, in-
clusive, que o paulo 

cesár ia até a secre-
tária de Saúde cobrar 
o pagamento quando 
a prefeitura atrasava. 
não podemos afirmar 

nada ainda sobre o 
envolvimento direto 
da prefeitura nesse es-
quema, mas isso está 
sendo apurado”, disse. 

A operação faz parte de uma investigação para apurar esquema de fraude em licitações para a vigilância Sanitária

Operação Alfa agarra seis por cobrança de propina 
a ação de ontem é 

um desdobramento da 
operação alfa, realiza-
da em junho, quando 

cinco fiscais da vigilância 
Sanitária e a superinten-
dente da vigilância Sa-
nitária do município, San-

dra Marques leal, foram 
detidas. 

o grupo é suspeito de 
cobrar propina de comer-

ciantes da cidade para 
não multar os estabele-
cimentos pelas irregula-
ridades encontradas. ao 

receber a voz de prisão, 
paulo cesár infartou e foi 
levado para o paM de 
Meriti antes de ser condu-

zido para a unidade 
da polícia civil.  Se-
gundo informações, 
ele permanece preso. 

PM leva tiro em tentativa 
de assalto em Nilópolis 

um policial militar 
foi baleado durante 
uma tentativa de as-
salto na manhã de 
ontem, na avenida 
Mirandela, no cen-
tro de nilópolis. david 
batista bonfim, de 32 
anos, estava  em sua 
motocicleta, quan-
do foi abordado por 
um homem armado. 

o criminoso anun-
ciou o assalto e, em 
seguida, baleou na 
perna e no ombro o 
soldado, lotado no 
41º bpM (irajá). ele foi 
encaminhado para 
o hospital geral de 
nova iguaçu (hgni), 
posse. a unidade in-
formou que o agente 
passou por exames 

e a equipe médica 
investiga uma prová-
vel lesão na coluna, 
que poderá com-
prometer os movi-
mentos das pernas. 
após o atendimento 
emergencial, o sol-
dado foi transferido 
para o hospital cen-
tral da polícia Militar 
(hcpM).

Chefe de milícia ‘Erótico’ 
é condenado pela Justiça

a justiça do rio 
condenou o ex-
-policial militar toni 
Ângelo Souza de 
aguiar, conheci-
do como ‘erótico’, 
e Marcos josé de 
lima gomes, o 
‘gão’, a 14 anos 
de prisão cada 
um pelo crime de 
organização crimi-
nosa. os dois são 
acusados pelo Mi-
nistério público de 
comandar uma 
milícia na Zona 
oeste. outros inte-
grantes da quadri-
lha também foram 
condenados.

investigações do 
grupo de atuação 
especial e comba-
te ao crime organi-
zado (gaeco) do 
Mp apuraram que 
a milícia é acusa-
da pela ocupação 

e extorsão de valo-
res em negociações 
irregulares de casas 
nos condomínios do 
programa ‘Minha 
casa, Minha vida’, 
do governo Federal, 
localizadas em re-
gião de domínio da 
facção. a quadrilha 
atuava em bairros 
como campo gran-
de, Sepetiba, Santa 
cruz.

erótico é aponta-
do como líder do 
grupo. ele teria as-
cendido à posição 
de chefe da qua-
drilha após a prisão 
de ricardo teixeira 
da cruz, o ‘batman’. 
outros 13 integran-
tes da mesma milí-
cia também foram 
condenados na 
mesma ação penal, 
mas a penas varia-
das. o gaeco não 

detalhou as penas 
de cada um, mas 
afirmou que todos 
estão presos e não 
poderão recorrer 
da sentença em li-
berdade. além das 
prisões, também 
foi determinada 
a perda do cargo 
dos que ainda os-
tentam a condi-
ção de funcioná-
rios públicos civis 
ou militares.

Toni Ângelo é condenado

Esquema de propina em UPP é descoberto 

a polícia civil des-
cobriu um esquema 
de corrupção en-
volvendo maus poli-
ciais da unidade de 
polícia pacificadora 
(upp) arará/Mande-
la, na Zona norte. 
dados que constam 
em processo, que 
tramita na 38ª vara 
criminal do rio, re-
velam que bandidos 
chegavam a pagar 
r$ 1.200 por plantão 
para alguns pMs.

o esquema veio á 
tona após a polícia 
deflagrar uma inves-
tigação para deses-
tabilizar o tráfico de 
drogas nas Favelas 

nova holanda e par-
que união, na Maré, 
e em comunidades 
dos complexos do 
jacaré e de Mangui-
nhos. 

de acordo com 
a polícia, o bando 
composto por pelo 
menos 27 pessoas, 
pagou propinas a 
alguns agentes, por 
um período de pelo 
menos seis meses, 
tempo em que a 
quadrilha teve suas 
ligações telefônicas 
monitoradas pela 
polícia. escutas, fei-
tas com autorização 
judicial pela 21ª dp 
(bonsucesso), reve-

laram que bandidos 
do parque arará e 
Mandela recorriam 
ao pagamento de 
propina para não 
serem incomodados 
por quem devia coi-
bir o tráfico.

a estimativa da po-
lícia é de que, sema-
nalmente, o tráfico 
movimente um total 
de r$ 500 mil com a 
venda de drogas no 
arará e na Mandela. 
um dos diálogos gra-
vados pela polícia, 
que faz referência 
ao pagamento de 
propina, ocorreu no 
dia 29 de setembro 
de 2015. 

Polícia Civil realizou investigação e apreendeu farto material entorpecente Ameaça de bomba interrompe VLT
a suspeita de bom-

ba em uma mochila 
na manhã de ontem 
na estação Santos 
dumont, no aeropor-
to de mesmo nome, 
interrompeu a circula-
ção do veículo leve 
Sobre trilhos (vlt), por 
mais de duas horas. a 
polícia Federal já pe-
diu imagens do veí-
culo onde a mochila 
foi deixada. o trecho 
que liga o aeroporto 
Santos dumont a ci-
nelândia ficou 2h20 
sem funcionamento. 

a polícia Federal 
usou um robô e cons-
tatou que a suspeita 
de bomba não era 
procedente. dentro 

da mochila, apenas 
roupas. durante o pe-
ríodo de 2h20, os trens 
do vlt  continuaram 
operando entre ro-
doviária novo rio e 
a cinelândia, só não 
teve serviço no tre-
cho Santos dumont 
e a estação antônio 
carlos, normalizado 
às 13h10, com outros 
trens. 

o trem onde a mo-
chila foi encontrada 
ainda se encontra 
parado no local. Se-
gundo a assessoria 
do vlt, a polícia Fe-
deral já solicitou as 
imagens internas do 
veículos, que estão 
sendo disponibiliza-

das. a interdição 
afetou diretamente 
os passageiros que 
saíram do aeropor-
to para usar o vlt. 
de acordo com a 
concessionária,a cir-
culação ocorria so-
mente entre a rodo-
viária e a cinelândia. 

o aeroporto Santos 
dumont, no entan-
to, operava normal-
mente para pousos 
e decolagens por 
volta de 12h15. de 
acordo com o cen-
tro de operações da 
prefeitura, a avenida 
general justo, na al-
tura do aeroporto, foi 
interditada devido à 
operação policial.

KlÉber júnior / extra

divulgação

divulgação
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Os astros trazem 
bom momento para 
compartilhar objetivos 
de vida com amigos. 
Promova o crescimento 
conjunto. Você está com 

autoconfiança para lutar pelo que 
quer. Sua determinação se destaca, e 
isso se reflete em suas atitudes. Cor: 
Caramelo. 

Áries

Trabalho: Deixe o 
otimismo correr solto e 
faça uso da comunicação. 
Empenhe-se mais para 
atingir as metas que 
deseja alcançar. Seus 

esforços terão retorno. Amor: Pense em 
diversão para sua família e para vida 
amorosa. Clima de romance está no ar. 

Touro

É muito certo que 
uma das maiores 
riquezas são as 
relações. Mas quando 
não há comunicação 
é difícil mantê-las em 
harmonia. É tempo 

de se expressar mais e saber ouvir 
para construir relacionamentos 
íntimos. Neste momento o clima é de 
romance.

Gêmeos

Os astros reforçam 
a sensação de que as 
coisas mais importantes 
acontecem fora do seu 
controle. Procure meditar. 
As respostas estão todas 

dentro de você. É oportuno lembrar que 
tudo fica mais leve quando somos capazes 
de acreditar na força do amor.

Câncer

Elemento: Fogo. Modalidade: 
Fixo: Signo complementar: 
Aquário: Regente: Neste 
momento, você se encontra 
em posição de destaque em 
suas atividades profissionais. 
Procure usar toda a sua 

objetividade para organizar a sua vida 
amorosa. Cor: Azul.

Leão

Nesta Fase, você está 
cercado por um encanto 
maior do que o normal. 
Defina com cuidado 
suas resoluções. Elas 
têm tudo para virar 

realidade. Os astros podem lhe ajudar 
a perceber o tamanho da sua ambição. 
assuma os seus desejos e vá à luta.

Virgem

E l e m e n t o : A r . 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo Complementar: 
Áries. Regente: Vênus. 
Este é um período de 
fortalecimento interior 
resultante de suas 

experiências. Busque conhecimento e 
aproveite esse momento calmo para 
refletir e se autoavaliar. Cor: Lis.

Libra

Será bom fazer 
um balanço dos 
últimos doze meses 
e ver o que precisa 
desenvolver para 
conquistar um lugar 

ao sol. Você precisa desenvolver 
certas qualidades e cumprir 
suas obrigações, corrigindo o 
que é necessário, e trabalhando 
seriamente. Faça isso! 

Escorpião

Elemento: Fogo. 
Modalidade: Mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Boa fase 
para tomar decisões 

em relação a negócios ou à vida 
profissional. O universo conspira 
a seu favor. Então, aproveite para 
produzir mais. Cor: Turquesa.

Sagitário

É muito certo que os 
bons relacionamentos 
dependem dos acordos 
feitos dentro deles. É 
tempo de reconhecer que 

o que importa para um nem sempre é 
importante para o outro e, portanto, se 
faz necessário mediar. Nas finanças a 
maré e  boa. Invista. 

Capricórnio

Trabalho: Explore 
a sua criatividade e 
procure improvisar 
algo novo para 
dar um tom de 
originalidade na 

sua obra. Isso pode resultar em 
sucesso financeiro. Amor: O 
que é mais importante que os 
relacionamentos? Nada. Então, 
trate de gentil e amoroso(a). 

Aquário

Neste momento não 

busque explicações para 

as mudanças que você 

será obrigado a fazer 

na sua rotina. Deixe a 

intuição indicar o melhor caminho. 

Nesta fase, será prudente não fazer 

especulações financeiras. Amor: O 

ambiente familiar estará ótimo.

Peixes

7atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

folhas 371

À CONTROLADORIA GERAL 

depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o art. 4°, inciso XXii da Lei 10.520/02, art. 43, Vi 
do estatuto das Licitações Lei nº 8.666/93 e art. 1°, ii do 
decreto Municipal n° 1.735, de 01/02/2014, HOMOLOGO 
o resultado da presente licitação, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2015, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DISPONIBILIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA 
INTEGRADO PARA GESTÃO DE CONTRATOS, 
PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS E INFORMAÇÕES 
NA INTERNAT PARA DISPOSOTIVOS MOBILE E 
COMPUTADORES (PORTAL DE SERVIÇO WEB) 
conforme solicitação feita pela secretaria Municipal 
de administração e fazenda  (sMaf) processo 
administrativo n° 4231/2015 à:

empresa: PRIMELAN COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA
cNPJ: 12.244.344/0001-25
Valor: R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais).

Porto real, 08 de Março de 2016.
Flávio Dias Fernandes Marinheiro

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016.

01 – coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: Prime Lan-comércio e serviços 
de informática Ltda-ePP
03 – oBJeto: serviços de disponibilização e 
hospedagem de sistema integrado para gestão de 
contratos, publicação de conteúdos e informações na 
internet para dispositivos mobile e computadores (portal 
de serviço web).
04 – eMBasa/ModaLidade: Pregão Presencial, com 
fulcro na lei federal 10520/02, com aplicação subsidiária 
da Lei 8.666/93, bem como na Lei municipal 255/06, 
regulamentada pelo decreto 1.237/09.
05 – crÉditos orÇaMeNtÁrios: 
03.01.04.122.101.2.036 – 33.90.39.05.
06 – VaLor do coNtrato: r$ 690.000,00 
(seiscentos e noventa mil reais).
07 – PraZo: 12 (doze) meses.
08 – Processo adMiNistratiVo: 4231/2015. 
09 – data da assiNatura: 09/03/2016.

aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 052/2016

contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço para agenciamento de viagens aos servidores 
quando em missão oficial, atendendo a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de governo 
(sMg). retirada do edital em horário comercial. Local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua Hilário ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de Janeiro – rJ – ceP 27570-
000 ou então através do portal de transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/.  abertura 
da proposta dia 18/08/2016 às 09:00 h no endereço 
acima. as sociedades empresariais interessadas 
deverão trazer: 2 (duas) resmas de papel sulfite modelo 
A4, procuração com firma reconhecida em cartório e 
contrato social autenticados.

Álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de Licitação
Pregão presencial nº 053/2016

contratação de empresa para fornecimento de fogão 
com acendimento automático, atendendo a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). retirada do edital em horário comercial. Local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua Hilario ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de Janeiro – rJ – ceP 27570-
000 ou então através do portal de transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 18/08/2016 às 14:00 h no endereço 
acima. as sociedades empresariais interessadas 
deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite modelo 
A4, procuração com firma reconhecida em cartório e 
contrato social.

Álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de Licitação
Pregão presencial nº 054/2016

contratação de empresa para fornecimento de 
bebedouro industrial, atendendo a solicitação efetuada 
pela secretaria Municipal de ação social e Habitação 
(sMasH). retirada do edital em horário comercial. 
Local: departamento de licitação da Prefeitura Municipal 
de Porto real localizado na rua Hilario ettore, 442 – 
centro – Porto real – rio de Janeiro – rJ – ceP 27570-
000 ou então através do portal de transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 19/08/2016 às 09:00 h no endereço 
acima. as sociedades empresariais interessadas 

deverão trazer: 1 (uma) resma de papel sulfite modelo 
A4, procuração com firma reconhecida em cartório e 
contrato social autenticados.

Álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 055/2016

contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamento de sonorização, 
atendendo a solicitação efetuada pela secretaria 
Municipal de esporte Lazer e cultura (sMeLc). retirada 
do edital em horário comercial. Local: departamento 
de licitação da Prefeitura Municipal de Porto real 
localizado na rua Hilário ettore, 442 – centro – Porto 
real – rio de Janeiro – rJ – ceP 27570-000 ou então 
através do portal de transparência link http://www.
portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura da proposta 
dia 19/08/2016 às 14:00 h no endereço acima. as 
sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 
2 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

Álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

PORTARIA Nº 2374 DE 15 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, JEFERSON 
LUIZ BELÉM FELÍCIO, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de Monitoramento e avaliação 
de gestão da secretaria Municipal de fazenda e 
Planejamento. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2377 DE 21 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, MARLON 
DE ARAÚJO GRACIANI, do cargo em comissão cc3 
de assessor de coleta de Lixo Úmido da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura.  

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, MARLON DE 
ARAÚJO GRACIANI, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador de controle de qualidade de Água e 
esgoto da secretaria Municipal de obras, urbanismo e 
infra estrutura. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2378 DE 21 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, JOSÉ 
PAULINO DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de coleta de Lixo Úmido da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2379 DE 21 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 21/07/2016, ANÉSIA 
FÁTIMA BIITTNR, para o cargo em comissão cc3 de 
assessor de roçada e capina da secretaria Municipal 
de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2380 DE 21 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 30/06/2016, DARIO 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão cc2 de 
coordenador de folha de Pagamento da secretaria 
Municipal de administração. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, DARIO DE 
OLIVEIRA, para o cargo em comissão cc1 de diretor 
da ouvidoria da secretaria Municipal de governo. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2381 DE 28 DE JULHO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/07/2016, TALES 
GONÇALVES DE CARVALHO, para o cargo em 
comissão cc1 de diretor do centro cirúrgico da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2384 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, LUIS 
PAULO DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de coleta de Lixo Úmido da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2385 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, WILIAN 
CARDOSO GASTÃO, para o cargo em comissão 
cc3 de assessor de roçada e capina da secretaria 
Municipal de obras, urbanismo e infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2386 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, JOSÉ 
EDSON DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 
de assessor de coleta e destinação de entulho da 
secretaria Municipal de obras, urbanismo e infra 
estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2387 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 31/07/2016, JAIRO 
CARVALHO, do cargo em comissão cc1 de diretor 
de transportes e Logística da secretaria Municipal de 
educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, JAIRO 
CARVALHO, para o cargo em comissão ssM de 

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/


quarta-feira, 03 de agosto de 20168 atos oficiais

Ingredientes

Modo de preparo

CONTRA FILÉ AO
 MOLHO MOSTARDA

5 bifes de contra filé/1 
envelopes de caldo de 
carne em pó/3 den-
tes de alho grandes/1 
cebola pequena/1 
pimentão pequeno/100 
g de mostarda/2 toma-
tes/1 vidro pequeno de 
cogumelos escorridos/
inteiro/azeite.

corte os bifes de 
contra filé em isca e 
tempere com o cal-
do de carne, 1 dente 
de alho triturado e sal 
a gosto e deixe des-
cansar por 10 minutos.
em uma panela com 
azeite coloque os 2 
dentes de alho pica-
dos, o pimentão cor-
tado em rodelas e a 
cebola corta e deixe 
dourar.
em seguida coloque 
o contra filé, assim 
que a carne come-
çar a dourar coloque 
os tomates cortado 
sem sementes, acres-
cente a mostarda e 
os cogumelos e 200 
ml de água e deixe 
cozinhar por aproxi-
madamente 10 minu-
tos.

Ingredientes

Modo de preparo

CODORNA RECHEADA

PARA o REChEio:

4 codornas/300g de 
pinhão cozido( pode 
substituir por pinoli, no-
zes, castanhas)/100g 
de arroz integral cozi-
do/5 damascos secos 
bem picados/raspas 
de casca de 01 la-
ranja.
PARA o Molho:

Suco de 05 laranjas/a 
mesma quantidade 
de vinho branco/2 
col de sopa de man-
teiga./Sal e pimenta 
do reino./tomilho
louro/alecrim/1 col 
chá de açúcar.

rale os pinhões, se 
usar nozes ou pinoli, 
quebre-os grosseira-
mente.
Misture com o arroz 
integral, os damas-
cos secos picados e 
as raspas de laranja.
Sal a gosto reserve.
coloque o suco 
de laranja, o vinho 
branco e um buque 
de tomilho, louro e 
alecrim (pouco ale-
crim por ser forte) 
numa panela e dixe 
reduzir por 30 minu-
tos, desligue o fogo 
e misture a mantei-
ga.
reserve aquecido.
tempere as codor-
nas com sal e pi-
menta do reino, co-
loque o recheio.
pincele com gene-
rosa quantidade 
de molho coloque 
no forno (fogo mé-
dio), então pincele 
a cada 15 min até 
o final do assamen-
to, mais ou menos 45 
min.
e bom apetite.

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

subsecretário da secretaria Municipal de educação, 
esporte, Lazer e cultura. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2388 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 31/07/2016, UARLEI 
VALADÃO DE SOUZA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor de infra estrutura, conservação e transporte 
da secretaria Municipal de educação, esporte, Lazer e 
cultura. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, UARLEI 
VALADÃO DE SOUZA, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de transportes e Logística da secretaria 
Municipal de educação, esporte, Lazer e cultura. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2389 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 31/07/2016, 
FÁBIO SCHNEIDER, do cargo em comissão sM de 
secretário Municipal da secretaria Municipal de saúde.

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2390 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio de Porto reaL, No 
uso de suas atriBuiÇoes Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 01/08/2016, o 
subsecretário Municipal de saúde LEANDRO DE 
OLIVEIRA, para responder interinamente pela 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício 

PORTARIA Nº 2391 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 31/07/2016, KEILA 
EGALON DE CASTRO MÁXIMO, do cargo em 

comissão cc2 de coordenador de farmácia da 
secretaria Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, KEILA 
EGALON DE CASTRO MÁXIMO, para o cargo em 
Comissão CC1 de Diretor de Agronegócio da Secretaria 
Municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e 
renda. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

PORTARIA Nº 2392 DE 02 DE AGOSTO DE 2016.

o Prefeito eM eXercÍcio do MuNicÍPio de 
Porto reaL, No uso de suas atriBuiÇoes 
Legais

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 31/07/2016, JEAN 
CARLOS COSTA, do cargo em comissão cc3 de 
assessor da direção administrativa da secretaria 
Municipal de saúde. 

Art. 2º - NOMEAR, a partir de 01/08/2016, JEAN 
CARLOS COSTA, para o cargo em comissão cc2 de 
coordenador de farmácia da secretaria Municipal de 
saúde. 

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José roberto Pereira da silva
Prefeito em exercício

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de JaNeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 4.100 de 02 de agosto de 
2016.

“dispõe sobre decretação de Ponto facultati-
vo e dá outras providências.”

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

coNsideraNdo a realização dos Jogos olímpicos e 
Paralímpicos de 2016 no estado do rio de Janeiro nos 
períodos de 5 a 21 de agosto de 2016 e de 7 a 18 de 
setembro de 2016, respectivamente;

coNsideraNdo a dimensão dos Jogos olímpicos e 
Paralímpicos que juntamente trarão ao estado do rio 
de Janeiro mais de 15.000 atletas de 206 países, para 
participarem de 65 modalidades esportivas;

CONSIDERANDO que à realização da abertura oficial 
dos Jogos olímpicos e Paralímpicos implicará em um 
considerável aumento no fluxo de veículos e pessoas 
nas vias e nos transportes públicos, sejam pessoas e 
carros diretamente ligados aos jogos, marcada para o 
próximo dia 05 de agosto;

CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir o fluxo 
de veículos nas vias do estado do rio de Janeiro no dia 
de abertura oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
haja vista que o trânsito, em virtude de sua frota de 
mais de dois milhões e meio de veículos, encontra-
se saturado, o que não possibilita a absorção de 
fechamento de vias ou obstruções temporárias;

coNsideraNdo a importância e a necessidade 
de garantir a mobilidade urbana no período em que 
ocorrerá a abertura oficial dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, rio 2016;

coNsideraNdo que o movimento da copa do Mundo 
trouxe para o estado do rio de Janeiro, em especial 
para os municípios vizinhos, considerável números de 
veículos oriundos de países da américa Latina, dentre 
eles os denominados “MotorHome” e considerando a 
necessidade do estado em organizar uma possível 
chegada/visita dos veículos, muitos deles vindos de 
países como argentina e chile;

coNsideraNdo, principalmente, a preocupação 
deste ente municipal, com seus servidores públicos, 
para que os mesmos não fiquem parados no trânsito por 
horas e horas, nos seus translado de ida e vinda do seu 
trajeto de casa-trabalho-casa, no dia em que ocorrerá 
a abertura oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
rio 2016;

DECRETA:

art. 1º. fica decretado Ponto facultativo nas 
repartições da administração direta e indireta da Prefei-
tura Municipal de Belford roxo, no(s) dia(s) 04 e 05 de 
agosto de 2016 (quinta- feira e sexta-feira).

art. 2º. funcionarão normalmente os seguintes 
serviços:

i - da área da saúde como Hospital Municipal, 

unidade Mista do Lote XV, saMu e a unidade de Pron-
to atendimento, 

ii - repartições de prestação continuada de servi-
ço como coleta e remoção de lixo, 

iii - da área de trânsito, 

iV - de segurança pública,

V – da comissão Permanente de Licitação e 
serviços;

VI - os expedientes nos órgãos cujos serviços 
não admitam paralisação, a critério do secretário da 
pasta, em especial os órgãos da Secretaria Municipal 
de fazenda.

art. 3º. este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4.101 de 02 de agosto de 
2016.

“dispõe sobre a indicação do gestor do fun-
do Municipal dos direitos da criança e do adolescente 

de Belford roxo e dá outras providencias”

o Prefeito do MuNicÍPio de BeLford roso, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, e
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DECRETA:

Art. 1º - fica designado como gestor do 
fuNdo MuNiciPaL dos direitos da criaNÇa e 
do adoLesceNte de BeLford, a servidora fa-
tiMa regiNa correa da costa, MatrÍcuLa 
10/006166, servidora efetiva, para ser a responsável 
pela aplicação, gestão e prestação de contas dos re-
cursos do referido fundo Municipal, acompanhados 
e fiscalizados pelo pleno do CMDCA com as devidas 
deliberações do mesmo na aplicação dos recursos em 
conta especifica, e que estarão sob a fiscalização do 
órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º - este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação quando são revogadas as disposi-
ções em contrário.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 1786/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Retificar a Portaria nº 1.045/GP/2006, de 17/11/2006, re-
tificada pelas Portarias nº 695/GP/2008, de 21/10/2008 
e nº 1.317/gP/2012, de 20/09/2012, relativas a aposen-
tadoria por invalidez da servidora MARCIA MARIA RA-
MOS JANINI, Matricula nº 10/14.581, efetiva no cargo 
de Médico dermatologista, concedida com fundamento 
no art. 40, § 1º, i, crfB/88, com redação dada pela ec 
41/2003 c/c art. 60, § 6º, da Lc 083/2006 c/c art. 6º-
a, da ec 70/2012, com proventos mensais e integrais 
de r$ 1.430,00 (hum mil, quatrocentos e trinta reais) 
sendo: r$ 4.644,45 (quatro mil, seiscentos e quaren-
ta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a títu-
lo de Vencimento Base do cargo (Lc nº 132/2012) e 
r$ 1.071,80 (hum mil e setenta e um reais e oitenta 
centavos) à título de 30% (trinta por cento) de adicional 
de  tempo de serviço – triênio, (art. 7° da Lei Municipal 
003/1993), conforme contido no Processo PreVide nº 
2016/00143 e PMBr nº 37/000078/2016. esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 07 de Janeiro de 2016, com 
efeitos financeiros a contar de 29/03/2012, conforme 
art. 2º, da ec 70/2012.

PORTARIA Nº 1787/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Aposentar, por invalidez, a servidora IOLANDA PAI-
VA DOS SANTOS, matrícula nº 10/015678, efetiva no 
cargo de Professora de 1ª a 4ª série - c, admitida em 
23/04/1998, lotada na seMed, com fundamento no art. 
40, § 1º, inciso i, da crfB/88, com redação dada pela 
ec 41/2003 c/c art. 6º-a, da ec 41/2003, introduzido 
pela ec 70/2012 c/c 60, § 1º, da Lc 083/2006, com pro-
ventos mensais e proporcionais de r$ 1.508,33 (um mil, 
quinhentos e oito reais e trinta e três centavos), sendo: 
r$ 1.055,26 (um mil, cinquenta e cinco reais e vinte e 
seis centavos) a título de Vencimento Base do cargo, na 
proporção de 6.376/10.950 (Lc nº 131, de 26/04/2012), 
e r$ 453,07 (quatrocentos e cinquenta e três reais e 
sete centavos), a título de adicional de tempo de serviço 
na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) – triênio 
(artigo 7° da Lei n° 003/93), conforme contido nos autos 
do processo administrativo PMBr nº 37/0004777/2015 
e PreVide nº 2016/00301. esta portaria entrará em vi-
gor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 07 de outubro de 2015. 

PORTARIA Nº 1788/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

RETIFICAR a Portaria n° 1170 de 11/09/2012, que re-
formulou a Portaria n° 2935/gP/2009, de 07/10/2009, 
em cumprimento a emenda constitucional n° 70, de 
29/03/2012, que concedeu a aposentadoria por in-
validez ao servidor SEVERINO DA SILVA, matrícula 
10/18.156, no cargo efetivo de Pedreiro, com fundamen-
to no artigo 40, § 1°, inciso i, da constituição federal de 
1988, com redação dada pela ec 41/2003 c/c artigo 60, 
§ 1° da Lc 083/2006, com proventos mensais e pro-
porcionais de r$ 702,22 (setecentos e dois reais, vinte 
e dois centavos), sendo: r$ 173,45 (cento e setenta e 
três reais e quarenta e cinco centavos), referente à pro-
porcionalidade de 5.122/12.775 do vencimento base do 
cargo (Lei n° 1.060 de 25/08/2005), r$ 43,26 (quarenta 
e três reais e vinte e seis centavos), a título de adicio-
nal de tempo de serviço na proporção de 10% (dez por 
cento) – triênio (artigo 7° da Lei n° 003/93), e r$ 485,51 
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um 
centavos), correspondentes a incorporação salarial de 
50% (cinquenta por cento) do estipêndio atribuído ao 
cargo de Pedreiro, símbolo das-9, com fundamento no 
§ 2º, do art. 26, da LoMBr, conforme contido no Pro-
cesso administrativo n° 04/0000322/2009 e PreVide 
n° 2009/01342. esta portaria entrará em vigor na data 
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 
15 de janeiro de 2009 e efeitos financeiros a partir de 
29/03/2012, conforme art. 2° da ec 70/2012.

PORTARIA Nº 1789/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

cessar os efeitos estipendiais da aposentadoria 
Compulsória  concedida ao servidor ROMULO LIMA 
AYRES, Matricula nº 10/05417, no cargo de Professor 
de Geografia da SEMED, concedida através da Portaria                   
nº 398/gP/2007, de 26/07/2007, face a irregularidade 

na acumulações de cargos públicos, identificada pelo 
tce/rJ, conforme contido no processo administrativo 
tce nº 223.685-1/07, a contar de 02/06/2016.

PORTARIA Nº 1790/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição 
e idade, a servidora FATIMA REGINA DE MENEZES 
MOULIN, matricula nº 10/5442, efetiva no cargo de su-
pervisor escolar, da seMed, admitida em 17/02/1995, 
com fundamento no art. 6º, da ec 41/2003 c/c art. 83, 
da Lc 083/2006, com proventos mensais e integrais a 
ser oportunamente fixado e apostilado nos termos do 
art. 91, da Lc 083/2006, conforme contido nos autos 
do processo administrativo PMBr nº 04/005980/2013 e 
PreVide nº 2013/00824. esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

PORTARIA Nº 1791/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

RETIFICAR a Portaria n° 1038/gP/2013 de 11/03/2013, 
que  concedeu a aposentadoria Voluntária por idade e 
tempo de contribuição ao servidor JOSÉ PIRES DE 
SOUZA, matrícula 10/6170, no cargo efetivo de ins-
petor de disciplina, com fundamento no artigo 6°, da 
ec 41/2003 da crfB/88 c/c artigo 83 da Lc 083/2006, 
com proventos mensais e integrais de r$ 1.130,04 (um 
mil, cento e trinta reais e quatro centavos), sendo: r$ 
743,04 (setecentos e quarenta e três reais e quatro cen-
tavos) referente ao vencimento base do cargo (Lei n° 
131 de 26/04/2012), r$ 185,76 (cento e oitenta e cinco 
reais e setenta e seis centavos), a título de adicional 
de tempo de serviço na proporção de 25% (vinte e cin-
co por cento) – triênio (artigo 7° da Lei n° 003/93), e 
r$ 201,24 (duzentos e um reais e vinte e quatro centa-
vos),  correspondentes a incorporação salarial de 50% 
(cinquenta por cento) do estipêndio atribuído ao cargo 
de assistente símbolo das-06, com fundamento no § 
2º, do art. 26, da LoMBr, conforme contido no Proces-
so administrativo n° 04/0005609/2008 e PreVide n° 
2008/00878. esta portaria entrará em vigor na data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11 
de maço de 2013.

PORTARIA Nº 1792/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Aposentar voluntariamente, por idade a servidora 
IVETE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE, matricula 
10/17.766, efetiva no cargo de auxiliar de enferma-
gem, admitida em 08/05/2000, com fundamento no 
artigo 40, § 1º, iii, ‘b’, da constituição federal, com re-
dação dada pela ec nº 41/2003 c/c artigo 63, da Lc 
nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais 
a ser oportunamente fixados e apostilados, conforme 
contido nos autos do processo administrativo PMBr nº 
37/000038/2016 e PreVide nº 2016/00001. esta por-
taria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1793/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Aposentar voluntariamente, por idade o servidor DA-
NILO DE ALMEIDA FARIA, matricula nº 10/20.010, 
efetivo(a) no cargo de gari, admitido(a) em 15/09/2000, 
com fundamento no artigo 40, § 1º, iii, ‘b’, da constitui-
ção federal, com redação dada pela ec nº 41/2003 c/c 
artigo 63, da Lc nº 083/2006, com proventos mensais 
e proporcionais a ser oportunamente fixados e apos-
tilados, conforme contido nos autos do processo ad-
ministrativo PMBr nº 37/005497/2015 e PreVide nº 
2015/00849. esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

PORTARIA Nº 1794/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Aposentar, por invalidez, a servidora GABRIELA DE 
PAULA PAIVA, matrícula nº 10/6364, efetivo(a) no cargo 
de Professor ii – a, admitido(a) em 02/03/1995, lotado 
(a) na seMed, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso 
i, da crfB/88, com redação dada pela ec 41/2003 c/c 
art. 6º-a, da ec 41/2003, introduzido pela ec 70/2012 
c/c 60, § 1º, da Lc 083/2006, com proventos mensais 
e proporcionais de r$ 1.843,61 (hum mil, oitocentos e 
quarenta e três reais e sessenta e um centavos), sen-
do: r$ 1.232,79 (hum mil, duzentos e trinta e dois reais 
e setenta e nove centavos) correspondentes ao valor 
da proporcionalidade do vencimento básico do cargo, 
a razão de 7.735/10.950  (Lc nº 131, de 26/04/2012) e 
r$ 610,82 (seiscentos e dez reais e oitenta e dois cen-
tavos) correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) 
de adicional de tempo de serviço – triênio (artigo 7° da 
Lei 003/93), conforme contido nos autos do Processo 
administrativo PMBr nº 37/0001002/2016 e PreVide 
nº 2016/00279. esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 
09 de Março de 2016. 

PORTARIA Nº 1795/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

CONCEDER, o benefício de Pensão por Morte a NA-
TASHA DRIUSSO DE SOUZA, na condição de compa-
nheira do servidor RICARDO NUNES DE SÁ, Matricu-
la nº 10/49.105, efetivo no cargo de arquiteto, falecido 
em 16/04/2015, com fundamento no art. 40, § 7º, ii, da 
constituição federal, com redação dada pela emenda 

constitucional nº 41/2003 c/c artigo 73, ii, da Lei com-
plementar nº 083/2006, com proventos mensais e inte-
grais no valor de r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), a razão de 100% (cem por cento), de forma vita-
lícia, conforme contido nos autos do processo adminis-
trativo nº 2015/00347 e PMBr nº 37/001944/2015. esta 
portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a contar de 16 de abril de 2015.

PORTARIA Nº 1796/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Exclui, da Portaria nº 1739/gP/2016 de 26 de julho de 
2016, os seguintes servidores:

Jose carLos de LiMa LoPes

roBerta aZeVedo de souZa MoNteiro

MariaNa MartHa MariaNo

PORTARIA Nº 1797/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Exonerar, a contar de 28 de junho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei orgâ-
nica Municipal, das suas respectivas funções gratifica-
das, os seguintes servidores:

LouriVaL arruda JuNior

rodrigo raBeLo de Matos siLVa

PORTARIA Nº 1798/GP/2016 de 02 de AGOSTO de 
2016

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei orgânica Municipal, 
dos seus respectivos cargos em comissão os seguintes 
servidores:

WiLLiaN de arauJo BarBosa

MariZe da siLVa MartiNs

LeaNdro da siLVa cruZ

eriKa cristiNa NuNes de Moraes

daNieLa cordeiro da siLVa

sYLVio cuNHa da siLVa

ester feLiX de LiMa siLVa

Maria Lucia orNeLas

suZiaNNe de oLiVeira serra

faBio LuiZ do NasciMeNto siLVa

ceciLia dias da siLVa

aguida carNeiro reBouÇas fiLHo

MoNique MediNa dos saNtos

Marcos PauLo soares

rogerio iNoceNcio BaPtista

tatiaNa dias carVaLHo siLVa

BruNa NuNes de LeMos

soLaNge soares

Jose carLos goNÇaLVes da siLVa

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados em R$ 1.424,87 (hum 
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e 
sete centavos), os proventos mensais e proporcio-
nais da aposentadoria voluntária por idade, a razão de 
8.513/10.950, concedida a servidora CLEIA FERREIRA 
DE SOUZA, matricula nº 10/5930, através da Portaria 
nº 1143/gP/2016, de 29/04/2016, publicada no Jornal 
“Hora H”, de 30/04/2016.

o presente ato entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 30/04/2016.

ref: Processo nº 37/006159/2015

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados em R$ 880,00 (oitocentos 
oitenta reais), incluída a complementação constitucio-
nal de r$ 55,49 (cinquenta e cinco reais e quarenta e 
nove centavos) em obediência ao § 2º, do art. 201, da 
crfB/88, os proventos mensais e proporcionais da apo-
sentadoria voluntária por idade, concedida ao servidor 
REVERALDO DE OLIVEIRA, matricula nº 10/19.557, 
através da Portaria nº 1325/gP/2016, de 1°/06/2016, 
publicada no Jornal “Hora H”, de 02/06/2016. o presen-
te ato entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a partir de 02/06/2016.

ref: Processo nº 04/0000410/2012 e PreVide nº 
2012/00062

GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com Fátima ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - jornal hoje
14:11 - vídeo Show
15:13 - olimpíada 2016
16:00 - Futebol Femininobrasil x 
china
17:57 - olimpíada 2016
18:27 - Êta Mundo bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:34 - haja coração
20:30 - jornal nacional
20:56 - velho chico
21:45 - Futebol
23:45 - profissão: repórter
00:27 - jornal da globo
01:06 - programa do jô
01:46 - corujãoum crime nada 
perfeito
03:18 - corujãopontes partidas

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel animado
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 - Fofocando
15:15 – casos de Família
16:15 -  Mar de amor 
17:15 – abismo da paixão
18:15 – Meu coração é teu
19:45 – Sbt  brasil 
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:15 - carrossel
21:30 – a garota da Moto
22:15 -  pra ganhar é só 
rodar
23:00 – programa do rati-
nho 
00:30 – the noite
01:30 – jornal do Sbt
02:15 – okay pessoal
03:00 – dois homens e Meio 
03:30 – Mike & Molly
04:00 – jornal do Sbt
05:00 – jornal do Sbt

REDE TV

05:00-igreja internacional 
da graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá Sabendo? 
09:30-Melhor pra 
você 
12:00-igreja universal do 
reino de deus 
15:00-a tarde é Sua 
17:00-igreja universal do 
reino de deus 
18:00-olha a hora 
19:15-redetv news 
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:30-Superpop 
00:05-leitura dinâmi-
ca 
00:30-programa amaury 
jr 
01:30-viagem cultural 
02:00-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
Seu lar

06h00 - balanço geral Manhã
07h30 - Sp no ar
08h55 - Fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço geral Sp
14h45 - amor e intrigas
15h15 - chamas da vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h00 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - jornal da record
22h15 - gugu
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

BAND

06:00 - jornal bandnews
07:30 - café com jornal
08:00 - café com jornal - 
edição brasil
09:00 - diário dos jogos 
olímpicos rio 2016
09:15 - dia dia
11:00 - jogo aberto
12:30 - jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - jogos olímpicos 
rio 2016
19:20 - jornal da band
20:25 - Sila: prisioneira do 
amor
20:40 - religioso - Show da 
Fé
21:30 - Maratona rio 2016
21:35 - jogos olímpicos 
rio 2016
00:00 - diário dos jogos 
olímpicos rio 2016
01:15 - jornal da noite
02:00 - Que Fim levou?
02:05 - jogos olímpicos 
rio 2016
03:00 - religioso - igreja 
universal
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Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM REQUEIJÃO

1 kg de frango à passari-
nho/1/2 kg de batata
alho/1 cebola/1/2 copo 
de maionese/1/2 copo de 
requeijão/queijo ralado a 
gosto/sal a gosto.

tempere o frango com o 
alho, cebola e sal.
enquanto isso deixa o for-
no preaquecer por cerca 
de 10 minutos.
Misture a maionese com o 
requeijão e unte o frango
coloque em uma forma e 
cubra com papel alumí-
nio.
leve ao forno médio por 
cerca de 30 minutos.
enquanto isso cozinhe as 
batatas por 5 minutos.
unte com a mistura de 
maionese com requeijão, 
retire o papel alumínio e 
coloque as batatas.
deixe por mais ou menos 
.1 hora ou até que fique 
dourado, virando de vez 
em quando.
antes de apagar o fogo, 
jogue queijo ralado em 
cima e deixe por mais 5 
minutos.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM BATATA

1 frango inteiro ou em pe-
daços/5 ou 6 batatas/sal 
a gosto/1 sachê de tem-
pero/vinagre/2 dentes de 
alho/1 cebola/1 colher 
(sopa) de margarina.

coloque o frango em uma 
forma.
prepare o tempero assim: 
coloque o sal, sachê de 
tempero de sua prefe-
rência, vinagre, alho e a 
cebola no liquidificador e 
bata.
pique as batatas e tempe-
re junto com o frango.
agora já pode colocar no 
forno, asse até dourar o 
frango.
também dá para colocar 
cenoura.

Ingredientes

Modo de preparo

GALINHA COM QUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
reserve.
aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDAMENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 1.420/GP/2016, de 07/06/2016, publicada 
no Jornal “Hora H”, de 08/06/2016, os proventos mensais e integrais da aposentado-
ria voluntária por idade e tempo de contribuição concedida a servidora SONIA CRIS-
TINA DOS SANTOS DE SOUZA, matrícula nº 10/6254, no valor de r$ 2.014,04 
(dois mil e quatorze reais e quatro centavos), sendo: r$ 1.491,88 (hum mil, quatro-
centos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos) a titulo de vencimento básico 
do cargo (Lc nº 132, de 26/04/2012) e r$ 522,16 (quinhentos e vinte e dois reais e 
dezesseis centavos) correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adicional 
de tempo de serviços – triênio (art. 7º, da Lei 003/93). o presente ato entrará em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/06/2016.

ref: Processo nº 37/005498/2015.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 1.323/GP/2016, de 01/06/2016, publicada 
no Jornal “Hora H”, de 02/06/2016, os proventos mensais e integrais da aposenta-
doria voluntária por idade e tempo de contribuição concedida ao servidor RAQUEL 
NUNES DOS REIS, no valor de r$ 5.090,26 (cinco mil e noventa reais e vinte e 
seis centavos), sendo: r$ r$ 1.812,28 (hum mil, oitocentos e doze reais e vinte 
e oito reais centavos) correspondente ao último vencimento base do cargo (Lc nº 
131, de 26/04/2012), r$ 1.177,98 (hum mil, cento e setenta e sete reais e noventa e 
oito centavos) correspondentes a 65% (sessenta e cinco por cento) do adicional de 
tempo de serviço – triênio (art. 7º, da Lei nº 003/1993) e r$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais) correspondentes a incorporação salarial de 50% do estipêndio do cargo em 
comissão de assessor especial i, símbolo se-1.

o presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a partir de 02/06/2016.

ref: Processo nº 04/003995/2015.

APOSTILAMENTO DE PROVENTOS e DE FUNDAMENTAÇÃO

Ficam fixados e apostilados na Portaria nº 1.422/GP/2016, de 07/06/2016, publicada 
no Jornal “Hora H”, de 08/06/2016, os proventos mensais e integrais da aposentado-
ria voluntária por idade e tempo de contribuição concedida a servidora NANCY DE 
SOUZA ANDRADE, matrícula nº 10/5.785, no valor de r$ 2.794,39 (dois mil, sete-
centos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo: r$ 2.069,92 (dois 
mil e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) a titulo de vencimento básico 
do cargo (Lc nº 131, de 26/04/2012) e r$ 724,47 (setecentos e vinte e quatro reais 
e quarenta e sete centavos) correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adi-
cional de tempo de serviços – triênio (art. 7º, da Lei 003/93). o presente ato entrará 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/06/2016.

ref: Processo nº 37/006037/2015.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Despacho do Prefeito (Processo nº 44/0315/2015): HoMoLogo a presente Li-
citaÇÃo na modalidade Pregão Presencial nº 037/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: daNÚBia V goMes coMÉrcio e serViÇos eireLi, no valor de r$ 
276.335,00 (duzentos e setenta e seis mil e trezentos e trinta e cinco reais), conforme 
ata de julgamento/mapa de lances e ata da adjudicação da comissão Permanente 
de Licitações, Materiais e Serviços às fls. 185/187 e 188/190  e ainda,  pareceres  da 
Douta  Procuradoria Geral do Município em fls. 105/106 e da Secretaria Municipal de 
Controle ás fls.193/194. Em 15 de julho de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 24/0008/2016): HoMoLogo a presente Li-
citaÇÃo na modalidade Pregão Presencial n°. 035/2016, adjudicando seu objeto à 
empresa: fM reaL NegÓcios coMÉrcio e serViÇos eireLi Me. apresentou 
menor lance nos itens 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 e 4, 4.1 perfazendo um valor total de 
r$19.330,00 (dezenove mil e trezentos e trinta reais), conforme ata de julgamen-
to/mapa de lances da comissão Permanente de Licitações, Materiais e serviços 
às fls. 222/225 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em 
fls.085/086 e da Secretaria municipal de Controle às fls. 229/230. Em 15 de julho 
de 2016.

Despacho do Prefeito (Processo nº 44/0350/2016): HoMoLogo a presente Li-
citaÇÃo na modalidade Pregão Presencial nº 042/2016, adjudicando seu objeto 
à empresa: reNato MorgadoProduÇÕes Ltda., no valor de r$ 46.771,00 
(quarenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais), conforme ata de julgamento/
mapa de lances e ata de adjudicação/Mapa de adjudicação da comissão Perma-
nente de Licitações, Materiais e Serviços às fls. 174/179 e ainda,  pareceres  da 
Douta  Procuradoria Geral do Município em fls. 58/59 e da Secretaria Municipal de 
Controle ás fls.183/184. Em 01 de agosto de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

C O N T R A T O  N º 0 2 2 / S E M U S / 2 0 1 5

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2323/2013

PARTES: o Município de Belford roxo e e.a.J.L. equiPaMeNtos de seguraN-
Ça coNtra iNcÊNdio Ltda-Me

RESUMO DO OBJETO: o presente contrato tem por objeto a contratação de em-
presa na Prestação de serviços de recarga, manutenção e instalação de equipa-
mentos de combate e incêndios, para atender as necessidades da secretaria Muni-
cipal de saúde.

FONTE DE RECURSOS:

Programa de Trabalho Despesa Fonte Nota de 
Empenho

Valor

08.01.10.302.028.2.010.000 3.3.90.39.00 016 - sus 0354 de 
13/07/2015

23.383,00

08.01.10.302.028.2.010.000 3.3.90.39.00 016 - sus 0355 de 
13/07/2015

30.388,00

08.01.10.302.028.2.010.000 4.4.90.52.00 016 - sus 0356 de 
13/07/2015

8.317,80

VALOR: r$62.055,80 (sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e oitenta centa-
vos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo do fornecimento do objeto deste contrato é refe-
rente ao período de 15 (quinze) dias.

DATA DA ASSINATURA: 08/09/2015.
ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO
Omitido do jornal hora h do dia 06/10/2015

TERMO ADITIVO Nº 001

Processo: 03/0000059/2013
coNtrato Nº: Nº 009/seMasdH/2013.
LocatÁrio: MuNicÍPio de BeLford roXo.
Locador: ViLMa de fÁtiMa goMes.
do – PraZo: fica Prorrogado o prazo do presente coNtrato pelo período de 
30 (trinta), meses.
do – VaLor: r$ 3.380,84 (três mil. trezentos e oitenta reais e oitenta e quatro 
centavos).
Programa de trabalho:03.02.08.244.045.2.024.000
despesa: 3.3.90.36.00
fonte: 000- ord. Não Vinc.
Nota de empenho: 0128 de 28/06/2016.
data da assiNatura: 24/06/2016

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA N.º 311 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor PAULO SERGIO FONSECA, matrícula 
10/18.131, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, lotado na secretaria Muni-
cipal de obras – sMo. o tempo de serviço de 1.191 (Hum mil, cento e noventa 
e um) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias, 
conforme certidão de tempo de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo - PMBR, que integram o processo administrativo nº. 37/3441/2015. a 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais. 

PORTARIA N.º 312 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
    RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional do servidor MAURO TADEU MARQUES DE OLIVEIRA, 
matrícula 10/5313, ocupante do cargo de Professor de Historia, lotado na secre-
taria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de 
serviço de 1.191 (Hum mil, cento e noventa e um) dias, correspondendo a 03 
(três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias, conforme certidão de tempo de con-
tribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram 
o processo administrativo nº. 37/2744/2016. a publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 313 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora ELIANE DE OLIVEIRA PIO, matrícula 
10/15.636, ocupante do cargo de Professor de Ciências, lotado na secretaria Mu-
nicipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço de 
1.120 (Hum mil, cento e vinte) dias, correspondendo a 03 (três) anos e 25 (vinte 
e cinco) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/2149/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 314 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora YULA DOS SANTOS GUIMARÃES, ma-
trícula 10/53.034, ocupante do cargo de Professor II lotado na secretaria Municipal 
de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço de 1.066 
(Hum mil e sessenta e seis) dias, correspondendo a 02 (dois) anos, 11 (onze) 
meses e 02 (dois) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida 
pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, que integram o processo administrativo 
nº. 37/1750/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 315 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora MARIA ALICE DA SILVA, matrícula 
10/15.652, ocupante do cargo de Professor II lotado na secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço de 1.421 
(Hum mil, quatrocentos e vinte e um) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 10 
(dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, conforme certidão de tempo de contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o proces-
so administrativo nº. 37/3103/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 316 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora CÉLIA FRANCISCO DE ALMEIDA, ma-
trícula 10/14.815, ocupante do cargo de Professor de Matemática, lotado na se-
cretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de 
serviço de 313 (Trezentos e treze) dias, correspondendo a 10 (dez) meses e 
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Ingredientes

Modo de preparo

QUINDIM BOM À BEÇA

14 gemas peneiradas/1 
ovo inteiro, porém com a 
gema peneirada/100 g de 
coco seco natural ralado 
(caso não tenha a fruta, 
pode ser o tradicional dos 
mercados. escolha o que 
não for adoçado)/100 g 
de manteiga/400 g de 
açúcar refinado mantei-
ga e açúcar para untar as 
forminhas.

unte as forminhas com man-
teiga e açúcar e reserve
com a batedeira, misture o 
açúcar e a manteiga até fi-
car clarinho
acrescente o coco ralado, 
as gemas e o ovo inteiro (to-
das as gemas peneiradas) e 
misture bem
encha as forminhas até a 
boca (não vai transbordar!) 
e reserve por 1 hora para 
que o coco fique separado 
do líquido
preaqueça o forno no máxi-
mo e quando for colocar os 
quindins deixe nos 200º c
os quindins devem ser cozi-
dos em banho-maria e você 
deve usar uma prateleira 
bem próxima do fogo
não precisa cobrir com pa-
pel-alumínio
Quando o coco estiver bem 
douradinho (bem douradi-
nho mesmo!) o quindim está 
pronto
retire a forma do forno e 
com a ajuda de uma faca 
sem ponta retire os quindins 
ainda quentes das formas 
(se esfriar vai grudar na for-
ma)
Sirva quente ou frio
os quindins podem ser con-
gelados em embalagens 
individuais, vedadas com 
papel-filme
espero de coração que gos-
tem!

Ingredientes

Modo de preparo

CUPIM NO BAFO NA 
PANELA DE PRESSÃO

1 kg de cupim/2 cebolas 
grandes/1 colher (sopa) 
cheia de sal grosso.

corte o cupim em fatias gros-
sas de aproximadamente a 
largura de 1 dedo.
Fure os pedaços da carne 
com uma faca de ponta.
corte as cebolas em rodelas.
Forre o fundo da panela de 
pressão com grande parte 
da cebola.
em cima das rodelas de ce-
bola, arrume as fatias do 
cupim e espalhe 1 colher de 
sopa de sal grosso por cima 
da carne.
coloque o restante da cebo-
la fatiada por cima da carne
tampe a panela de pressão 
(usei uma de 4,5 litros) e leve 
ao fogo.
não precisa colocar água 
na panela, pois a cebola e a 
carne soltarão água suficien-
te para cozinhar a carne.
após uns 10 minutos que a 
panela pegar pressão, desli-
gue o fogo, tire a pressão da 
panela e abra.
dê uma mexida com uma 
colher no fundo da panela, 
para as cebolas não gruda-
rem.
tampe novamente e deixe 
por mais 10 minutos.
repita novamente a opera-
ção acima.
Se o ponto da carne tiver do 
seu agrado, já pode desligar
Sirva assim que a carne esti-
ver pronta.

13 (treze) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/3082/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 317 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora LEA PEREIRA, matrícula 10/15.607, ocu-
pante do cargo de Professor de Historia, lotado na secretaria Municipal de educa-
ção, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço de 1.148 (Hum mil, 
cento e quarenta e oito) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 
22 (vinte e dois) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administra-
tivo nº. 37/2215/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro 
nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 318 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
   RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora ELIANE MARIA VALENTE GOMES, ma-
trícula 10/7660, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotado na secre-
taria Municipal de saúde - seMus. o tempo de serviço de 1.148 (Hum mi, cento e 
quarenta e oito) dias, correspondendo a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte 
e dois) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo administrativo 
nº. 37/3124/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 319 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os artigos 100 c/c 101, 

da Lei complementar nº. 014, de 31.10.1997.     
     RESOLVE:

Averbar, em ficha funcional da servidora ANDREA LEITE PEREIRA, matrícula 
10/43.577, ocupante do cargo de Professor II, lotado na secretaria Municipal de 
educação, esporte, cultura e turismo - seMect. o tempo de serviço de 1.804 (Hum 
mil, oitocentos e quatro) dias, correspondendo a 04 (quatro) anos, 11 (onze) 
meses e 14 (quatorze) dias, conforme certidão de tempo de contribuição expe-
dida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que integram o processo 
administrativo nº. 37/1720/2016. a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA N.º 320 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de AURINO LOURENÇO 
DOS SANTOS FILHO, ocupante do cargo de Gari, matrícula nº. 10/19.864, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos – SEMASP, por 
ter infringido os artigo 138 da Lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 37/3554/2016.

PORTARIA N.º 321 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de JUAREZ DOS SANTOS 
REIS, ocupante do cargo de Gari, matrícula nº. 10/18.571, lotado na Secretaria 
Municipal de Administração e Serviços Públicos – SEMASP, por ter infringido 
os artigo 138 da Lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 37/3553/2016.

PORTARIA N.º 322 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de BRUNO XAVIER ROCHA, 
ocupante do cargo de Professor de Português, matrícula nº. 10/43.648, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, 
por ter infringido os artigo 138 da Lei complementar nº 014/97, conforme o contido 
nos autos do Processo nº 37/3299/2016.

PORTARIA N.º 323 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de DORIS REGINA BAR-

ROS DA SILVA, ocupante do cargo de Orientador Educacional, matrícula nº. 
10/22.231, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Tu-
rismo – SEMECT, por ter infringido os artigo 138 da Lei complementar nº 014/97, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3200/2016.

PORTARIA N.º 324 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de CINTIA LOPES SIQUEI-
RA, ocupante do cargo de Professor II, matrícula nº. 10/22.334, lotado na Secre-
taria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo – SEMECT, por ter 
infringido os artigo 138 da Lei complementar nº 014/97, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 37/3302/2016.

PORTARIA N.º 325 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

instaurar inquérito administrativo disciplinar em face de PAULO ROBERTO SILVA 
FERREIRA, ocupante do cargo de Professor de educação Artística, matrícula 
nº. 10/22.514, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura 
e Turismo – SEMECT, por ter infringido os artigo 138 da Lei complementar nº 
014/97, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/3301/2016.

PORTARIA N.º 326 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 7º da 
Lei complementar nº 070/2005, que deu nova redação caput do artigo 91 da 
Lei complementar 014/97,

R E S O L V E:

conceder a THIAGO DE MATTOS VIEIRA, ocupante do cargo de Professor de 
História, lotado na secretaria Municipal de educação, esporte, cultura e turis-
mo – seMect, matrícula n.º 10/44.957. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA 
TRATO DE INTERESSE PARTICULAR, pelo período de 01 (um) ano, a contar 
de 01/07/2016, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/2771/2016. a 
publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA N.º 327 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e com base no parecer da Procuradoria geral do 
Município, INDEFERE o pedido de Triênio, formulado pelo servidor Geraldo Luiz 
Ramalho conforme contido nos autos do processo nº 04/1185/2016. a publicação 
deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA N.º 328 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o artigo 66, da Lei comple-
mentar n.º. 083 de 27/12/2006.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO
CARLA SOUZA DE 

OLIVEIRA
37/3928/2016 47.254 PROFES-

SOR II
120 11/07/16 A 

07/11/16
THALITA GISELE 
COUTO ROSENO

37/3949/2016 52.993 PROFES-
SOR II

120 22/07/16 A 
17/11/16 

a publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos fun-
cionais.              

     JOÃO MAGALHÃES DA SILVA
    secretário Municipal de administração e serviços Públicos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE BELFORD ROXO 

CONVOCATORIA

o Presidente do conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente de 
Belford roxo, no uso de suas competências regimentais e ainda o disposto nas Leis 
Municipais nº 1382/2010, 1528/2015, 1392 e Lei federal nº 8.069/90 CONVOCA 
todos os Conselheiros titulares e suplentes, com presença obrigatória, para 
reunião extraordinária no dia 10 de agosto de 2016, as 10:00 hs na sede dos conse-
lhos com a seguinte pauta: 

	 Leitura da ata anterior
	Oficio ABRACE  
	Oficio do CT    
	Renovação de certificado (APAE)     
	 aprovação do Plano de ação                      
	 informes gerais. 

SIMONE MARIA DE ALCANTARA ROSA
Presidente CMDCA-BR
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Liberada para buscar o ouro
A atleta voltou à ativa em julho e esperava justamente a posição 
da Iaaf, movimento que poderia deixá-la de fora da Olimpíada.

38

lemos tem experiência de dois Jogos olímpicos: em Pequim-2008 e londres-2012

principal nome 
brasileiro do 
atletismo em 

provas de pista, ana 
cláudia lemos está 
confirmada na rio-
2016.  a iaaf (asso-

ciação internacional 
das Federações de 
atletismo) informou 
ontem que concorda 
com a punição bra-
sileira aplicada pelo 
Stjd (Superior tribunal 
de justiça despor-
tiva) sobre caso de 

doping da velocista 
e que, portanto, não 
recorrerá da decisão 
no caS (corte arbitral 
do esporte).

lemos recebeu 
gancho de cinco 
meses pelo Stjd por 
uso do anabolizante 
oxandrolona, flagra-
do em testes fora de 
competição. o julga-
mento ocorreu em 
maio, mas a punição 
começou a contar 
desde a suspensão 
preventiva, dada em 
fevereiro. a atleta vol-
tou à ativa em julho 
e esperava justamen-
te a posição da iaaf, 
que poderia contes-
tar a decisão brasilei-
ra e levar o caso ao 
caS, movimento que 
poderia deixá-la de 
fora da olimpíada. 

a mensagem en-
viada na última se-
gunda-feira pela iaaf 
à cbat (confedera-
ção brasileira de atle-
tismo) é assinada por 
thomaz capdevielle, 
responsável pelo de-

partamento Médico 
e de controle de do-
ping da iaaF.

"É importante este 
comunicado da iaaF, 
que confirma os pro-
cedimentos adota-
dos pela cbat e dá 
mais segurança à 
atleta", diz Martinho 
Santos, superinten-
dente técnico da 
cbat e diretor do tor-
neio de atletismo dos 
jogos olímpicos do 
rio.

ana cláudia lemos 
voltou a competir 
após a suspensão em 
11 de julho, na co-
lômbia, e venceu a 
prova dos 100 m rasos 
no torneio local com 
a marca de 11s14, 
a melhor do brasil 
em 2016. o resulta-
do a colocou na 38ª 
posição do ranking 
mundial, a segunda 
melhor entre as sul-
-americanas) atrás 
apenas da equato-

riana Ángela tenorio. 
a brasileira levou 

duas medalhas de 
ouro no pan-ameri-
cano de 2011, nos 
200 m rasos e no 
4x100 m livre. lemos 
tem experiência de 
dois jogos olímpicos 
no currículo: em pe-
quim-2008, foi reserva 
do revezamento. em 
londres-2012, partici-
pou da final do reve-
zamento, terminando 
em sexto lugar. 

lalo de alMeida/FolhapreSS


