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America vence jogo-treino contra 
o Fla na Baixada Fluminense

Esporte

‘Amor’ é corno 
e briga quando 

olham sua 
mulher gostosa

2

Alex Muniz comanda 
Feijoada da Solidariedade 

em Queimados

Bangue-bangue de PMs acaba em morte 
Treta por causa de mulher 

7

A chapa esquentou depois que um soldado 
acusou o sargento Robson Nóbrega Santana 
(foto), do 17º BPM (Ilha do Governador) de 
assediar sua namorada. Houve bate-boca e os 
dois trocaram tiros dentro de um bar na re-
gião central de Nova Iguaçu. Robson levou 
um tiro na cabeça e nas costas e morreu na 
hora. o atirador foi levado para o Hospital 
da Posse. Divisão de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) investiga o caso.

RePRoDUÇÃo 

7

Pelo menos sete pessoas sofreram 
ferimentos depois que o ônibus da li-
nha 422 (Grajaú-Cosme Velho) subiu 
a calçada próximo à Av. Presidente 
Vargas com Av. Rio Branco, Centro 
do Rio, no início da tarde de ontem e 
invadiu a agência do Santander.

Ônibus no Banco

2

Neste sábado (8), a partir das 
18h, a programação oficial de Na-
tal de Nilópolis será aberta com a 
inauguração do Presépio na Praça 
Prefeito Miguel Abrão, no Centro. 
A praça fica em frente à estação do 
trem.

Natal em Nilópolis

Cerca de 70 guardas de endemias da Prefeitura de Belford Roxo es-
tiveram ontem nos bairros Vila Pauline e titanic visitando domicílios 
e distribuindo folhetos explicativos para os moradores em ações pre-
ventivas contra a dengue, zika, febre chicungunya e febre amarela.

3

Belford Roxo entra na guerra 
contra o mosquito da dengue

Agentes percorreram diversas ruas em busca de focos do mosquito Aedes Aegypti

6

Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
procura assassino cruel 
de estudante de Direito 
encontrada morta dentro 
de casa com facada no 
pescoço. Investigações 
direcionam para crime de 
vingança.

Caçada

4

tribunal de Contas do 
estado decide reprovar as 
contas do prefeito de Du-
que de Caxias, Washing-
ton Reis referente ao ano 
passado. Político cancelou 
restos a pagar a um credor 
que ja tinha cumprido com 
sua obrigação.

Reprovado

4

Queimados ganha Cen-
tro de Cidadania LGBt e 
avança na luta contra a ho-
mofobia. o prefeito Carlos 
Vilela: “estamos vendo o 
número de casos de violên-
cia contra minorias e preci-
samos conscientizar a todos 
que somos iguais”, disse.

Arco-íris

6

Civil e MP fecham o cerco contra 
patrono da escola Grande Rio

Policiais arrombam porta de sala da escola de Jayder Soares

Deu bicho na cabeça!
RePRoDUÇÃo /G1
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Chegou uma do Pombal Chifre de ouro depois 
de algum tempo. Nossa agente Vó Candinha este-
ve “dando um passeiozinho por lá” e descobriu o 
caso de morador corno, casado com uma das mais 
gostosas do lugar. “o cara não admite que homem 
nenhum olhe para sua preciosidade, conforme cos-
tuma tratar a esposa. tem vez que até chama para 
sair no braço”, conta Vó Candinha.

Corno valente não gosta que ‘olha’

Vizinha do casal falou do galhudo valentão para 
nossa agente. “Uma vez o ‘Amor’ (esse é o primei-
ro nome da figura na identidade) se encheu de ódio 
contra o dono do bar aqui de perto porque olhou o 
corpo da dona e partiu pra cima do comerciante. Se 
não fosse a turma separar o negócio ficava feio”. 
enquanto ele briga com os homens ela dá seus pu-
linhos de cerca, quando ele sai para trabalhar duas 
vezes por semana em regime de plantões. 

“Parece que vamos ter mais histórias do Pombal 
por aqui. Descobri uma fonte boa, que pediu para 
não ser identificada e nem a localização do conjunto 
de apartamentos revelada”, diz Vó Candinha. “Gos-
tei de saber, ainda, que na área do Pombal morava 
um político que também ganhava uns chifrinhos, 
uma vez ou outra”, revela.  

Mais histórias vêm por ai...

‘Amor’ com ódio parte pra briga

Abraçamos hoje, Sergio 
SalleS oigerS, Fabiano Soa-
res, Cracken Icarus, Vagner 
Vieira, Marcelle Dias, edu-
ardo Vinicius, Jonatan Ma-
gella e Agnaldo estrela, da 
Banda Gambiarra Profana. 
Aquele Abraço, galera!!! 

(21) 98037-1338
          WhAtSAPP

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃo

Feijoada Samba Clube toca solidariedade em Queimados

****************************************

****************************************

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A programação de 
Natal oficial de Niló-
polis será aberta neste 
sábado (8), a partir das 
18h, com a inaugu-
ração do Presépio de 
Natal na Praça Prefei-
to Miguel Abrão, no 
Centro. Para o evento 
de inauguração estão 
previstas apresenta-
ções de artistas nilo-
politanos. o presépio, 
que já virou um ponto 
turístico do município 
é montado pela prefei-
tura, por meio das se-
cretarias de turismo e 
de Cultura, conta com 
iluminação especial e 
imagens em tamanho 
natural, podendo ser 
visitado até o dia 6 de 
janeiro, Dia de Reis. A 
Praça Prefeito Miguel 
Abrão fica localizada 
em frente à estação 
Ferroviária de Nilópo-
lis.

S.O.S F.A.M.A!

DIVULGAÇÃo

Há duas semanas o 
Centro das Artes Múlti-
plas, administrado pela 
escola Livre F.A.M.A, 
foi alvo de furto. os 
ladrões levaram, todo 
o material de trabalho 
(cadeiras, microondas, 
refletores, ventilado-
res, aparador de grama, 
e outras ferramentas). 
Para recuperar o que foi 
perdido

‘A Festa da Luz’ vai 
acontecer no local, com 
brexó da ajuda, barracas 
de comidas e bebidas, 
várias oficinas e sho-
ws de dança e música. 
Além disso a instituição 
está passando um livro 
de ouro como forma de 
angariar recursos. A en-
trada no evento será gra-
tuita e o endereço fica na 
Av. Bernardino de Melo 
4.345 - Bairro da Luz, 
Nova Iguaçu. Mais in-
formações: 3768-9250

Sambista Alex Muniz comanda a parte mu-
sical do evento em prol de jovem com leucemia

Samba da Feira recebe Suel do Imaginasamba

A Feijoada Sam-
ba Clube está 
de volta, após 

três anos, e por uma 
causa nobre. A maior 
roda de samba de Quei-
mados vai promover 
um evento beneficente 
para ajudar no trata-
mento do queimadense 
Leonardo Pontes, que 
luta contra contra leu-
cemia. A festa será re-
alizado neste domingo 
(9), a partir das 14h, no 
Recantu’s Casa de Fes-
tas (estrada do Laza-
reto, s/n, São Roque), 
com a participação do 
sambista Alex Muniz. 

A Feijoada Samba 
Clube já virou tradição 
e chega a mais uma 
edição com um históri-
co de grandes nomes da 
música como: Quinho 
do Salgueiro, Wanttuir 
da Portela, Grupo Só 
Damas, Marquinhos 
Sensação, Domingui-
nhos do estácio, Grupo 
Cem por cento, Wan-
der Pires, Andrezinho 
da Mocidade, Renato 
da Rocinha, Deco Fer-

reira, elymar Santos, 
Marquinhos Satã, Gru-
po Bom Gosto, Mole-
jo, Jorge Aragão, Almir 
Guineto, entre outros.  

toda arrecadação 
será revertida para cus-
tear o processo de cura 
do moço. o organiza-
dor do evento, Giova-
ni Brito, falou sobre 
a causa nobre: “o di-
ferencial do samba é 
a solidariedade e isso 
nos motiva a fazer a 
melhor festa de todos 
os tempos. Como sem-
pre vamos dar um show 
em prol de uma causa 
maior”, destacou. 

o evento benefi-
cente chegou até a 
alguns famosos. o 
jornalista Benjamim 
Back, da Fox Sports, 
falou sobre a causa 
nas redes sociais e 
incentivou seus se-
guidores a doarem 
sangue para Leonar-
do. o pagodeiro Ne-
tinho de Paula tam-
bém se sensibilizou 
e fez um vídeo con-
vidando seus fãs a 
participarem da roda 
de samba. 

Sábado é dia de Sam-
ba da Feira, a roda de 
samba que conquistou 
o público e ganhou o 
respeito dos artistas.  
tanto que sambistas 
famosos não perdem 
a oportunidade de ba-
terem ponto nos Ar-
mazéns do engenhão, 
localizados na parte 
externa do estádio Nil-
ton Santos, no engenho 
de Dentro. É o caso de 
Suel (Imaginasamba), 
atração deste sábado 
(8), no evento que rola 
das 15h às 23h. A en-
trada é de graça!  Suel, 
está de volta ao palco 
para cantar seus suces-
sos de carreira. o artista 
será acompanhado pelo 
grupo “Se liga aê”, an-
fitrião do evento. A en-
trada é gratuita e o sam-
ba vai das 15h às 23h. 
Suel promete animar o 
público apresentando 

os grandes sucessos do 
Imaginasamba  como 
“Saber que pensa em 
mim”, “Na alegria ou 
na tristeza”, “Retrô”, 
“Pode vir me amar”, 
“escondidinho”, “Você 
ou Ninguém Mais”, 

“Vá com Deus”, “Não 
fui homem pra te me-
recer”, “Me assume ou 
me esquece”, “Ideias 
do amor” e “Duvido”.

Local: Armazém do 
engenhão - R. José dos 
Reis, 189 - engenho de 

Dentro, Rio de Janeiro. 
Data: 08 de dezembro. 
Horário: das 15h às 
23h. Classificação Li-
vre. Capacidade: 2500 
pessoas. Grátis. www.
facebook.com/samba-
nafeiracombororo
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Queimados

Certificado na mão e a esperança 
renovada para o novo ano de 2019

GERAL

Alunos do Centro de Artes e Esportes Unificados Planeta Futuro concluem cursos de qualificação 
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o ano de 2018 está 
chegando ao fim, 
mas as cerimô-

nias de formatura das 35 
oficinas gratuitas ofere-
cidas pela Prefeitura de 
Queimados, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura e turismo, estão 
movimentando o Centro 
de Artes e esportes Uni-
ficados Planeta Futuro. 
Nesta quarta-feira (5), foi 
a vez dos aprendizes de 
padeiro, lancheiro, con-
feiteiro, ginástica, zumba 
e DJ receberem seus cer-
tificados de conclusão. Ao 
todo, 1200 alunos partici-
param das oficinas neste 
segundo semestre.

As cerimônias contaram 
com a presença do vice-
-prefeito, Machado Laz, 
que representou o prefei-
to Carlos Vilela e parabe-
nizou os alunos por mais 
uma etapa da vida pro-
fissional. “É um orgulho 
muito grande ver a gran-
de adesão da população a 
esta ideia, de que é possí-
vel capacitar os jovens e 
dar oportunidade de cres-
cimento no mercado de 
trabalho. Nosso desejo é 

que continuem avançando 
sempre’, declarou o vice-
-prefeito.

Uma das formandas no 
curso de padeiro é Carine 
Monsores (25), que está 
satisfeita por adquirir uma 
profissão. “Minha família 
toda sempre cozinhou e 
eu não sabia. Gostei mui-
to de fazer o curso, o pro-
fessor é ótimo. Vou con-
tinuar me especializando, 
pretendo fazer o curso de 
confeitaria agora”, afir-
mou a moradora do bairro 
Porteira.

Para o Secretário da 
Pasta, Marcelo Lessa, o 
momento é de muita ale-
gria e motivação para 
continuar trabalhando. “É 
gratificante saber que es-
tamos fazendo a diferença 
na vida das pessoas. Cerca 
de um mês atrás o pessoal 
do SINe (Sistema Nacio-
nal de emprego) me ligou 
pedindo indicação para 
35 padeiros. Falei com o 
professor da turma para 
saber quem estaria em 
condições técnicas de as-
sumir e, felizmente, todos 
os alunos encaminhados 
foram contratados”, disse

Lessa destacou ainda 
que já iniciou a movimen-

Assessoria de 
Imprensa

O secretário Marcelo Lessa, professores e alunos celebram a conclusão do aprendizado

tação para trazer novas 
modalidades para o ano 
que vem e já tem gente 
interessada procurando a 
secretaria. Segundo ele, 
as novas inscrições de-
vem começar em feverei-
ro de 2019.

OPOrtunidAde 
PArA tOdOS

em outra sala do es-
paço, o jovem Samuel 
Baumflek (16) – que usa 
o vulgo ‘taurus’ para co-
mandar a mesa de som – 

comemorava o começo da 
realização de um sonho 
antigo: o de comandar 
uma pista de dança lota-
da, que se tornou possível 
após a formação no curso 
de DJ.

“Sempre fui envolvido 
com música, até com gru-
po de pagode. Mas a von-
tade era mesmo de tocar 
na noite. Agora pretendo 
cursar uma faculdade de 
produção musical e ter 
meu estúdio. esse curso 
me fez parar de pensar em 

coisas erradas e preferir 
ficar em casa estudando 
música”, afirmou o mora-
dor do bairro Jardim Igua-
çu, em Nova Iguaçu.

Com a mesma idade, 
mas oriundo de uma rea-
lidade completamente dis-
tinta de Samuel, R.S. (16) 
mora no Abrigo Munici-
pal de Adolescentes de 
Queimados e é outro dos 
30 alunos que aprenderam 
o ofício de DJ.

“Vim para o curso graças 
às ‘tias’ do abrigo, que in-

centivaram. Aqui, fiz mui-
tos amigos e o professor é 
gente boa. Agora, é partir 
para o segundo módulo. 
todo jovem devia ter esse 
tipo de ocupação para não 
ficar perambulando pela 
rua”, declarou o rapaz.

Neste sábado (8), às 17h 
e 19h, será a vez dos for-
mandos do curso de tea-
tro. Já na sexta-feira (14), 
recebem o certificado, os 
alunos dos cursos de te-
clado, bateria, violão, gui-
tarra e baixo.

IGoR LIMA / PMQ

Agentes de B.Roxo fazem campanha contra
dengue, zika, chicungunya e febre amarela

As ações preventi-
vas contra as arboviro-
ses (dengue, zika, febre 
chicungunya e febre 
amarela) continuam em 
Belford Roxo. Desta 
vez, cerca de 70 guardas 
de endemias estiveram 
na quinta-feira (6) nos 
bairros de Vila Pauline e 
titanic visitando domi-
cílios e distribuindo fo-
lhetos explicativos para 
os moradores sobre as 
maneiras de se prevenir 
contra o mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
dessas doenças. Ao todo, 
os agentes visitaram cer-
ca de 1.200 domicílios, 
em 20 quarteirões, em 
Vila Pauline e mil domi-
cílios em 15 quarteirões 

no Parque São Vicente. 
Neste último, eles tam-
bém fizeram uma ação 
contra os roedores. As 
ações de prevenção 
acontecem semanalmen-
te no município. Na pró-
xima quinta-feira(13), os 
guardas de endemias es-
tarão no bairro Lote XV.  

A campanha “Dengue, 
Zica, Febre Chicun-
gunya e Febre Amarela: 
essa Guerra é de todos 
nós – Belford Roxo na 
Luta contra arboviroses” 
é uma iniciativa da Pre-
feitura, através das Se-
cretarias de Saúde, exe-
cutiva de Controle de 
Zoonoses e Vetores e da 
Mulher. Durante o verão, 
cerca de 400 agentes es-

tarão percorrendo os 230 
mil imóveis, divididos 
em 30 bairros, levando 
informação à população, 
verificando e eliminan-
do os focos do mosqui-
to. De janeiro a outubro 
de 2018, de acordo com 
fonte da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, foram 
notificados 124 casos de 
zika vírus, 302 casos de 
febre amarela, e 285 ca-
sos de dengue na cidade.

A ação da quinta-feira 
foi acompanhada pelo 
secretário executivo de 
Controle de Zoonoses e 
Vetores, Rodrigo Santa-
na, pelo diretor do De-
partamento de Controle 
de Vetores, Admilson 
Figueiredo, pelo verea-

dor ericsson Gal e pelo 
presidente da associação 
de moradores de Vila 
Pauline, José Germano.  

o prefeito Wagner 
Carneiro, o Waguinho, 
disse que o município 
capacitou e orientou os 
agentes de endemias 
para realizar o trabalho 
de prevenção contra ao 
mosquito da dengue, 
zika e chikungunya 
“Nossos técnicos es-
tão qualificados, com 
uniformes e materiais 
novos para atender da 
melhor maneira possí-
vel a nossa população”, 
enfatizou o prefeito. Se-
gundo Rodrigo Santana, 
em Vila Pauline, a ação 
foi uma solicitação da 
associação de morado-
res. “É importante que a 
população participe des-
sas ações preventivas”, 
frisou o secretário-exe-
cutivo.

De acordo com Admil-
son Figueiredo, o verão 
é a época do ano em 
que ocorre maior pro-
liferação do mosquito. 
”Através do trabalho de 
nossos agentes, estamos 
conscientizando a po-
pulação sobre a impor-
tância de intensificar as 
visitas domiciliares para 
identificar o foco e tra-
tar, evitando assim, um 
aumento das doenças”, 
enfatizou o diretor.  

Foram vasculhados diversos locais em busca de focos do mosquito transmissor das doenças 

CLAUDIo NUNeS / PMBR/DIVULGAÇÃo  

Justiça proíbe Núbia de 
entrar no Fórum de Magé

em liberdade 
desde a última 
sexta-feira (30-
11), quando foi 
solta por decisão 
do ministro Sebas-
tião Reis Junior, 
do Superior tri-
bunal de Justiça, 
a ex-prefeita de 
Magé, Núbia Co-
zzolino, está proi-
bida de entrar no 
Fórum local, com 
o acesso sendo 
permitido apenas 
nos casos de audi-
ências nas quais a 
presença dela seja 
necessária. Nú-
bia foi denuncia-
da pelo Ministério 
Público como res-
ponsável por um 
esquema que teria 
sido montado para 
fraudar decisões, 
falsificar docu-
mentos e assina-
turas de promoto-
res em processos 
que tramitam na 
1ª Vara Cível, 
nos quais figuram 
como ré. A proibi-
ção é uma das me-
didas cautelares 
definidas na con-
cessão do habeas 
corpus que a tirou 
da prisão.

Ao acatar o re-
curso impetrado 
pelo advogado 

João Francisco 
Neto o ministro 
fixou quatro me-
didas cautelares: 
“comparecimento 
quinzenal em juí-
zo para informar e 
justificar suas ati-
vidades; proibição 
de ausentar-se da 
comarca sem au-
torização judicial; 
proibição de man-
ter contato com os 
demais réus; proi-
bição de ingressar, 
sem prévia autori-
zação judicial, no 
Fórum da Comar-
ca de Magé”.

o habeas corpus 
concedido à Núbia 
beneficiou, por 
extensão, quatro 
defensores dela, 
que também foram 
denunciados com 
base na mesma 
acusação do Mi-
nistério Público: 
Michele Macedo 
Deluca (que estava 
em prisão domici-
liar, por estar grá-
vida), José Marcos 
Motta Ramos, Bru-
no Augusto Duarte 
Lourenço e Aidê 
Raquel da Mata 
Soares Pacheco, 
para os quais tam-
bém valem as mes-
mas medidas cau-
telares.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com

A Rua Jorge Cravo da Silva, 
no bairro Rancho Novo, está 
em péssimo estado de conser-
vação. Moradores e  comer-
ciantes dizem que o problema 
é antigo e piora quando chove. 
Segundo eles, a via fica intran-
sitável e cheia de armadilhas 
para motoristas e motociclistas, 
podendo provocar acidentes. 
Diversas rerclamações foram 
enviadas à Prefeitura, mas até 
agora nenhuma providência foi 
tomada. “Se continuar assim, a 
rua terá que ser interditada, afir-
mou um morador revoltado. 

nos bairros
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Rua cheia de buraco em Nova Iguaçu

em sessão realizada na 
última quarta-feira o tri-
bunal de Contas do estado 
(tCe), reprovou a presta-
ção de contas do prefeito de 
Duque de Caxias, Washing-
ton Reis, referente ao exer-
cício do ano passado. o pa-
recer contrário foi relatado 
pelo conselheiro Marcelo 
Verdini Maia, que apontou 
irregularidades. Reis cance-
lou restos a pagar a um cre-
dor que já tinha cumprido 
com sua obrigação e tinha 

que receber do município o 
total de de R$ 687.295,30.

o prefeito extrapolou o 
limite de 54% para gastos 
com pessoal imposto pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, chegando a 59,66. 
o tCe apontou ainda 
um deficit financeiro R$ 
723.523.692,36 nas contas 
da Prefeitura e um saldo ne-
gativo R$ 173.081.193,70 
no regime de previdência 
dos servidores do municí-
pio.

o município de Quei-
mados avançou na 
luta contra a homofo-

bia. Na tarde desta quarta-fei-
ra (5), cerca de 100 pessoas 
prestigiaram à inauguração do 
Centro de Referência de Pro-
moção da Cidadania LGBt, 
em parceria da Prefeitura com 
a Secretaria de estado de Di-
reitos Humanos e Políticas 
para Mulheres e Idosos. este 
é o segundo equipamento de 
políticas públicas para tra-
tar sobre o tema na Baixada 
Fluminense – o outro fica em 
Duque de Caxias – e fica na 
Rua otília, 1495, Centro, com 
funcionamento de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h.
A cerimônia contou com 

a presença do prefeito Carlos 
Vilela; do vice-prefeito Ma-
chado Laz; do secretário de 
estado de Diretos Humanos 
e Políticas para Mulheres e 
Idosos, Átila Nunes, do verea-
dor Carlos Roberto de Moraes 
(Careca), além de outras auto-
ridades políticas.

o equipamento, que tem 
gestão da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e 
Promoção da Cidadania, inte-
gra um conjunto de medidas e 
políticas públicas de combate 
à homofobia e promoção da 
cidadania LGBt. A unidade é 
composta por profissionais de 
diferentes especialidades, que 
prestam atendimento gratuito 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Reino Unido

Supremacistas brancos sugerem matar príncipe Harry
MUNDO

TCE reprova as contas do 
prefeito de Caxias

Espaço contará com diversos serviços que vão desde o acolhimento e esclarecimento de dúvidas até o monitoramento de políticas 

A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlos Vilela e diversas outras autoridades
dade: “Vamos trabalhar para sensibi-
lizar e capacitar gestores públicos e 
a sociedade local sobre homofobia e 
cidadania LGBt, contribuindo para a 
formulação e adequação de políticas 
a fim de incluir a população LGBT 
em sua perspectiva”, contou. 

Queimados ganha Centro de Cidadania LGBT

RePRoDUÇÃo/WHAtSAPP

horahmunicipios@gmail.com

à comunidade LGBt, como ad-
vogados, psicólogos e assisten-
tes sociais.

iMPOrtânCiA dO 
equiPAMentO

o prefeito Carlos Vilela des-
tacou a importância do equipa-
mento: “Nós estamos vendo o 
número de casos de violência 
contra minorias e precisamos 
conscientizar a todos que so-
mos iguais, independente de 
nossa cor, raça ou opção sexual. 
Parabéns à população LGBt 
por essa conquista”, ressaltou. 
Já Átila Nunes, falou sobre a 
parceria com o governo muni-
cipal: “Quero aqui agradecer ao 
prefeito por essa conquista e es-
tar sensível à causa”, disse.

A unidade oferece serviços 

direcionados à comunidade 
LGBt, familiares e amigos 
vítimas de discriminação e 
violência homofóbica. Além 
disso, prestam orientação 
à sociedade em geral sobre 
direitos desse segmento e 

estudantes do Reino Uni-
do fundaram uma versão bri-
tânica de um violento grupo 
neonazista americano envol-
vido em cinco assassinatos, 
revelou uma investigação da 
BBC News. Uma propagan-
da online do grupo britânico 
sugere que o príncipe Harry 
é um “traidor da raça” que 
deveria ser morto. e mensa-
gens privadas entre os mem-
bros incluem declarações do 
líder do grupo dizendo que 
policiais deveriam ser estu-
prados e mortos. evidências 
coletadas pela BBC News 
mostram que o líder é An-
drew Dymock, de 21 anos.

o homem nega ter come-
tido qualquer irregularida-

de. Mas a BBC apurou que 
ele criou o grupo conhecido 
como Sonnenkrieg Division. 
Dymock, que é originaria-
mente de Bath e cujo pai é 
um professor de odontologia, 

estuda na Universidade de 
Wales. o jovem responsável 
por produzir material extre-
mista para o grupo seria um 
jovem de 17 anos, que mora 
no oeste de Londres.

Eles disseram...
“Nunca soube de algo que desabonasse sua conduta”. Senador eleito pelo RJ Flávio Bolsonaro (PSL) ao afirmar que “nunca 

soube de algo que desabonasse a conduta” do ex-assessor dele Fabrício queiroz, citado em relatório do Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras que apontou uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 em sua conta.

Conferência
A Prefeitura de Duque de 

Caxias promove no próximo 
dia 17 a 3° Conferência Mu-
nicipal da Juventude, com a 
participação de jovens de to-
dos os distritos. Na Conferên-
cia, serão eleitos os membros 
da sociedade civil para a com-
posição do Conselho Munici-
pal de Juventude de Duque de 
Caxias.

Presidente da Câmara Municipal de 
Mesquita, Marcelo Biriba  está sob sus-
peita de contratar empresa que é alvo de 
investigação por corrupção. os atos do 
vereador também estão sendo apurados 
pela Delegacia Fazendária, que terá de 
dar explicações ao órgão. 

o Linha Verde, programa do Disque Denúncia 
do Rio voltado para receber denúncias sobre cri-
mes ambientais, teve aumento de cerca de 24% 
no número de registros de maus tratos contra ani-
mais esse ano. Desde 1º de janeiro foram 3.600 
denúncias sobre maus tratos contra animais. 

RePRoDUÇÃo

Oficinas de Teatro em Japeri
Um dos mais premiados 

grupos de teatro da Baixada 
está com inscrições abertas 
para as oficinas gratuitas de 
teatro em Japeri. Através do 
projeto ‘A Comunidade e o 
teatro’, que está em sua quar-
ta edição, os atores do grupo 
Código multiplicam a lingua-
gem teatral para crianças, jo-
vens e adultos.

Completados 390 dias do governo de Japeri, uma enquete 
realizada por uma página de notícias do município mostrou que 
a popularidade da administração Carlos Moraes - César Mello  
está em baixa. Foi perguntado como a população vê a gestão, e 
o resultado foi péssimo: 6% acham o governo bom e 94% ruim. 

A bola murcha do governo de Japeri

Oficina de Teatro em Japeri II
São oferecidas duas turmas 

de acordo com a faixa etária, 
uma de 7 a 12 anos e a outra 
acima de 13. Para se inscrever, 
os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (21) 
99813-1101, e-mail: grupo-
socioculturalcodigo@gmail.
com ou comparecer à sede do 
grupo nos dias das aulas.

De olho em 2020 II
outro alvo do partido é o 

aumento da bancada  de ve-
readores, que atualmente é 
composta de seis parlamen-
tares. “Nossa meta é lançar 
uma candidatura forte para 
compor uma base sólida na 
Câmaral”, afirma o depu-
tado federal eleito, Carlos 
Jordy, presidente do diretó-
rio municipal. 

De olho em 2020
o PSL Niterói, partido do 

presidente Jair Bolsonaro, re-
aliza reunião hoje na Câmara 
Municipal, para discutir as 
diretrizes e perspectivas do 
partido na próxima eleição. o 
objetivo é lançar candidato à 
sucessão do prefeito Rodrigo 
Neves com apoio de outros 
partidos de direita.

Boca no Trambone
Usuários das linhas Vilar 

dos teles-Centro e Ilha do 
Governador reclamam que a 
empresa Reginas, de Duque 
de Caxias, não cumpre os ho-
rários do itinerário e o núme-
ro reduzido de ônibus nesse 
trajeto causa aborrecimentos. 
Muitos passageiros alegam 
que viajam em pé. Cadê o 
respeito à população?

DIRETO AO PONTO

o Pt é um partido que mergulhou no pantonoso esquema 
de corrupção orquestrado pelo ex-presidente Lula. A ideo-
logia da social-democracia havia transformado o político, 
preso no início deste ano pela Polícia Federal, no salvador da 
Pátria. A delação do ex-ministro da Fazenda, Antônio Paloc-
ci, pinta Lula como o maior traidor do Brasil. A denúncia da 
vez é a compra de medida provisória pelo ex-presidente em 
troca de dinheiro para o filho Luís Cláudio da Silva. 

O pantonoso mundo de Lula

RePRoDUÇÃo/WHAtSAPP

BBC

tem o compromisso de for-
mar uma rede de apoio social, 
monitorada a partir de um banco 
de dados.

o coordenador do espaço será 
o ativista Haroldo Alves, que 
ressalta outros objetivos da uni-

Andrew dymock seria membro de uma versão 
britânica de um grupo neonazista americano
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Jogo das Estrelas, evento beneficente
de Zico, chega a sua 15ª edição
Partida será realizada no dia 27 deste mês, no Maracanã com presenças de craques conhecidos do torcedor. 

FIM De ANo CoM FeStA No MARACA

tudo começou em 
2004, ali mesmo 
na casa do anfi-

trião, o CFZ. o que era 
apenas um evento para 
reunir os amigos em uma 
confraternização de fim 
de ano, com o objetivo 
de ajudar instituições ca-
rentes, transformou-se 
no principal jogo bene-
ficente de encerramento 
de temporada no Brasil. 
e, neste ano, o badalado 
‘Jogo das estrelas’ co-
mandado por Zico chega 
a sua 15ª edição, já com 
data, hora e local defini-
dos: 27 de dezembro, às 
20h30, no Maracanã.

O desfile de grandes 
craques do presente e do 
passado é uma forte mar-
ca da partida organizada 
pelo empresário e filho 
de Zico, Júnior Coimbra. 
Muitos dos já confirma-
dos cultivam uma estrei-
ta ligação com o estádio, 
como Petkovic, autor do 
gol do título carioca de 
2001, e Ronaldo Ange-
lim, que marcou o gol da 
conquista do Brasileiro 
de 2009, ambos pelo Fla-
mengo. e quem estará em 
campo esse ano pela pri-
meira vez é o ex-zagueiro 

Mozer.
e os ingressos da parti-

da já estão à venda. Para 
adquiri-los, basta acessar 
o site oficial do evento 
(www.rap77.com/jogo-
-das-estrelas). o Setor 
Sul é o que tem cadei-
ras populares a R$ 30. o 
Norte custa R$ 40. Já os 
Setores Leste e oeste es-
tão a R$ 60 – todos eles 
com meia-entrada. Ainda 
estão à venda bilhetes de 
Maracanã Mais a R$ 260, 
com meia a R$ 170. Já 
nas bilheterias do Mara-
canã, a comercialização 
só começa na semana do 
jogo.

Além disso, em benefí-
cio da oNG teto, que de-
senvolve moradias para 
comunidades precárias, 
o Jogo das estrelas criou 
o “Passaporte Solidário”, 
limitado a 35 pessoas. 
toda a receita obtida com 
esta venda será destina-
da à construção de casas 
pela teto. Ao ajudar in-
tegralmente esta causa, 
o torcedor ainda terá di-
reito a uma camisa ofi-
cial da partida, idêntica à 
utilizada pelo Zico, a um 
tour exclusivo por setores 
normalmente fechados ao 
público e ainda assistirá 
ao evento num camarote 
com buffet incluso.

CredenCiAMentO
Os profissionais de im-

prensa já podem se cre-
denciar. os interessados 
devem enviar e-mail para 
credenciamento@smg-
brasil.com.br, com nome 
completo, telefone, fun-
ção, veículo de imprensa 
e número da carteira fun-
cional, seja ela ACeRJ, 
ACeeSP, ACeB, ABRA-
Ce, ARFoC ou o próprio 
registro profissional. O 
credenciamento seguirá 
até o dia 26, não sendo 
aceito no dia da partida.

A credencial é retirada 
apenas no dia do jogo. 
É necessário apresentar 
uma destas carteiras. o 
acesso dos jornalistas 
credenciados ao estádio 
respeitará as regras da 
Associação dos Cronistas 
esportivos do Rio de Ja-
neiro (ACeRJ), as mes-
mas aplicadas em todos 
os jogos oficiais no Ma-
racanã. o acesso ao cam-
po será restrito a repór-
teres e cinegrafistas dos 
veículos que têm direito 
de transmissão, além de 
repórteres de rádio e fo-
tógrafos (ainda assim, 
em número limitado). os 
demais profissionais po-
derão acompanhar o jogo 
da tribuna de imprensa e 
terão acesso a uma zona 

mista que será organizada 
próxima aos vestiários, 
antes e após a partida. 

PrOJetO eLiAS 
COnVidA AMigOS 

PArA JOgO 
SOLidáriO

Neste domingo (9), o 
Projeto elias, projeto so-
cial criado pelo meia do 
Atlético-MG em 2008, 
receberá os amigos para 
seu tradicional jogo bene-
ficente de fim de ano. O 
evento, que começará às 
10h, contará com a pre-

sença de Pedro Geromel, 
Fábio Santos, Douglas, 
William Capita, Léo San-
tos, Lizieiro, entre outros. 
o ingresso será 1 Kg de 
alimento não perecível, 
que será doado aos mora-
dores da ocupação Dou-
glas Rodrigues. “Além 
da diversão, após uma 
temporada desgastante, 
a pelada do Projeto elias 
tem o intuito de ajudar os 
mais necessitados. este 
ano, doaremos todos os 
alimentos arrecadados à 
ocupação Douglas Ro-

drigues. eu me sinto 
muito honrado em po-
der colaborar com quem 
precisa. esse ano, convi-
dei um time de peso para 
me ajudar nessa ação. 
estou muito feliz com os 
resultados que já obtive-
mos em anos anteriores e 
espero que, no domingo, 
possamos superar esses 
números”, disse elias.

Local: Pça engenhei-
ro Hugo Brando, nº1, 
Jardim Andaraí (SP), 
CDC elias da Silva trin-
dade.

Anunciada pelo Galinho, a novidade desta edição é o “Passaporte 
Solidário”, com receita revertida para construção de casas

DIVULGAÇÃo

Dorival recebe sondagens, mas 
prioriza permanência no Flamengo

o Flamengo vive um 
clima de indefinição em 
relação ao seu futuro por 
conta da eleição presiden-
cial que acontece neste 
sábado e que vai definir 
quem vai comandar o clu-
be pelos próximos dois 
anos. Uma das “vítimas” 
dessa incerteza é o técni-
co Dorival Júnior, que não 
sabe se vai permanecer e 
prefere não tomar nenhu-
ma decisão nos próximos 
dias, dando preferência ao 
Rubro-Negro.

A eleição do Flamengo, 
que acontece na sede da 
Gávea, não terá eduardo 
Bandeira de Mello, que 
não poderá tentar um novo 
mandato, mas apoia o can-
didato da situação, o seu 
atual vice-presidente de fu-
tebol, Ricardo Lomba, da 
Chapa Rosa (Avança Mais, 
Flamengo). Já pela oposi-
ção tentam o cargo Rodol-
fo Landim da Chapa Roxa 
(Unidos pelo Flamengo), 
Marcelo Vargas, da Cha-
pa Branca (Fla tradição e 
Juventude) e José Carlos 
Peruano, que representa a 
Chapa Amarela (Coração 
Valente).

Caso Lomba vença exis-
te uma possibilidade de 
Dorival ficar, embora a 
prioridade seja a tentati-
va de um acerto com Abel 
Braga, que está sem clube 

desde que deixou o Flu-
minense no meio do ano. 
Abel também é o preferido 
de Landim, enquanto que 
Peruano optaria por Mar-
celo Cabo, que promoveu o 
acesso do CSA para a elite 
do futebol nacional com o 
vice da Série B desse ano. 
Marcelo Vargas não se ma-
nifestou sobre nomes.

Dorival recebeu duas 
sondagens, sendo uma de-
las de fora do país. o trei-
nador, porém, confidenciou 
a amigos que não vai tomar 
nenhuma atitude até o plei-
to do próximo sábado. No 
último fim de semana, após 
encerrar a participação do 
Flamengo no Campeonato 
Brasileiro, ele minimizou o 
clima de incerteza.

“tenho grande respeito 
pelo Flamengo e sempre 

fui respeitado. Não vejo 
essa indefinição como algo 
ruim, pois faz parte de um 
processo como esse. tenho 
vínculo até trinta e um de 
dezembro”, disse ele.

o novo presidente terá 
pouco tempo para definir 
o futuro treinador, pois o 
elenco, que entrou de fé-
rias na segunda-feira, se 
reapresenta no dia 2 de 
janeiro e quatro dias de-
pois, dia 6, já viaja para 
os estados Unidos, mais 
precisamente para or-
lando, para a disputa da 
Flórida Cup, tradicional 
torneio amistoso de pré-
-temporada. em 10 de 
janeiro o time enfrenta 
o Ajax da Holanda e em 
12 de janeiro duela com 
os alemães do eintracht 
Frankfurt.

dorival Júnior ainda espera eleição do clube para saber se irá renovar 

GILVAN De SoUZA / FLAMeNGo

Fluminense pode utilizar jogadores 
emprestados para reforçar elenco

enfrentando uma 
grave crise financei-
ra, com cinco meses 
de direitos de ima-
gem e um de salário 
devendo ao elenco, o 
Fluminense sabe que 
vai ter dificuldades na 
formação do plantel 
para a próxima tempo-
rada. Um desmanche 
se anuncia e a falta de 
receita faz com que as 
buscas por reforços 
exijam muita criativi-
dade. Neste cenário, 
o tricolor planeja dar 
uma nova oportunida-
de a atletas que estão 
emprestados a outros 
clubes e que retornam 
em janeiro.

Um deles será o 
volante equatoriano 
Jefferson orejuela. 
o jogador estava ce-
dido para a LDU do 
equador, que não teve 
condições de exercer a 
prioridade de compra 
mesmo com o atleta 
sendo titular absoluto 
na temporada. A prin-
cípio, ele será apro-
veitado, mas também 
é visto como uma ex-
celente moeda de tro-
ca ou até mesmo uma 
possibilidade de recei-
ta com uma negocia-
ção com o exterior.

A dupla de zaga 

pode ser composta por 
jogadores revelados nas 
categorias de base, já que 
Gum falou em tom de 
despedida e Digão tem o 
empréstimo praticamente 
descartado pelo Cruzei-
ro, dono de seus direitos 
federativos. Reginaldo, 
que foi titular da Ponte 
Preta, e Nogueira, que 
também era dono da po-
sição no Figueirense, se 
destacaram na Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
A Macaca e o Figueira 
tentaram a prorrogação 
do empréstimo, algo que 
não foi aceito pelos trico-
lores, o que insinua um 
reaproveitamento.

tendo a contratação 
pedida por Abel Braga 
e recheado de elogios 
na chegada, o atacan-
te Robinho, que estava 
emprestado ao América-
-MG, também retorna e 
será aproveitado. trata-
-se de uma tentativa da 
diretoria de recuperar os 
R$ 7 milhões investidos 
na compra de seus direi-
tos federativos junto ao 
Figueirense.

outros jogadores te-
rão a situação analisada 
pelo treinador que assu-
mir o elenco. São eles o 
lateral-esquerdo Masca-
renhas (Atlético-Go); os 
zagueiros Derlan (Grê-

mio) e Nathan Ribei-
ro (Kashiwa Reysol, 
do Japão); os volantes 
Marlon Freitas (Cri-
ciúma), Luiz Fernan-
do (Minnesota United, 
dos estados Unidos) e 
Willian (Guarani); os 
meias Felipe Amorim 
(Figueirense), Luqui-
nhas (oeste) e Mara-
nhão (Goiás); e os ata-
cantes Lucas Fernandes 
(Vitória), Peu, euller e 
Matheus Pato (Samo-
rin), Matheus Alves 
(Suwon City, da Coréia 
do Sul), Levi (Hercílio 
Luz) e Willian Henri-
que (Mirassol).

Para manter Welling-
ton Silva, o Inter pode 
oferecer Camilo como 
moeda de troca (Foto: 
Ricardo Duarte/SCI)

o atacante Welling-
ton Silva, que foi titular 
do Internacional, deve 
permanecer no Beira-
-Rio. o Colorado es-
tuda envolver o meia 
Camilo em uma nego-
ciação com o tricolor.

o elenco do Flumi-
nense ganhou férias na 
última segunda-feira e 
a reapresentação está 
marcada para o dia 3 de 
janeiro, quando come-
ça a preparação para o 
Campeonato Carioca e 
para a Copa do Brasil.
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Civil e MP jogam contra o bicho
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Operação mira em lavagem de dinheiro em barracão de escola 
António Carlos

Jaider (acima) foi alvo da operação conjunta que esteve na sede da escola em duque de Caxias

o jogo do bicho foi alvo de 
uma operação desenca-
deada pela Polícia Civil 

e o Ministério Público do Rio de 
Janeiro, na manhã de ontem. A 
força-tarefa visava cumprir man-
dados de prisão e de busca e apre-
ensão. Segundo as investigações,  
Antônio Jayder Soares da Silva, 
presidente de honra da escola de 
samba Grande Rio, comanda or-
ganização criminosa que explora 
jogos de azar e lava dinheiro na 
Baixada Fluminense. 

De acordo com informações do 
MP-RJ, a contravenção liderada 
por Jayder expandiu os domínios e 
atua até em Manaus (AM), onde a 
empresa Bingo Caxiense do Gran-
de Rio tinha três filiais. A denúncia 
sustenta que o jogo fora do estado 
ajudava a lavar dinheiro.

Para os promotores, Jayder e 
seus parentes mesclavam o di-
nheiro obtido das empresas com 
o recolhido com o bicho e jogos 
de azar em diferentes empresas, 
como um bazar, serviços de inter-
net , produção de eventos, comér-
cio de alimentos, entre outros.

em 2012, segundo a denún-
cia, Jayder recebeu R$ 600 mil de 
pessoas físicas sem informação de 
origem. equipes chegaram no iní-
cio da manhã à quadra da escola 
de samba Grande Rio, em Duque 
de Caxias, e ao galpão da agremia-
ção, na Cidade do Samba, Zona 
Portuária do Rio. também foram 
cumpridos o bloqueio e o seques-
tro de bens dos investigados no 

INvEsTIgAçãO

valor de R$ 20 milhões.
os denunciados por organi-

zação criminosa e lavagem de 
dinheiro são:  Antônio Jayder 
Soares da Silva, presidente de 
honra da Grande Rio; Dagoberto 
Alves Lourenço, suposto opera-
dor financeiro de Jaider; Leandro 
Jayder Soares da Silva, sobrinho 
de Jaider; Paulo Henrique Melo 
Rufino, apontado como o laranja 
do grupo; Yuri Reis Soares, filho 
de Jayder.

 ‘O Rei dA BANCA’ em 
duque de CAxiAS 

A força-tarefa afirma que o 
presidente de honra da Grande 
Rio é responsável por controlar a 
exploração de jogos de azar em 
Duque de Caxias. Jayder também 
figura como sócio de empresas ao 
lado do filho, Yuri, e do sobrinho, 
Leandro. os dois são investigados 
como braços operacionais da qua-
drilha na operação de lavagem de 
dinheiro e no controle financeiro 
da organização.

Dagoberto é citado como ho-
mem de confiança do dirigente 
e operador das contas bancárias 
relacionadas às empresas e à es-
cola de samba. Paulo Henrique é 
apontado como ‘laranja’ do grupo 
e responsável pela lavagem das 
contravenções penais de jogo do 
bicho e jogo de azar.

A investigação rastreou opera-
ções financeiras suspeitas superio-
res a R$ 100 mil em espécie, além 
de uma série de operações imobili-
árias - artifícios para lavar dinheiro 
da contravenção.

Ônibus invade banco no Rio
RePRoDUÇÃo/ReDe SoCIAIS

Pelo menos sete 
pessoas sofreram 
feriemntos depois 
que um ônibus da 
linha 422 ( Gra-
jaú-Cosme Velho) 
subiu a calçada 
próximo à Ave-
nida Presidente 
Vargas com Ave-
nida Rio Branco, 
Centro do Rio, no 
início da tarde de 
ontem e invadiu 
uma agência do 
banco Santander. 

Segundo infor-
mações de teste-
munhas, nenhu-
ma das vítimas 

estava dentro do 
ônibu. equipes da 
Cet-Rio e Bom-
beiros estão no 
local. o Corpo 
de Bombeiros in-
formou que eles 
foram acionados 
às 13h35 para o 
atendimento. Por 
volta das 14h20, 
eles ainda não 
confirmavam o 
número de feri-
dos.

Uma cliente do 
banco disse que 
as pessoas que es-
tavam na agência 
foram atingidas 

por estilhaços. 
“eu achava que 
era um assalto. o 
vidro quebrou em 
cima da gente e 
achei que ia mor-
rer”, disse Ro-
berta Ferreira.  o 
motorista foi en-
caminhado para a 
4ª Delegacia, na 
Praça da Repúbli-
ca, onde prestava 
depoimento por 
volta das 14h40. 
Ainda segundo 
testemunhas, ele 
perdeu o controle 
do veículo e su-
biu na calçada.

A frente do ônibus entrou em agência bancária no Centro 

Polícia busca assassino de 
estudante em Queimados

A Polícia Ci-
vil busca o res-
ponsável pela 
morte da estu-
dante universi-
tária Laryssa da 
Silva Santos, 
de 23 anos, en-
contrada morta 
com uma faca-
da no pescoço 
em Queimados, 
na tarde da úl-
tima quarta-
-feira. o Portal 
dos Procurados 
divulgou car-
taz com a foto 
da vítima, que 
estudava Direi-
to, pede infor-
mações sobre o 
crime.

o assassina-
to aconteceu 
na estrada dos 
Caramujos, no 
momento que 
a vítima se ar-
rumava para ir 
trabalhar. ela 
morava com a 
irmã mais nova, 
que não estava 
em casa no mo-
mento do crime. 
I n f o r m a ç õ e s 
podem ser re-

passadas de for-
ma anônima pelo 
Whatsapp ou te-
legram do Portal 
dos Procurados, 
no telefone (21) 
9 8 8 4 9 - 6 0 9 9 ; 
pela Central de 

A t e n d i m e n t o , 
no (21) 2253-
1177; através do 
Facebook (men-
sagem inbox); e 
pelo aplicativo 
Disque Denún-
cia RJ.

DIVULGAÇÃo 

horahmunicipios@gmail.com

Laryssa da Silva Santos, de 23 anos, foi encontrada morta com 
uma facada no pescoço em Queimados, na Baixada Fluminense
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Os dois trocaram tiros e o sargento Robson Nóbrega foi atingido na cabeça e nas 
costas; Crime teria sido motivado por suposto assédio contra namorada do atirador

Bate-boca entre PMs acaba 
com morto em Nova Iguaçu

7polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A discussão entre o soldado Rodrigo e o Sargento Robson (d) aconteceu no Bar Canela Russa, localizado na região central de Nova iguaçu

do Rodrigo foi ferido na 
perna e socorrido para o 
Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI). Até o fe-
chamento desta edição, a 
unidade não havia divul-
gado informações sobre o 
estado de saúide dele.

De acordo com os pri-
meiros relatos, a motiva-
ção teria sido porque Ro-
bson olhou para a esposa 
de Rodrigo, a também 

 

RAFAeL NASCIMeNto/AGêNCIA o DIA

delegacia de Polícia  Judiciária investiga a briga que acabou na morte do sargento

Divisão de Homicídios suspeita que rapaz foi executado em Nova Iguaçu
A Divisão de Homicí-

dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga 
a hipótese de Magno Ver-
dam da Silva, de 27 anos, 
ter sido executado na noi-
te da última quarta-feira. 
Uma das versões para o 
crime é que o jovem, teria 
sido vítima de um assalto 
em Nova Iguaçu. 

A mulher e o filho de 

cinco meses da vítima, 
que estavam em um de-
pósito, testemunharam a 
execução, que aconteceu 
na Rua e, bairro Grama, 
por volta das 20h. Um pri-
mo de 34 anos disse que 
Magno tinha o sonho de 
ser bem-sucedido e esta-
va construindo uma casa 
para a mulher e o filho 
recém-nascido. “Não te-

mos mais saída, a violên-
cia tomou conta de todos 
os lugares, inclusive dos 
bairros mais calmos. Nas 
redes sociais, familiares 
e amigos do autônomo 
lamentaram a morte trá-
gica. “Palavras não po-
dem expressar qualquer 
tristeza nesse momento”, 
escreveu uma tia. “Você 
é um irmão que sempre 

Uma briga entre dois 
policiais militares em 
um bar no Centro de 
Nova Iguaçu, na noite 
da última quarta-feira, 
terminou em tragédia. 
o  sargento Robson No-
brega de Santana, de 42 
anos, lotado no 17ºBPM 
(Ilha do Governador) e 

o soldado Rodrigo Car-
doso Figueiredo, 3, do 
16ºBPM (olaria) esta-
vam no estabelecimento 
quando começaram uma 
discussão. 

Durante a briga, os 
dois sacaram as armas e 
efetuaram vários dispa-
ros. Robson foi atingido 
na cabeça e nas costas e 
morreu na hora. Segun-
do informações, o solda-

soldado da PM Jéssica 
Mello, lotada na UPP 
do Borel, na tijuca (6º 
BPM). Rodrigo Cardoso 
foi preso em flagrante, 
segundo infrormações da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF). 

há 15 AnOS COMO 
MiLitAr 

o empresário Paulo 

Vinícios, de 24 anos, um 
dos dois filhos do sargen-
to Robson, disse que o 
pai estava na corporação 
há 15 anos. ele contou 
que o pai saiu do traba-
lho e passou no bar para 
encontrar com um amigo, 
mas acabou perdendo a 
vida 

“ele saiu do batalhão, 
passou no bar para falar 
com um amigo e já esta-

va indo para casa. Nesse 
meio tempo houve esse 
desentendimento aí. Meu 
pai procurou ajudar da 
melhor forma possível, 
foi legítima defesa. Quan-
do ele deu as costas o cara 
agiu com uma covardia 
dessas, dando tiro nas cos-
tas, disparando vários tiros 
na cabeça. Isso foi homi-
cídio, tá errado”, contou o 
filho do sargento.

Mulher de Sargento diz não acreditar na versão de assédio

Abalada como o crime, a 
mulher do sargento da PM 
Robson contestou a versão 
que o marido tenha assedia-
do a namorada do atirador. 
ela falou à mprensa na ma-
nhã de ontem, no Instituto 
Médico Legal (IML) em 
Nova Iguaçu, “ele não tinha 
o costume de assediar nin-
guém, isso é uma mentira. 
ela deu essa versão porque 
tem que dar uma versão 
favorável a ele (o namora-
do). Não acredito nisso, até 
porque ele não ficou lá nem 
10 minutos. Mal chegou e 
aconteceu isso”, disse a ad-
vogada Meyre Sampaio, de 
34 (anos foto).

Casada há 15 anos com o 
sargento, ela contou que ele 
sempre tinha o hábito de pa-
rar e beber uma cerveja após 
o serviço e que havia  falado 
com a vítima instantes antes 
do crime acontecer. 

RePRoDUÇÃo/ ReDeS SoCIAIS

pedi a Deus para ter. essa 
semana estávamos mar-
cando nossos rolês, a sua 
volta para o muay thai, fa-
lando dos nossos filhos... 
não estou nem acredi-
tando que não vou poder 
falar mais com você. ob-
viamente estarás no céu, 
nos salões de Valhalla. te 
amo, meu irmão”, desaba-
fou um amigo. Magno foi morto em uma suposta tentativa de assalto

RePRoDUÇÃo/ ReDeS SoCIAIS
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Big Brother 24 horas em Quatis
Escolas e creches municipais passarão a ser monitoradas 
por câmeras de vigilância por cãmeras de vigilância

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Pais e alunos chegam a uma das creches que estão sendo monitoradas durante 24 horas

A partir do come-
ço do próximo 
ano, as escolas 

municipais passarão a 
ser monitoradas 24 ho-
ras por dia, inclusive aos 
sábados, domingos e fe-
riados, por câmeras de 
vigilância. A informação 
foi divulgada ontem, pelo 
prefeito Bruno de Souza 
(MDB), segundo quem 
o contrato para a compra 
dos equipamentos já foi 
assinado pela adminis-
tração municipal. A ins-
talação das câmeras será 
realizada gradativamente, 
mas o planejamento da 
prefeitura é de que todas 
as 72 unidades adquiridas 
estejam colocadas no de-
correr do ano letivo que 
se inicia em fevereiro.

As câmeras vão ser ins-
taladas na área externa das 
dez escolas, incluindo as 
unidades situadas na zona 
rural, e das duas creches 
municipais, ambas loca-
lizadas na área urbana, o 
que vai permitir também 
o monitoramento das ruas 
próximas. este investi-
mento na segurança dos 
estudantes, professores e 

demais funcionários das 
unidades escolares, além 
das famílias residen-
tes nas imediações, é de 
aproximadamente R$ 54 
mil. o valor corresponde 
à aquisição das câmeras 
e de outros acessórios 
necessários ao funciona-
mento do sistema, entre 
eles, amplificadores, co-
nectores e nobreaks. A 
empresa vencedora do 
processo de licitação vai 
fornecer também toda a 
assistência necessária na 
instalação do serviço.

o CIeP Municipaliza-
do Marciana Machado 
De elias (bairro Nossa 
Senhora do Rosário) re-
ceberá o maior número 
de equipamentos (12, no 
total), já que é a maior 
unidade escolar do Mu-
nicípio. Nas escolas mu-
nicipais Maria Helena 
Rafael De elias, Julieta 
Pereira Sampaio (ambas 
no Centro), Victória Ma-
ria dos Prazeres & Vale-
riano (Jardim Pollastri), 
Henry Nestlé (São Be-
nedito), edméa Dulce de 
Barros Franco (Jardim In-
dependência) e na creche 
Adriana Maria de Souza 
Cruz (Loteamento Santa 

DIVULGAÇÃo/PMQ

Minicentral 
Segundo a Secreta-

ria Municipal de edu-
cação, cada escola e 
cada uma das duas 
creches poderão rea-
lizar o próprio moni-
toramento nas instala-

ções das unidades. Na 
Secretaria de educação, 
que funciona no Cen-
tro Administrativo do 
Município, haverá ain-
da uma minicentral de 
monitoramento. Além 

disso, agentes da Guar-
da Municipal vão ser 
credenciados visando 
acompanhar, através de 
telefones celulares, a 
movimentação produzi-
da em cada câmera das 

escolas e creches.
“A partir do início do 

funcionamento das câ-
meras, eu acredito fiel-
mente que a prefeitura 
vai proporcionar uma 
sensação de segurança 

maior nas imediações 
das unidades de ensi-
no, e inibir os riscos de 
ocorrências. trata-se, 
no nosso entendimento, 
de uma medida preven-
tiva importante contra a 

Bárbara) vão ser instala-
das seis câmeras, em cada 
uma destas unidades.

Por sua vez, oito câ-
meras vão funcionar na 
Creche Municipal pro-
fessora Conceição Vieira 
Pena (Jardim Pollastri) e 
no anexo desta instituição 
(quatro, em cada um dos 

dois locais). As escolas 
municipais Irmã eliza-
bete Alves (comunidade 
quilombola de Santana), 
Benta Pereira (Joaquim 
Leite), Carlos Campos de 
Faria (Falcão) e Anésia 
Alves de oliveira (São 
Joaquim) terão quatro 
equipamentos de vigilân-

cia, cada uma delas.
“A instalação de câ-

meras de vigilância nas 
escolas e creches do 
nosso Município repre-
senta uma conquista de 
importância primordial. 
Qualquer anormalidade 
no dia a dia das escolas e 
nas proximidades, como, 

por exemplo, o uso ou o 
tráfico de drogas, pode-
rá ser detectada imedia-
tamente e informada às 
autoridades municipais 
– disse o prefeito, frisan-
do que “tanto as unidades 
urbanas quanto as que fi-
cam na zona rural vão ser 
atendidas”.

violência e de um ser-
viço de apoio funda-
mental às autoridades 
competentes na eluci-
dação de ocorrências 
policiais”, acrescen-
tou o prefeito.

Queimados inaugura Sala do Empreendedor 
Espaço irá desburocratizar abertura de novos negócios, além de oferecer cursos e oficinas de qualificação

Focada em oferecer aos 
empreendedores quei-
madenses um local onde 
possam realizar todos os 
trâmites burocráticos de 
forma facilitada, receber 
orientações e formalizar 
cadastros de MPe (Micro 
e Pequenas empresas) e 
MeI (microempreendedor 
individual), a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento econômico, inau-
gura hoje, a Sala do em-
preendedor.

A cerimônia acontecerá 

a partir das 15h na sede 
da SeMDe (Rua esperan-
ça, 90, Centro) e contará 
com a presença do Pre-
feito Carlos Vilela e do 
Secretário da Pasta, Julio 
Inconfidência.

A Sala do empreen-
dedor, que está entre as 
ações do Programa Cida-
de empreendedora - de-
senvolvido em parceria 
com o Sebrae/RJ, contará 
com um ambiente diferen-
ciado para atendimento 
aos empreendedores e mi-
croempresários da cidade, 

bem como sua formaliza-
ção em até 48 horas (de 
acordo com a preconiza-
ção do Decreto Munici-
pal do Alvará Digital, seja 
Me, ePP e MeI).

o espaço, que funciona-
rá das 9h às 16h, também 
oferecerá oficinas e capa-
citação tanto para os em-
preendedores como para 
a comunidade local. Para 
o prefeito Carlos Vilela, a 
iniciativa é um grande pas-
so para o fortalecimento 
do comércio local. “essa 
sala será nosso contato 

direto com os empreende-
dores, que estão vocacio-
nados a desenvolver seus 
negócios na cidade. São 
todos muito bem-vindos 
e necessários para o nosso 
crescente desenvolvimen-
to”, declarou o gestor.

o secretário Julio In-
confidência acredita que 
a sala marcará uma nova 
fase na promoção de negó-
cios no município: “Será 
um espaço de referência 
para empreendedores 
que querem abrir o seu 
negócio e esbarram mui-

Consulta prévia municipal
entre os serviços ofe-

recidos estão a formali-
zação do MeI, consulta 
prévia municipal, emissão 

de carnê de pagamento, al-
teração de dados cadastrais, 
orientações para a declara-
ção anual de rendimentos, 

parcelamento das contribui-
ções atrasadas, acesso ao 
microcrédito, entre outros. 
“Vale ressaltar que, com a 

formalização, o número no 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) permite que 
o microempresário negocie 

com outras empresas e com a 
administração pública, con-
quistando novos clientes”, 
disse edir Moreira, Consul-

tor Master do SeBRAe e 
responsável pelo projeto 
Cidades empreendedoras 
em Queimados.

tas vezes na burocracia. 
Iremos oferecer cursos 
de gestão aos empresá-
rios, preparando-os para 
prestar serviços ao poder 

público e participar de 
licitações, criando uma 
parceria de cooperação 
técnica junto ao poder 
público”, explicou.

Microempreendedores recebem orientação sobre negócio

DIVULGAÇÃo/PMQ

Corpo de Bombeiros começa Verão 2019 e alerta banhistas para perigos
o Corpo de Bombeiros 

Militar do estado do Rio 
de Janeiro iniciou a opera-
ção Verão 2019. Até março, 
1,3 mil guarda-vidas vão se 
revezar na orla fluminense, 

garantindo um reforço de 
cerca de 50% no efetivo, in-
tensificando a segurança dos 
banhistas.

A ação conta com o apoio 
de motos aquáticas, lanchas, 

botes, quadriciclos e heli-
cópteros. Drones também 
são usados para monitora-
mento e socorro às vítimas.

“A operação Verão é um 
planejamento estratégico 

adotado pela corporação 
em virtude do expressivo 
aumento do número de fre-
quentadores nas praias do 
estado nesta época do ano. 
Nossos militares trabalham 

ativamente na conscienti-
zação e prevenção, a fim de 
evitar riscos de afogamentos. 
É fundamental que as pesso-
as sigam as recomendações e 
obedeçam à sinalização, evi-

tando se expor a riscos du-
rante o banho de mar”, des-
tacou o secretário de Defesa 
Civil e comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, Rober-
to Robadey Jr.
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Projeções positiivas para 2019 
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Instituto de Previdência de Queimados aumenta patrimônio e planeja sede própria. 
Capital financeiro da autarquia deve crescer R$ 48 milhões para o próximo ano. 

Secretaria de 
Comunicação

o Instituto de Previ-
dência dos Servi-
dores Públicos do 

Município de Queimados 
(PReVIQUeIMADoS) 
divulgou ontem a estima-
tiva de crescimento de seu 
patrimônio em 2018 e, 
também, a previsão para 
o ano que vem. De acordo 
com o balanço financeiro 
da autarquia, no fim deste 
mês, o capital deve saltar 
de R$ 83 milhões para R$ 
131 milhões, um aumento 
de 57,8%, comparando os 
últimos 12 meses.

Se compararmos o cres-
cimento do PReVIQUeI-
MADoS este ano, com a 
taxa de juros prevista para 
2018 (cerca de 4%), os nú-
meros são impressionantes. 
o superávit superou até as 
expectativas da autarquia, 
afinal, a previsão é que, 

PATRIMôNIO EM 2018

ao final deste ano, o patri-
mônio chegasse a R$ 102 
milhões. estes dados, na 
prática, significam maior 
tranquilidade para apo-
sentados e pensionistas e 
a certeza que receberão os 
salários em dia.

os valores são resulta-
dos de rendimentos dos 
fundos que formam a car-
teira de investimentos do 
instituto, dos repasses e o 
reconhecimento de dívidas 
da Prefeitura de Queima-
dos e da economia da taxa 
administrativa mensal da 
autarquia. o prefeito Car-
los Vilela falou sobre a im-
portância do crescimento 
patrimonial: “A gestão do 
instituto é séria e isso nos 
dá liberdade para trabalhar. 
Recentemente, o governo 
reconheceu e parcelou os 
débitos com a previdência, 
mesmo em uma época de 
recessão financeira. Isso 
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demonstra compromisso”, 
destacou.

POde MeLhOrAr 
AindA MAiS 

o que está bom, pode 
melhorar ainda mais para 
o ano que vem. De acordo 
com o diretor-presidente da 
autarquia, Marcelo Fernan-
des, a estimativa para 2019 
é que haja um crescimento 
de 23,6% e o patrimônio 
alcance a marca de R$ 162 
milhões: “este crescimen-
to é possível através dos 
aportes atuariais, repasses 
patronais e rendimentos do 
mercado financeiro. Temos 
uma política austera, de va-
lorização dos recursos para 
uma aplicação eficaz, vol-
tada para os nossos benefi-
ciários”, disse.

este crescimento vai 
resultar em uma grande 
novidade para o próximo 
ano. Marcelo Fernandes 

já adiantou que o PReVI-
QUeIMADoS vai ganhar 
uma sede própria em 2019 
e a aquisição vai render 
uma economia de quase R$ 

20 mil por ano aos cofres 
públicos. “estamos acer-
tando os últimos detalhes, 
vencendo a burocracia para 
anunciarmos. Será um local 

amplo, com espaço para 
nossos beneficiários reali-
zarem diversas atividades. 
Será a segunda casa dos 
aposentados”, adiantou.

Marcelo Fernandes, diretor-presidente do instituto: otimismo para o ano novo

Gestão premiada e calendário de pagamento divulgado
Referência em gestão 

previdenciária em todo 
o país, o PReVIQUeI-
MADoS carrega inú-
meros prêmios em sua 
trajetória, entre eles boas 
práticas de gestão previ-

denciária na Associação 
estadual dos RPPS (Ae-
PReMeRJ), de 2012 a 
2015. Para tais conquistas 
foram avaliados alguns 
quesitos, como: gestão, 
transparência, integração 

entre o poder público e a 
sociedade civil e capaci-
tação dos servidores.

No período em que 
o serviço público passa 
sufoco para honrar seus 
compromissos, os apo-

sentados e pensionistas 
já podem se programar 
para 2019. Isso porque 
o PReVIQUeIMADoS, 
além de anunciar que pa-
gará a segunda parcela do 
13º no próximo dia 14, já 

divulgou as datas de pre-
visão para os pagamentos 
do próximo ano, incluin-
do as duas parcelas do 
13° salário: Janeiro (dia 
31), Fevereiro (28), Mar-
ço (29), Abril (30), Maio 

(31), 13° - Primeira Par-
cela – (12/6), Junho (28), 
Julho (31), Agosto (30), 
Setembro (28), outubro 
(31), Novembro (29), 
13° - Segunda Parcela – 
(13/12), Dezembro (27).  

Japeri forma alunos nos cursos de Libras e Braile 
No segundo semestre de 

2018, foram disponibilizadas 
oito turmas do curso de Libras 
e quatro do curso de Braile a 
Prefeitura de Japeri, através 
da Secretaria Municipal de 
educação (Semed), realizou, 
na última terça-feira (4), mais 
uma Formatura dos cursistas 
de Língua Brasileira de Sinais 
e Braile.

Aproximadamente 100 for-
mandos concluíram os módu-
los dos cursos, nas unidades de 
ensino Ary Shiavo e Bernar-
dino de Melo, que sediaram o 
evento. Dentre esses, pessoas 
da comunidade, professores, 
alunos e profissionais da área 
da educação.

No segundo semestre de 
2018, foram disponibilizadas 
oito turmas do curso de Libras 
e quatro do curso de Braile, 
nos polos engenheiro Pedreira 
e Japeri. Para a Semed, o ob-
jetivo principal é investir na 
formação dos profissionais e 
alunos de Japeri, aumentando 
as possibilidades de sucesso 
escolar, contribuindo para a in-

clusão e gerando conhecimen-
to sobre a educação inclusiva.

Renata Cristina, de 37 anos, 
tem uma filha com deficiência 
visual. Para ela, a formatura 
foi uma grande conquista. “eu 
faço esse curso para minha fi-
lha. eu não tinha uma base e 
hoje posso dizer que tenho 
como ensinar muitas coisas 
para ela”, disse. Marina Pe-
reira, de 50 anos, mesmo não 
tendo vivência com nenhum 
surdo, se interessou pela forma 
inclusiva que a Libras gera na 
comunicação. “eu quis fazer 
porque em algum momento 

eu posso me deparar com uma 
pessoa com deficiência auditi-
va e quero saber falar com ela, 
me expressar e entende-la. es-
tou me dedicando ao máximo 
porque não é fácil aprender ou-
tra língua, mas estou amando”, 
contou.

os professores Vilson Mo-
reira e eduardo Filipe, de Brai-
le e Libras, respectivamente, 
declaram a importância de 
cada curso e afirmaram que, 
além da área de educação in-
clusiva, este aprendizado car-
rega uma grande responsabili-
dade social.

Damares assumirá ministério do goverbo Bolsonaro 
BRASÍLIA 

A advogada Dama-
res Alves assumirá 
o Ministério da Mu-
lher, Família e Di-
reitos Humanos. o 
nome foi anunciado 
hoje (6) pelo minis-
tro extraordinário da 
transição, onyx Lo-
renzoni, confirmado 
para a Casa Civil. 

Assessora do senador 
Magno Malta (PR-eS), 
Damares comandará a 
pasta que será criada no 
governo de Jair Bolso-
naro, a partir de janeiro.

o novo ministério 
também vai agregar 
ainda Fundação Na-
cional do Índio (Fu-
nai), responsável pela 
demarcação de terras 
indígenas e políticas 

voltadas para esses 
povos.

Com este anúncio, 
a equipe ministerial já 
conta com 21 minis-
tros. Segundo onyx 
Lorenzoni, o presi-
dente eleito continua 
refletindo sobre a es-
colha para o Ministé-
rio do Meio Ambien-
te, a última pasta a ter 
o titular definido.

brasil
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Professor ensina a língua de sinais para os alunos

Prefeito Farid Abrão traz de 
volta o SINE para Nilópolis

o prefeito Farid Abrão 
recebeu em seu gabinete, 
na manhã desta terça-feira 
(04), o secretário de estado 
de trabalho e Renda do Rio 
de Janeiro, Milton Rattes e o 
superintendente dos Postos 
Sine, Michael Baiense de 
Araújo para celebrar a assi-
natura do contrato de convê-
nio com o Sistema Nacional 
de emprego (SINe).

A cerimônia, que contou 
também com a presença do 
secretário e do subsecretário 
municipal de trabalho, em-
prego e Desenvolvimento 
econômico, eduardo Amo-
rim e Josué Júnior, respec-
tivamente, além da equipe 
da pasta, marca o retorno 
à Nilópolis de um posto do 
órgão, possibilitando que a 
população possa dar entrada 
na carteira de trabalho, no 
seguro desemprego, e tam-

bém acesso às vagas disponí-
veis nas empresas através do 
balcão de emprego.

o SINe é um órgão do 
Governo Federal coordenado 
pelo Ministério do trabalho e 
emprego, e que tem atuação 
conjunta com os governos es-
taduais.

“Assinamos hoje um con-
vênio de extrema importância 
para o município de Nilópolis. 
o retorno da Rede SINe pro-
picia dignidade ao trabalhador, 
ofertando a ele uma gama de 
serviços, além de trazer toda 

uma rede de empregos da 
região, facilitando a rein-
serção ao mercado do tra-
balho”, destacou o secretá-
rio estadual, Milton Rattes.

A Secretaria Municipal 
de trabalho, emprego e 
Desenvolvimento econô-
mico está localizada na Rua 
Pedro Álvares Cabral, 995, 
Centro. Funcionamento das 
9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Maiores infor-
mações podem ser obtidas 
através do telefone 3761-
6232.

Farid durante assinatura do convênio do Sine

Mesquita oferece vantagens em feirão de veículos 
Até amanhã, das 9h às 18h, 

o Paço Municipal, localizado na 
Rua Arthur de oliveira Vecchi, 
nº 120, no Centro, irá receber o 
1º Feirão de Automóveis Usa-
dos em Mesquita, que começou 
ontem. o evento é realizado pe-
los empresários da cidade com 
o apoio da Prefeitura Municipal 
de Mesquita (PMM). Nove em-
presas do ramo automobilístico 
estarão presentes no evento, en-
tre elas, agências de automóveis, 
empresas de proteção veicular e 
de serviços de GNV.

 objetivo da ação é movi-
mentar a economia da cidade 
e proporcionar condições mais 
acessíveis para compra de veí-
culos. “esse projeto é para aju-
dar o cidadão mesquitense e os 
servidores públicos, aquecer a 
economia da cidade e despertar 
interesse para outros empreen-
dedores”, afirma Janyr Menezes, 
secretário municipal de trabalho, 
Desenvolvimento econômico e 
Agricultura.

Moradores de Mesquita e ser-
vidores públicos da PMM terão 

benefícios e vantagens na com-
pra de veículos e na aquisição dos 
serviços oferecidos. Basta que o 
morador apresente seu compro-
vante de residência e o servidor 
público, o seu contracheque. en-
tre os benefícios ofertados pelas 
empresas no ato da compra ou 
troca de veículo estarão: adesão 
de seguro gratuito, IPVA de 2019 
pago, transferência de documen-
to do carro, veículo com tanque 
completo de gasolina e outros. 
Além disso, haverão descontos, 
ofertas, promoções e sorteios. 

PMN



Não despreze suas 

sensações e sentimentos. 

Acima de tudo, vença o 

seu ego. A arrogância é 

a mais alta ignorância, 

porque nos leva a adotar posturas 

medíocres e pequenas. O seu rumo 

deve ser encarado com otimismo e 

com valores que elevem a sua essência.

O guerreiro pega a sua 
espada e deve ser forte 
para combater um bom 
combate. O detalhe é que 
esse combate é muito 
mais emocional do que 

se imagina, porque significa vencer 
a si mesmo e as próprias fraquezas 
e mazelas emocionais. Não permita 
que crenças falsas o invadam.

Áries

É importante interagir 

com a mentira, mas 

jamais mentir a si 

mesmo. Pode haver 

dissimulação ou 

situações que ficam sob névoa, mas 

ainda assim você deve manter-se no 

caminho reto e seguindo a verdade 

que vibra em seu coração. Para 

despertar a verdade, partes de sua 

consciência devem ser transformadas.

Touro

É importante obter 
o equilíbrio das 
proporções e se 
colocar no lugar do 
outro para interagir de 

forma mais saudável com as relações 
em geral. Analise as percepções 
de cada um e compreenda que as 
análises se alteram de acordo com 
cada ângulo.

Gêmeos

O bom discípulo 

acompanha o seu 

mestre e executa as 

tarefas apresentadas 

com esforço e 

disciplina. Mesmo que não concorde 

com algumas regras no início, saiba 

que é preciso tempo e dedicação para 

aceitar os processos aos quais você foi 

destinado.

Câncer

Leão

Quando os sentimentos 

do passado são 

exaltados, deve-se 

manter a calma para 

fazer das lembranças 

um aprendizado, não 

um fardo. É um bom momento 

para apaziguar as tensões, curar 

as lembranças e fortalecer os laços 

existentes. Esse ato elevará a sua 

alma.

Virgem

A palavra tem o poder 

de destruir e edificar 

pontes. O mais difícil 

é silenciar. O silêncio 

também é uma forma 

de expressar o que 

pensamos. Diante de tantas verdades 

e mentiras, me diga: como prefere se 

expressar neste dia? O julgamento é 

perigoso e deve ser examinado

Libra

Os valores passam por 
processos curativos. É 
um dia importante para 
examinar como o seu 
autovalor é percebido. 
A baixa autoestima é 

um fator prejudicial, porque o impede 
de seguir mais pleno e leve. Reflita 
consigo: o universo é abundante e 
doador de oportunidades. Ninguém 
rouba nada de ninguém.

Escorpião

Pare e respire fundo. 
Agora responda: 
quem é você neste 
momento atual? É 
importante confrontar 
os seus sentimentos, 
principalmente os do 

passado. Você está passando por um 
período confuso, mas se estiver guiado 
pela sua espiritualidade tudo será 
revelado. Seja justo e ético.

Sagitário

O nosso inconsciente 
assemelha-se a um 
labirinto cheio de 
espelhos. O que será 
projetado no espelho 

depende diretamente daquilo que 
você está vibrando. Mas os espelhos 
não projetam unicamente o seu físico; 
suas emoções também são levadas 
em conta. Isso pode enganá-lo. O 
autoconhecimento é fundamental neste 
mês.

Capricórnio

Na caminhada, o 

iniciado vai deparar 

com amigos valorosos, 

aqueles por quem vale 

a pena lutar lado a 

lado. Porém alguns 

amigos podem se perder e se desviar 

do caminho. Você também pode fazer 

isso. Examine se está na trilha certa, 

acompanhado das pessoas certas.

Aquário

“Ser ou não ser, eis 

a questão!”. A fase 

é de vencer-se para 

decifrar o futuro e o 

modo como é possível 

atuar com suas metas e objetivos. É 

um dia para assimilar os sentimentos 

e as expectativas que vêm sendo 

depositadas em pessoas e situações.

Peixes
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ATOS OFICIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 164/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna 
público que realizará às 10 horas, do dia 19 de dezembro 
de 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário 
Ettore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 
164/2018 na modalidade Pregão na forma presencial, 
tipo menor preço, objetivando PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS uSuÁRIOS DOS 
PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MuNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS E 
hABITAÇÃO, para atender a SECRETARIA MuNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS huMANOS 
E HABITAÇÃO, conforme especificações contidas 
no edital e seus anexos que é parte integrante do 
Processo Administrativo nº. 3130/2018. O Edital poderá 
ser retirado no portal oficial do município no endereço 
eletrônico https://www.portoreal.rj.gov.br. Para retirada 
do edital na Secretaria de Licitações Compras e 
Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Porto Real, 06 de dezembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES 
COMPRAS E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO - Tomada de Preços 019/2018
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
do Município de Porto Real hOMOLOGA em 08 
de novembro de 2018, de acordo com o Art. 43, 
IV do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/1993, 
o resultado da licitação de número 019/2018, na 
modalidade Tomada de Preços, parte integrante do 
Processo Administrativo 4957/18, que teve por objeto, 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
RECuPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RuAS 
DO MuNICÍPIO, que teve como vencedora a empresa 
COMAL CONSTRuTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
29.045.416/0001-08, no valor de R$ 1.452.686,97 (hum 
milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos 
e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Solicito 
emissão de empenho.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

ExTRATO DO CONTRATO Nº 076/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda-ME
03 - OBJETO: Execução de serviços de manutenção e 
recuperação asfáltica em diversas ruas do município.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-04-122-
0101-2.001-3.3.90.39.00-0400-1522/2018 Ficha 085
06 - NOTA DE EMPENhO: 1522/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.452.686,97 (hum milhão, 
quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e seis reais e noventa e sete centavos). 
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4957/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses contados a partir da 
ordem de serviço
10 - DATA DA ASSINATuRA: 14 de novembro de 2018.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial 151/2018
O Secretário Municipal de Saúde do Município de 
Porto Real hOMOLOGA em 06 de dezembro de 2018, 
na forma do artigo 4º, inciso XXII da Lei 10.520/2002 
e do artigo 43, IV do Estatuto das Licitações, Lei n° 
8.666/1993 e artigo 1°, II do Decreto Municipal n° 2.100 
de 24/02/2017, o resultado da licitação de número 
151/2018, na modalidade Pregão Presencial, parte 
integrante do Processo Administrativo 5157/2018, 
que teve por objeto, COMPRA DE ÓLEO MOTOR, 
que teve como vencedora a empresa LC LOG 
REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ 23.681.312/0001-03, no valor 
de R$ 4.774,00 (quatro mil, setecentos e setenta e 
quatro reais). Solicito emissão de empenho.

LuIZ FERNANDO CuRTY JARDIM
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE SAÚDE

ExTRATO DO CONTRATO Nº 076/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Comal Construtora Ltda-ME
03 - OBJETO: Execução de serviços de manutenção e 
recuperação asfáltica em diversas ruas do município.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-09.01.00-04-122-
0101-2.001-3.3.90.39.00-0400-1522/2018 Ficha 085
06 - NOTA DE EMPENhO: 1522/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 1.452.686,97 (hum milhão, 
quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e seis reais e noventa e sete centavos). 
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4957/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) meses contados a partir da 
ordem de serviço

10 - DATA DA ASSINATuRA: 14 de novembro de 2018.

LuIZ TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS

AUTORIzO E RATIfICO
AuTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, 
conforme artigo 24, X, da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, conforme Parecer Jurídico de fls. 50, 
51,52 e 52-v e Parecer da Controladoria a fl. 55, em 
favor de honorato José Fernandes Castro, no valor 
de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos 
reais). Solicito empenho. 
Porto Real, 12 de novembro de 2018.

ROBSON PAuLINO DA SILVA
SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO, 

CuLTuRA E TuRISMO

ExTRATO DO CONTRATO Nº 080/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: honorato José Fernandes de 
Castro
03 - OBJETO: Imóvel destinado para instalações da 
sede da Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Turismo
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-11.01.00-12-631-
0101-2.001-3.3.90.36.00-0000-1527/2018 Ficha 098
06 - NOTA DE EMPENhO: 1527/2018
07 - VALOR GLOBAL: R$ 47.400,00 (quarenta e sete 
mil e quatrocentos reais).
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4380/2018
09 - PRAZO: 12 (doze) mese.
10 - DATA DA ASSINATuRA: 03 de dezembro de 2018.

ROBSON PAuLINO DA SILVA
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO, 

CuLTuRA E TuRISMO

ExTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01 A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2018
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real 
02 - CONTRATADO: Amanbella Comércio de Alimentos 
Eireli
03 - OBJETO: Termo de alteração a ata de registro de 
preços em pauta, que objetiva o fornecimento de cestas 
básicas.
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55, da Lei n° 
8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2011/2018
06 - DATA DA ASSINATuRA: 30 de novembro de 2018.

CREuSA PEREIRA MARTINS MOThÉ
SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, DIREITOS huMANOS E hABITAÇÃO

DECRETO Nº 2272 DE 29 DE NOVEMbRO DE 2018.

Ementa: Estabelece Normas para Novos  
Parcelamentos e uso e ocupação do solo nas zonas 
inscritas no perímetro da APA Fluvial (Área de 
Preservação Ambiental) no Município de Porto Real e  
dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas 
atribuições,

Considerando: Que o Artigo 22 da lei n° 476 de 7 de 
Agosto de 2013 que cria a Área de Proteção Ambiental 
– APA Pluvial de Porto Real;
Considerando: Que o Decreto 2017de 6 de Dezembro 
de 2016 que aprova e instituiu o Plano de Manejo da 
referida APA;
Considerando: A determinação do artigo 225 §1°, inciso 
III, da Constituição Federal, segundo a qual incumbe ao 
Poder Público, definir espaços territoriais especialmente 
projetados, objetivando a sua utilização de forma a não 
comprometer a integridade dos atributos que justificam 
sua proteção;
Considerando: Que as Áreas de Proteção Ambiental – 
APAS são unidades de conservação de uso sustentável 
destinadas a proteger a diversidade biológica, disciplinar 
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais, conforme estabelece o 
artigo 15 da Lei Federal n° 9.985 de Junho de 2000.
Considerando: O artigo 22 da Lei Municipal n° 476 
de 7 de Agosto de 2013, que cria a Área de Proteção 
Ambiental – APA Fluvial de Porto Real e define diretrizes 
gerais para seu uso e ocupação.

DECRETA:

CAPÍTULO I –
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O parcelamento do solo do perímetro da APA da 
Sede do Município, será regido pelos dispositivos deste 
Decreto e de seus anexos:
 Parágrafo Único: O perímetro da APA do 
Município de Porto Real é aquele constante do mapa 
anexo, partes integrantes do presente Decreto.
Art. 2º - O presente decreto tem por objetivos. 
I- Estabelecer critérios para racionalizar a utilização do 
solo na APA
II- Prever e controlar densidades de uso e ocupação do 
solo, como medida instrumental de gestão da APA e de 
oferta de serviços públicos do espaço urbano dentro da 

APA.
III- harmonizar a implantação de atividades e uso 
diferenciados entre si, mais complementares dentro de 
porções homogêneas de espaço urbano.
Art. 3º As edificações, obras e serviços públicos ou 
particulares, de iniciativa ou a cargo de quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
ficam sujeito às diretrizes e critérios estabelecidos neste 
Decreto.
 Parágrafo Único – Todas as construções 
e localizações dependerão de prévia licença da 
Administração Municipal.

CAPÍTULO II 
DAS DEfINIÇÕES

Art. 4º Para efeitos de interpretação deste decreto 
adotam-se conceitos e definições adiante estabelecidas:
I- Afastamento:- É a distancia entre duas edificações, 
ou entre uma edificação e as linhas divisórias do lote 
onde ela se situa;
II- Agrupamento residencial: É um conjunto de 
edificações de uso habitacional, guardando uma 
certa vinculação entre si formando um agrupamento 
integrado;
III- Atividade agrícola: É aquela que utiliza o solo 
material para produção vegetal e animal destinado ao 
consumo próprio dos produtos ou comercialização, 
compreendendo os terrenos plantados, as pastagens e 
as edificações;
IV- Coeficiente de Aproveitamento: É o índice urbanístico 
pela qual se correlacionam todas as áreas construídas 
no lote e a área total do lote;
V- Comércio: É a atividade pela qual fica caracterizada 
uma relação de troca visando lucro e estabelecendo a 
circulação de mercadorias;
VI – Comércio e Serviço Vicinal: É a atividade de 
pequeno porte, não incômoda, de utilização imediata 
ou cotidiana, destinada a atender a vizinhança mais 
próxima; 
VII – Comércio e Serviço Especial: É a atividade de 
qualquer parte, cujas características lhe conferem uma 
peculiaridade que exige tratamento diferenciado, em 
função de sua natureza ou impacto no tráfego local;
VIII – Comércio Distrital: É a atividade de médio porte, 
de utilização, mediata ou intermitente destinada a 
atender um bairro ou zona;
IX – Comércio de Serviço Geral: É a atividade de médio 
e grande porte, de utilização mediata ou intermitente 
destinada a atender um grupo de bairros ou toda cidade;
X – Equipamentos Sociais Comunitários: São as 
edificações que acomodam os usos e atividades de 
interesse social e comunitário, tanto no setor público 
como da iniciativa privada; 
XI – Faixa de drenagem: É a faixa de largura variável, 
compreendendo a faixa “no edificante” de drenagem 
propriamente dita e mais uma faixa de proteção 
destinada a garantir um perfeito escoamento das águas 
pluviais da respectiva bacia hidrográfica;
XII – Área Construída: A área total de todos os 
pavimentos de um edifício, incluindo os espaços 
ocupados pelas paredes, na qual são computados os 
pátios interiores sem cobertura, as sacadas abertas do 
pavimento tipo e as áreas de estacionamento ou de 
garagem;
XIII – Altura de Edificação: a distância vertical medida 
de cota de soleira até o ponto mais alto de edificação, 
incluindo todos os elementos construtivos;
XIV – Estacionamento: A área para guarda de veículos, 
de uso rotativo;
XV – Gabarito: O número de pavimento de uma 
edificação;
XVI – Habitação unifamiliar: Aquela que constituída por 
uma única unidade habitacional autônoma;
XVII – Habitação Multifamiliar: Aquela constituída por 
mais de uma unidade habitacional autônoma, construída 
horizontal ou verticalmente;
XVIII – Habitação Secundária: Aquela isolada da 
edificação principal, sendo acessória à primeira;
XIX – Habitação Geminada: A edificação Multifamiliar 
contígua à outra de uso similar, da qual está separada 
por uma parede ou elemento;
XX – Incômodo: A atividade ou uso capaz de produzir 
ruídos, poluição ou significativa perturbação no tráfego 
local;
XXI – Infraestrutura Básica: Os equipamentos urbanos 
de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 
rede de esgoto sanitário e abastecimento de água 
potável, de energia elétrica pública e domiciliar e as vias 
de circulação, pavimentadas ou não;
XXII – Logradouro Público: Os espaços de propriedade 
pública e de uso comum do pavimento destinado a vias 
de circulação de pedestre e de veículos e os espaços 
livres de uso público;
XXIII – Lote: A parcela de terreno bem definida e 
delimitada, resultante do parcelamento do solo urbano 
devidamente aprovado e inscrito no registro de imóveis 
competente, servido pelo menos de infraestrutura 
básica;
XXIV - Pavimento: cada um dos planos horizontais de 
uso de um edifício;
XXV – Profundidade do Lote: A distância entre a testada 
do lote e a divisa do fundo;
XXVI – Taxa de Ocupação Máxima do Lote: O percentual 
da área que pode ser edificada;
XXVII – Taxa de Permeabilidade: O percentual de área 
descoberta de permeável do terreno em relação a sua 
área total dotado de vegetação que contribua para o 
equilíbrio climático e propicie alívio para o sistema 
público de drenagem urbana;
XXVIII – Vias Arteriais: Destinadas a atender o tráfego 
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE DE SOL COM 
PIRãO DE QUEIJO

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
Pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
Leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
Para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
Retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
Escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
Troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
Asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
Regue com a man-
teiga e reserve.
Pirão de queijo

Corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
Em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
Acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
sirva quente com a 
carne.

ARROZ DE TACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
Deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
Acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

direto em percurso contínuo, interligar rodovias, vias 
colaterais e atender as linhas de ônibus;
XXIX – Vias Colaterais e Locais: Destinadas a coletar e 
a distribuir o tráfego entre vias arteriais e locais; 
XXX – Zona: A área onde os mesmos parâmetros de 
uso e ocupação prevaleceram;

CAPÍTULO III 
DO zONEAMENTO

Art. 5º A área do perímetro da APA no Município de 
Porto Real fica subdivida conforme mapa anexo, 
parte integrante deste Decreto, dentro do seguinte 
zoneamento, adiante conceituado:
I – Zona de Recuperação Ambiental – ZRA: Zona 
destinada a recuperação da qualidade hídrica do 
Rio Paraíba do Sul e sua várzea privilegiando a 
permeabilidade máxima do solo e a reconexão de 
fragmento florestais:
II – Zona de Vida Silvestre – ZVS: Zona de recuperação 
de área de Proteção Ambiental APP, fragmentos 
existentes imunes de corte; controle da biodiversidade 
local, desmobilização das atividades atuais que não 
contribuam para a recuperação de mata ciliar;
III- Zona Residencial Chácara – ZRC: Zona que abriga a 
Bacia de inundação do Rio Paraíba do Sul, pastagens, 
campos antrópicos, remanescentes florestais imunes 
de corte, permeabilidade alta a ser em pelo menos 65%;
IV – Zona de Corredores Ecológicos – ZCE: Zona 
destinada à recuperação da qualidade hídrica do 
Rio Paraíba do Sul, e sua várzea privilegiando a 
permeabilidade máxima do solo e fragmentos florestais 
desmobilização, em processo, de uso inadequado, 
baixíssimo de impermeabilização (5%);
V – Zona de Uso Diversificado – ZUD: Zona que 
abriga área individual com restrições ambientais 
mais rigorosas, indicando o tratamento paisagístico 
e equipamentos públicos de baixa densidade. uso e 
atividades dependentes dos estudos específicos de 
drenagem para estabelecimento das condições de uso 
e desenvolvimento de atividades;
VI – Zona histórico-cultural – ZhC: Zona de preservação 
do patrimônio histórico e cultural; Qualificação das 
instalações existentes, recuperação (qualificação) e 
ampliação das instalações existentes. Recuperação 
ambiental (Vegetação Ciliar);
VII – Zona de Ocupação urbana – ZOu: Zona que 
abriga Área de Transição gradual de uso e ocupação 
do centro urbano consolidado, permeabilidade mínima 
de 40%, preservação dos remanescentes ambientais 
florestais incidentes;
Capítulo IV – Do Parcelamento do Solo
Art. 6º O parcelamento do solo urbano compreende o 
loteamento e desmembramento.
1º As exigências deste Decreto não dispensam o 
comprimento das demais normas estabelecidas pela 
legislação ambiental.
2º O Condomínio urbanístico rege-se pela Lei Federal 
nº4591, de 16 de dezembro de 1964, aplicando-se, no 
que couber, o disposto neste decreto.
Art. 7º Para fins deste Decreto considera-se:
I - Loteamento: a subdivisão de gleba em lotes 
destinados à edificação com, abertura de novas vias 
de circulação ou de logradouros públicos, ou com 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias ou 
logradouros públicos existentes;
Il - Desmembramento: a divisão de gleba, ou a 
subdivisão de lote, em lotes destinados à edificação, que 
não implique na abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes;·.
III - Condomínio urbanístico: a divisão de gleba ou 
lote, de propriedade comum, constituindo áreas de uso 
privativo e áreas de uso comum;
IV - unidade autônoma: a unidade imobiliária resultante 
de condomínio urbanístico;
V - Gleba: o imóvel que não foi objeto de parcelamento 
do solo para fins urbanos, de acordo com o disposto 
nesta neste Decreto.
VI - Lote: o terreno servido de infraestrutura básica, 
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 
definidos na neste Decreto para a Zona na qual se situe;
VII - Áreas de uso público: as referentes ao sistema 
viário, à implantação de equipamentos comunitários e 
a espaços livres de uso público;
VIII - Áreas públicas de lazer: praças e áreas verdes 
utilizáveis, não incluídos os canteiros centrais das vias 
e das rótulas viárias;
IX - Equipamentos urbanos: os equipamentos de 
abastecimento de água potável, de disposição adequada 
de esgoto sanitário, de fornecimento de energia elétrica, 
de drenagem de águas pluviais, de rede telefônica e 
rede de fibra ótica e de gás canalizado;
X - Equipamentos comunitários: equipamentos de 
educação, cultura, saúde e lazer e similares;
XI - Infraestrutura básica: os equipamentos urbanos 
de abastecimento de água potável; de fornecimento 
de energia elétrica, pública e domiciliar; iluminação 
pública; redes de esgoto sanitário; drenagem de águas 
pluviais; vias de circulação, pavimentadas ou não;
XII - Paisagem: o conjunto formado pelo ambiente 
natural e construído;
XIII - Empreendedor: o proprietário da gleba ou lote 
responsável pela implantação do parcelamento.
XIV- Testada: a linha divisória contínua que separa um 
terreno particular de um logradouro público.
§1°. Considera-se empreendedor, para os efeitos deste 
Decreto:
I - O compromissário comprador ou superficiário, desde 
que o proprietário expresse a sua anuência em relação 
ao empreendimento e à assunção da sub-rogação 

nas obrigações do compromissário comprador ou do 
superficiário, em caso de rescisão do contrato;
II - O Poder Público, nos casos de imissão prévia na 
posse para fins de implantação de parcelamento 
habitacional ou de regularização fundiária.
§ 2°. Considera-se desmembramento, para todos 
os efeitos legais, a subdivisão de imóvel decorrente 
de inventário por força de herança, de doação ou de 
extinção de comunhão de bens, desde que não haja 
abertura de novas vias de circulação ou logradouros 
públicos, nem o prolongamento, modificação ou 
ampliação das já existentes. 
Art. 8° O parcelamento do solo urbano e o condomínio 
urbanístico serão permitidos na Macrozona urbana e 
nas Macrozonas Ambientais 1 e 3, de acordo com as 
diretrizes e normas estabelecidas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de Porto Real.
Art. 9° Não serão permitidos o parcelamento do solo 
urbano e o condomínio urbanístico:
I - Em áreas alagadiças e sujeitas a inundações, antes de 
cumpridas as exigências das autoridades competentes, 
que assegurem o escoamento das águas e o nível 
adequado, acima das cotas máximas de inundações;
II - Em áreas que tenham sido aterradas com material 
nocivo à saúde pública, sem que sejam devidamente 
saneadas ou onde a poluição ambiental impeça a 
existência de condições sanitárias adequadas;
III - Onde haja declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), salvo se atendidas exigências específicas 
das autoridades competentes;
IV - Onde as condições geológicas, comprovadamente, 
não aconselhem a edificação;
V - Em áreas de preservação ecológica ou onde a 
poluição impeça a existência de condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção;

CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS URbANÍSTICOS

SEÇÃO I
DOS REQUISITOS PARA O PARCELAMENTO DO 

SOLO URbANO
Art. 10 Sem prejuízo do disposto na legislação federal 
e estadual e das exigências constantes da licença, 
o parcelamento do solo urbano deverá atender aos 
seguintes requisitos:
I - Observância de normas deste Decreto, para cada 
Zona de uso, os usos e índices urbanísticos de 
ocupação permitidos, incluindo as áreas mínimas e as 
testadas mínimas dos lotes;
II - As áreas destinadas a sistemas de circulação, à 
implantação de equipamento urbano e comunitário, 
bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista para a 
Zona em que se situem;
III - Ao longo das faixas de domínio de rodovias, ferrovia 
e dutovias, é obrigatória a reserva de uma faixa não 
edificável de 15m. (quinze metros) de largura mínima 
de cada lado, contados a partir do eixo da via, salvo 
maiores exigências das autoridades competentes;
IV- Ao longo das margens das águas, correntes e 
dormentes, será obrigatória a observância das faixas 
mínimas de proteção estabelecidas pelo Código 
Florestal;
V - Em se tratando de loteamento, o sistema viário deve 
articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes 
ou projetadas, dando continuidade à malha viária, e 
harmonizar-se com a topografia local;
VI - Em se tratando de loteamento, deve-se destinar no 
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua área total 
para doação ao Município, sendo que 10% (dez por 
cento) serão destinados aos equipamentos públicos, 
10% (dez por cento) para áreas publicas e lazer e 5% 
(cinco por cento) para áreas verdes.
§ 1°. Complementarmente, poderá ser exigida a 
reserva de faixa não edificável para a implantação de 
equipamentos urbanos, nas áreas mencionadas no 
inciso VI deste artigo.
§ 2°. A Prefeitura Municipal poderá determinar a 
realização de obras complementares de infraestrutura e 
de estabilização, em projetos de parcelamento do solo, 
visando a compatibilizá-los com a natureza circundante.
Art.11 O parcelamento do solo urbano deverá ser 
efetivado de forma a se promover uma adequada 
integração ao tecido urbano existente e à paisagem, 
devendo-se, para tanto, observar as seguintes 
condições:
I - Os lotes terão, obrigatoriamente, testada voltada 
para a via de circulação ou logradouro público;
II - Os lotes de esquina deverão ter dimensões maiores, 
possibilitando a observância dos afastamentos frontais 
mínimos estabelecidos neste Decreto, sem prejuízo da 
taxa de ocupação admitida para o uso e para a Zona em 
que se localizarem;
III - O comprimento das quadras não poderá ser superior 
a 200m. (duzentos metros);
Parágrafo único - Os lotes não poderão ter área e 
testadas inferiores às respectivas dimensões mínimas 
fixados neste Decreto compartilhadas, de acordo com 
os índices urbanísticos fixados para a Zona onde se 
situe.
Art.12 No caso de loteamento, o sistema de circulação 
deverá observar a seguinte hierarquia de vias:
I - vias arteriais: destinadas a atender o tráfego direto 
em percurso contínuo, interligar rodovias, vias coletoras 
e atender às linhas de ônibus, com as seguintes 
características:
a) faixas de domínio com, no mínimo, 20,00m 
(vinte metros).
b) faixas de rolamento de 6,00m (seis metros) de 
largura cada uma;

c) no mínimo, 2 (duas) faixas de rolamento por 
sentido;
d) obrigatoriedade de canteiro central, de um 
metro, sendo o estacionamento facultativo e a via de 
pedestre, obrigatória;
e) utilização de piso drenante;
f) faixas laterais destinadas aos passeios 
exclusivos;
g) conforme detalhe anexo
II - Vias coletoras: destinadas a coletar o tráfego das 
vias locais e canalizá-lo para as vias arteriais, com as 
seguintes características:
a) faixa de domínio de, no mínimo, 11,00m (onze 
metros).
b) faixas de rolamento de 6,00 m (três metros) de 
largura
c) faixas laterais de 2,50 m (dois metros e 
cinquenta centímetros).
d) conforme detalhe anexo
III - Vias locais: destinadas a permitir que o tráfego 
atinja áreas restritas, terão as seguintes características:
a) faixas de domínio de, no mínimo, 11,00 m 
(onze metros).
b) faixas de rolamento de, no mínimo, 6,00 m 
(seis metros) de largura. 
c) faixas laterais de 2,50 m (dois metros e 
cinquenta centímetros).
d) conforme detalhe anexo
IV – Ciclovias e vias de pedestres, deverão ter largura 
mínima de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros).
V - Faixa de serviço de 1,50 m. (hum metro e cinquenta 
centímetros) para à localização de postes, árvores, 
mobiliário urbano e jardins;
VI - Declividade transversal de 2% (dois por cento);
VII - Rebaixamento de, no máximo, 50% (cinquenta por 
cento) do meio fio em relação à testada do imóvel para 
acesso de veículos.
§1° Na impossibilidade de prolongamento ou ligação 
com outras vias, dando continuidade ao sistema viário, 
será adotada a praça de retorno em cul-de-sac, para 
arremate das vias locais ou forma similar que possibilite 
o retorno dos veículos.
§2° O comprimento das vias arrematadas em cul-de-
sac, incluindo a praça de retorno, não deverá exceder 
15 (quinze) vezes a sua largura, sendo o comprimento 
máximo permitido igual a 200 m (duzentos metros).
§ 3° O arruamento dos loteamentos deverá harmonizar-
se com a topografia local, mediante aproximação do 
eixo das vias às curvas de nível do terreno e deverão 
ser articuladas com as vias adjacentes oficiais.
§4° Os estacionamentos, ao longo da via, terão 2,20 m 
(dois metros e vinte centímetros) da largura;
§50. No meio fio, junto às esquinas, deverão ser construídas 
rampas de acesso para pessoas com deficiência ou 
restrição de mobilidade e que terão dimensão variável 
de 1,20 m.(hum metro e vinte centímetros) a 1,50 m 
(hum metro e cinquenta centímetros), a ser implantada 
a partir do desenvolvimento da curva;§ 6°. Nos projetos 
de parcelamento do solo que interfiram ou que tenham 
ligações com a rede rodoviária oficial, será solicitado 
parecer ao órgão estadual ou federal competente.
Art. 13 As Áreas de Preservação Permanente, definidas 
nos termos da legislação ambiental, são consideradas 
não edificáveis, podendo ser computadas como espaços 
livres de uso público, a critério da Prefeitura Municipal.
Art. 14 A aprovação de parcelamento estará sujeita à 
observância das normas e procedimentos fixados por 
legislação federal e estadual, respeitadas as diretrizes e 
normas constantes do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável.
I - localização em áreas de interesse especial, como as 
de proteção aos mananciais e ao patrimônio cultural, 
histórico, paisagístico e arqueológico, definidas em 
legislação federal ou estadual;
II – em Áreas de Preservação Permanente.

SEÇÃO II
DOS REQUISITOS PARA O CONDOMÍNIO 

URbANÍSTICO
Art. 15 No condomínio urbanístico deverá ser reservada 
uma área interna destinada ao uso de recreação 
dos condôminos, correspondendo a um mínimo de 
20% (vinte por cento) da área total, incluídas, neste 
percentual, as vias de circulação internas.
§ 1°. O condomínio urbanístico destinar-se-á, 
exclusivamente, à implantação de unidades 
habitacionais, não sendo permitidos outros usos.
§ 2°. Nos condomínios urbanísticos poderão ser 
construídas unidades habitacionais isoladas, agrupadas 
ou geminadas.
§ 3°. No interior do condomínio urbanístico deverão ser 
estabelecidas áreas para estacionamento de veículos.
§ 4°. Os condomínios urbanísticos deverão atender ao 
que dispõe o Código de Obras e Edificações.
Art. 16 Sem prejuízo do disposto na legislação federal 
e estadual e das exigências constantes da licença, o 
condomínio urbanístico deverá atender aos seguintes 
requisitos:
I - Observância de normas, que estabelecerão, para 
cada Macrozona e Zona de uso, os usos e índices 
urbanísticos de ocupação permitidos, incluindo as áreas 
mínimas e as testadas mínimas dos lotes e, quando for 
o caso, o coeficiente máximo de aproveitamento.
II — as áreas destinadas a sistemas de circulação, à 
implantação de equipamento urbano e comunitário, 
bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista para a 
Zona em que se situem;
III - ao longo das margens das águas, correntes e 
dormentes, será obrigatória a observância das faixas 
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America vence jogo-treino contra 
equipe da Bahia no Giulite Coutinho
Flamengo de Guanambi foi o adversário da vez do Mecão na pré-temporada 

GOLEADA EM CASA

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

em jogo 
preparató-
rio reali-

zado na tarde de 
quarta-feira (5), 
no estádio Giu-
lite Coutinho, o 
America bateu 
o Flamengo de 
Guanambi, da 
Bahia, por 4 a 1. 
o zagueiro Bru-
no Santos, o meia 
Anderson Kün-
zel e os atacan-
tes Felipe Pará e 
Daniel, nesta or-
dem, marcaram 
os gols do time 
rubro na partida.

o técnico Lui-
zinho Lemos ini-
ciou o confron-
to com um time 
100% diferente 
daquele que em-
patou em 1 a 1 
com o Ceres, na 
última terça-fei-
ra. Nesta partida, 
o treinador do 
Mecão fez ape-

nas quatro mu-
danças no segun-
do tempo.

Aos 31 minutos 
da etapa inicial, 
o zagueiro Bruno 
Pirulito - o Bru-
no Santos - esco-
rou de cabeça o 
cruzamento vin-
do do lado es-
querdo para abrir 
o marcador, que 
foi ampliado aos 
45, quando An-
derson Künzel se 
aproveitou de um 
bate-rebate na 
zaga e balançou 
a rede.

o Mecão am-
pliaria aos qua-
tro minutos do 
segundo tempo, 
em boa jogada de 
velocidade ini-
ciada por Miguel, 
que acionou Da-
niel. este serviu 
Felipe Pará, que 
invadiu a área e 
tocou na saída do 
goleiro.

Depois de o 
time visitante di-

minuir em lance 
isolado no qual 
um defensor ru-
bro escorregou 
sem a bola (a 
atividade foi re-
alizada com pe-
ríodos de sol e 
outros de chuva 
intensa), o Ame-
rica chegou ao 
quarto gol. o 
zagueiro Bruno 

Santos foi em-
purrado na área 
e Daniel cobrou 
o pênalti com 
precisão no can-
to esquerdo, fe-
chando o marca-
dor.

A pré-tempo-
rada americana 
seguiu ontem (6) 
com trabalho em 
tempo integral.

JULIANA oLIVeIRA/AMeRICA RIo
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SEGUNDO CADERNO

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo
Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHADA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

Tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
Arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

mínimas de proteção estabelecidas pelo Código 
Florestal.
Parágrafo único - A Prefeitura Municipal poderá 
determinar a realização de obras complementares 
de infraestrutura e de estabilização, em projetos de 
condomínio urbanístico, visando a compatibilizá-los 
com a natureza circundante.
Art. 17 A aprovação de condomínios urbanísticos 
contíguos estará sujeita, a critério do órgão municipal 
competente, à reserva de áreas que possibilitem a 
instalação de equipamentos urbanos e comunitários 
necessários à integração desses empreendimentos à 
área urbana em que se localizam.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSAbILIDADES

SEÇÃO I
RESPONSAbILIDADE QUANTO AO 

PARCELAMENTO DO SOLO
Art. 18 Cabe ao empreendedor, no caso de loteamento, 
executar, no mínimo, as seguintes obras e serviços:
I - Abertura e pavimentação das vias de circulação, com 
colocação de meio-fio e sarjeta;
II - Colocação de marcos de alinhamento e nivelamento, 
piquetes e demais elementos para demarcação de:
a) quadras e lotes;
b) áreas públicas de lazer;
e) áreas para equipamentos comunitários;
f) faixas non aedificandi;
g) faixas para equipamentos urbanos;
III - Realização de obras de contenção de encostas e 
taludes e outras obras indispensáveis à estabilização 
do terreno;
IV - Construção de servidões públicas, quando for o 
caso;
V - Arborização de todas as vias e logradouros, bem 
como tratamento paisagístico das praças e áreas 
verdes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
órgão competente;
VI - Implantação dos seguintes serviços públicos, 
segundo critérios dos órgãos competentes:
a) abastecimento de água;
b) rede coletora de esgoto ou sistemas 
individuais alternativos, segundo recomendação do 
órgão competente;
c) galeria de águas pluviais ou sistema superficial 
de drenagem, a critério da Prefeitura;
d) rede de distribuição de energia elétrica;
e) iluminação pública. .
Parágrafo único - Quando da execução de obras de 
terraplanagem para a implantação de loteamentos, 
deverão ser executadas obras de drenagem, de forma 
a preservar as linhas naturais de escoamento d’água.
Art. 19 Cabe ao empreendedor, no caso de 
desmembramento, a demarcação dos lotes, a 
implantação dos sistemas de drenagem de águas 
pluviais e da infraestrutura exigida pelo Poder Público.
Art. 20 Cabe ao Poder Público, ou aos concessionários 
de serviços públicos, quando for o caso:
I - no caso de loteamento:
a) implantação da infraestrutura e dos 
equipamentos comunitários necessários que não sejam 
de responsabilidade do loteador, nos termos desta Lei 
Complementar;
b) manutenção dos equipamentos urbanos e 
comunitários de sua responsabilidade.
II - No caso de desmembramento:
a) implantação da infraestrutura básica não exigida do 
empreendedor;
b) manutenção dos equipamentos urbanos.
Art. 21 No caso de regularização fundiária de 
assentamentos de baixa renda cabe ao Poder Público, 
desde que constatada a carência de recursos da 
população envolvida, implantar o sistema viário e de 
drenagem de águas pluviais, a rede de abastecimento 
de água potável e o sistema de disposição adequada de 
esgoto sanitário.
Parágrafo único. No caso de regularização de 
parcelamento irregular, cujo empreendedor for 
identificável, o Poder Público promoverá as medidas 
necessárias ao integral ressarcimento das despesas 
efetuadas, conforme disposto no Capítulo IX deste 
Decreto.

SEÇÃO II
RESPONSAbILIDADE QUANTO AO CONDOMÍNIO 

URbANÍSTICO
Art. 22 Cabe ao empreendedor, no caso de condomínio 
urbanístico, a execução das seguintes obras e serviços:
a) demarcação das áreas de uso privativo e das áreas 
de uso comum dos condôminos;
b) construção edificações de uso comum;
c) implantação das vias, da infraestrutura básica e 
dos demais equipamentos urbanos indispensáveis ao 
funcionamento do condomínio.
Parágrafo único - A manutenção das vias e dos 
equipamentos urbanos de que trata este artigo é de 

exclusiva responsabilidade dos condôminos, salvo 
quando se tratar de condomínio instituído para fins de 
usucapião coletivo ou de concessão de uso especial 
coletivo para fins de moradia.
Art. 23 Em se tratando de condomínio urbanístico, 
cabe ao Poder Público, ou aos concessionários de 
serviços públicos, quando for o caso, a promoção 
das condições necessárias para a implantação, pelo 
empreendedor, dos equipamentos urbanos na área 
interna do condomínio, no que se refere à necessidade 
de conexão com a rede pública.

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS DE APROVAÇÃO  

SEÇÃO I 
DA DEfINIÇÃO DE DIRETRIzES

Art. 24 A fase das diretrizes aplica-se ao loteamento 
e ao condomínio urbanístico, não se aplicando ao 
desmembramento.
Art. 25 Antes de elaborar o projeto de loteamento e 
de condomínio urbanístico, o empreendedor deverá 
solicitar à Prefeitura Municipal consulta previa do 
loteamento ou condomínio urbanístico que defina.
I - À reserva de áreas destinadas a uso público.
Art. 26 No caso de condomínio urbanístico de grande 
porte, poderá ser exigida a divisão do empreendimento 
para possibilitar a implantação de vias públicas que 
assegurem a continuidade e a integração do sistema 
viário pré-existente.
Art. 27 Para a obtenção da consulta previa, o 
empreendedor deverá apresentar à Prefeitura:
I - Formulário, devidamente preenchido, contendo os 
dados referentes à natureza do empreendimento;
II - Planta do imóvel em meio digital e duas vias em 
papel, na escala 1:2.000, devidamente assinadas pelo 
proprietário ou seu procurador legal, contendo:
a) as divisas da gleba ou lote;
b) as curvas de nível à distância de metro em 
metro;
c) a localização dos cursos d’água, das áreas com 
vegetação arbórea e as construções existentes na 
gleba ou lote;
d) a indicação das vias lindeiras ao perímetro da 
gleba ou lote;
e) o tipo de uso predominante a que o 
empreendimento se destina;
f) a localização das áreas livres, dos equipamentos 
urbanos e comunitários, existentes no local ou em suas 
adjacências, com as respectivas distâncias;
g) a indicação das Áreas de Preservação 
Permanente.
Art. 28 A Prefeitura Municipal, com base na analise 
do planejamento municipal, indicará, nas plantas 
apresentadas:
I - As ruas e estradas existentes ou projetadas que 
compõem o sistema viário do Município, relacionadas 
com o empreendimento;
II - As faixas sanitárias do terreno, necessárias ao 
escoamento das águas pluviais e as faixas não 
edificáveis, destinadas a equipamentos urbanos, 
eventualmente exigidos;
III - A obrigatoriedade de realização de Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente (EIA - RIMA), quando couber;
IV - A obrigatoriedade de elaboração de Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV, nos termos do disposto 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e na 
legislação pertinente;
V - A existência de Áreas de Preservação Permanente, 
de remanescentes florestais ou de vegetação não 
passível de supressão, nos termos da legislação 
ambiental, em áreas onde seja possível indicá-las, com 
base na cartografia municipal existente;
VI - Demais limitações administrativas incidentes sobre 
a gleba ou lote.
Parágrafo único. No caso de loteamento, serão 
indicadas, complementarmente ao disposto no caput 
deste artigo:
I - As áreas livres de uso público;
II - O traçado básico do sistema viário principal;
III - A localização aproximada das áreas destinadas 
a equipamentos urbanos e comunitários e das áreas 
livres e de lazer, obedecidas a seguinte condição:
a) as áreas deverão ser definidas de forma a 
preservar os recursos naturais, paisagísticos ou de 
natureza histórica, artística ou arquitetônica.

Art. 29 A Prefeitura Municipal se pronunciará no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
do protocolo do requerimento, promovendo a vistoria do 
local, caso seja julgado necessário.
§ 1°. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo 
máximo de 02 (dois) anos.
§ 2°. O fornecimento de diretrizes, nos termos deste 
Decreto, não implica em garantia de aprovação do 
empreendimento.

SEÇÃO II
DO CONTEÚDO DOS PROJETOS

Art. 30 O projeto de parcelamento e de condomínio 
urbanístico deve ser elaborado com a observância das 
seguintes diretrizes:
I - As vias de circulação devem ser compatíveis com 
a conformação do terreno, reduzindo-se, ao máximo, 
o movimento de terra e assegurando-se proteção 
adequada às áreas vulneráveis;
II - A execução das obras necessárias deverá ser 
escalonada, de forma a prevenir a ocorrência e o 
agravamento de processos erosivos do solo, observado 
o regime pluviométrico local;
III - Reposição da camada superficial do solo nas áreas 
que forem terraplenadas, com plantio de vegetação 
apropriada;
IV - Valorização do patrimônio histórico-cultural e 
proteção especial à paisagem.

SUbSEÇÃO I  
DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 31 O projeto de loteamento inclui desenhos, 
memorial descritivo e cronograma de execução das 
obras e serviços.
§1° Os desenhos, em escala 1:1.000 deverão conter, 
pelo menos:
I - As divisas da área perfeitamente definidas;
II - A localização dos cursos d’água, das lagoas, das 
áreas alagadiças ou sujeitas a inundações;
III - O sistema viário com a respectiva hierarquia de vias;
IV - A subdivisão das quadras em lotes, com as 
respectivas dimensões e numeração;
V - A indicação das áreas destinadas a equipamentos 
comunitários e públicos devidamente cotados;
VI - As dimensões lineares e angulares do projeto, com 
raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos 
centrais das vias;
VII - Os perfis longitudinais e transversais do sistema 
viário e dos espaços livres de uso público, nas escalas 
vertical 1:100 e horizontal 1:1000;
VIII - A indicação dos marcos de alinhamento e 
nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias 
projetadas;
IX - A indicação em planta e perfis de todas as linhas de 
escoamento das águas pluviais;
X - Os recuos exigidos devidamente cotados;
XI - Quadro contendo, no mínimo, as seguintes 
informações:
a) a área total alienável e percentual sobre a área 
total;
b) área destinada a equipamentos comunitários 
e públicos;
c) número de lotes e área de cada um;
d) largura e extensão, em metros lineares, das 
vias de circulação;
e) área destinada a logradouros.
§ 2° O memorial descritivo deverá conter, 
obrigatoriamente, pelo menos:
I - A descrição sucinta do loteamento, a indicação dos 
usos previstos e sua localização, e a determinação da 
Zona ou Zonas de uso predominantes;
II - As condições urbanísticas do loteamento e 
as limitações que incidem sobre os lotes e suas 
construções, além daquelas constantes das diretrizes 
fixadas;
III - A indicação das áreas a serem transferidas para 
o domínio do Município, automaticamente, no ato de 
registro do loteamento;
IV - A enumeração das obras e serviços previstos para 
o loteamento.
§3° O cronograma deverá conter, pelo menos:
I - A indicação de todas as obras e serviços a serem 
executados pelo empreendedor;
II - O período e o prazo de execução de cada obra 
serviço, cujo total não poderá exceder a 2 (dois) anos.

SUbSEÇÃO II  
DO PROJETO DE DESMEMbRAMENTO

Art. 32 O projeto de desmembramento inclui desenhos, 
memorial descritivo e cronograma de execução das 
obras e serviços.
§1° Os desenhos, em escala 1:1.000 deverão conter, 
pelo menos:
I - Divisas da propriedade, perfeitamente definidas:
II - Curvas de nível de metro em metro:
III - Construções existentes na área:
IV - Vias lindeiras à gleba ou lote e dos parcelamentos 
contíguos;
V - usos previstos e sua localização;
VI - Divisão de lotes pretendida;
VII - Recuos exigidos devidamente cotados;
VIII - Áreas para equipamentos comunitários e públicos, 
quando couber;
IX - Áreas não edificáveis.
Art. 33 Os lotes resultantes de novos desmembramentos 
não poderão ser, em nenhum caso, inferior ao lote 
mínimo da Zona em que se situam.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIDA 
RECHEADA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

Descasque os ca-
marões.
Corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
Reserve.
Para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
Recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
Regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
Feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaqueci-
do por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
Em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
Regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

SEÇÃO III  
DA APRECIAÇÃO DO PROJETO

Art. 34 Base nas diretrizes fornecidas, o projeto de 
parcelamento e de condomínio urbanístico será 
apresentado à Prefeitura Municipal, acompanhado de:
I - Certidão atualizada da matrícula da gleba ou lote, 
expedida pelo Registro de Imóveis competente;
II - Certidão negativa de tributos municipal, relativa à 
gleba ou ao lote;
III - Instrumento de garantia de execução das obras, a 
cargo do empreendedor;
IV - Compromisso de compra e venda, contrato relativo 
ao direito de superfície ou decisão judicial relativa à 
imissão prévia na posse, no caso de empreendedores 
mencionados no § 1° do artigo 3° deste Decreto.
V – Licença Ambiental de localização, e quando couber, 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
sobre o Meio Ambiente (EIA-RIMA), ou do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV.
§ 1° Não se aplica ao desmembramento e ao condomínio 
urbanístico o disposto no inciso III deste artigo.
§ 2° Caso se constate, a qualquer tempo, que a 
certidão da matrícula apresentada como atual não tem 
mais correspondência com os registros e averbações 
cartorárias do tempo da sua apresentação, além das 
consequências penais cabíveis, serão consideradas 
insubsistentes tanto as diretrizes expedidas 
anteriormente quanto às aprovações consequentes.
Art. 35 Considera-se aprovado o projeto de parcelamento 
e de condomínio urbanístico que tenha obtido a licença 
da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. Todos os procedimentos administrativos 
relativos à licença prevista neste artigo e aos demais 
casos em que seja exigida a manifestação do Município 
ou de seus concessionários serão efetivados perante 
um único órgão do Poder Público Municipal.
Art. 36 A partir da data da apresentação completa da 
documentação exigida para o projeto de parcelamento 
e de condomínio urbanístico, a Prefeitura terá um prazo 
de 90 (noventa) dias para sua aprovação ou rejeição.
§1° Caso haja exigências a serem cumpridas pelo 
empreendedor, será reiniciada a contagem do 
prazo a que se refere este artigo, a partir da data da 
apresentação da documentação devida.
§2° Todas as eventuais exigências oriundas da análise 
do projeto de parcelamento e de condomínio urbanística 
devem ser comunicadas, pela Prefeitura Municipal, de 
uma única vez, ao empreendedor, dentro do prazo 
previsto para aprovação.
§3° Aprovado o projeto, caberá ao empreendedor 
observar a necessidade de licenciamento ambiental de 
instalação para sua execução.
Art. 37 O projeto, uma vez aprovado, deve ser executado 
no prazo constante do cronograma de execução, sob 
pena de caducidade da licença.
§1° A licença definirá o prazo total para a execução 
das obras, ou de suas etapas, as quais podem ser 
prorrogadas, observadas as disposições deste Decreto.
§ 2° O parcelamento do solo ou o condomínio 
urbanístico poderão ser realizados em etapas, à vista 
do porte do empreendimento, do volume de obras 
exigido, de situações técnicas desfavoráveis ou, ainda, 
de situações econômicas justificadas.
Art. 38 As áreas destinadas a uso público, constantes 
do projeto e do memorial descritivo de parcelamento, 
devidamente aprovado, não podem ter sua destinação 
alterada pelo empreendedor, salvo nas hipóteses de 
caducidade da licença ou desistência do empreendedor.

SEÇÃO IV  
DA ENTREGA DAS ObRAS

Art. 39 O empreendedor deverá requerer à Prefeitura 
que proceda à vistoria e ao recebimento das obras 
de urbanização executadas no parcelamento e no 
condomínio urbanístico, mediante expedição do 
competente Termo de Vistoria e Recebimento de Obra, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir do protocolo do requerimento.
§1°. Todas as eventuais exigências oriundas da vistoria 
devem ser comunicadas, pela Prefeitura, de uma única 
vez, ao empreendedor, dentro do prazo previsto para o 
recebimento.
§ 2°. A apresentação de exigências, pela Prefeitura, 
interrompe o prazo previsto para o recebimento, que 
recomeça a ser contado a partir da data de cumprimento 
das referidas exigências, pelo empreendedor.
Art. 40 V. Caso o parcelamento e o condomínio 
urbanístico sejam realizados em etapas, as obras e 
serviços de cada etapa devem ser objeto de vistoria e 
de recebimento individualizado, pela Prefeitura.
Art. 41 Em caso de parcelamento, desde a data da 
expedição do Termo de Vistoria e Recebimento de 
Obras, os serviços de manutenção dos equipamentos 
urbanos e comunitários por ele geridos passam a ser de 
responsabilidade do Poder Público.

CAPÍTULO VIII
DO REGISTRO DO PARCELAMENTO

Art. 42 Aprovado o projeto de parcelamento, o 
empreendedor deverá submetê-lo ao Registro 
Imobiliário, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da 
data de expedição da licença urbanística, sob pena de 
caducidade da mesma.
Art. 43 Desde a data de registro do loteamento, as áreas 
destinadas a uso público, constantes do projeto, passam 
a integrar o domínio do Município, independentemente 
de qualquer instrumento de outorga das mesmas.
Art. 44 Qualquer alteração ou cancelamento parcial 
do parcelamento registrado depende da aprovação 

da Prefeitura Municipal, devendo ser depositada no 
Registro de Imóveis, em complemento ao projeto 
original, feita a devida averbação.
§ 1°, Nos casos em que se exija a manifestação de 
autoridades estaduais, a autoridade competente deverá 
solicitar anuência do Estado para a aprovação da 
alteração ou cancelamento parcial do parcelamento.
§ 2°, Quando houver lotes vendidos ou compromissados, 
a alteração depende de acordo entre o empreendedor e 
os adquirentes atingidos pela alteração.
Art. 45 O registro do parcelamento só poderá ser 
cancelado:
I - Por decisão judicial;
II - A requerimento do empreendedor, com anuência da 
autoridade competente, se não houver lote vendido ou 
compromissado;
III - A requerimento do empreendedor, em conjunto 
com todos os adquirentes de lotes, com anuência da 
Prefeitura e do Estado, quando for o caso.

CAPÍTULO VIII
DA REGULARIzAÇÃO DO PARCELAMENTO

Art. 46 É vedado vender ou prometer vender lote ou 
unidade autônoma de parcelamento do solo não 
registrado.
Art. 47 Verificando que o parcelamento não se acha 
registrado ou regularmente executado, a Prefeitura 
Municipal deverá notificar o empreendedor para suprir 
a falta, sem prejuízo da aplicação das devidas sanções 
administrativas.
§1°. O Ministério Público também poderá promover a 
notificação do empreendedor prevista no caput deste 
artigo.
§ 2°. O adquirente de lote, verificando que o 
parcelamento não se acha registrado ou regularmente 
executado, e que o empreendedor não foi notificado, na 
forma do caput e do § 1° deste artigo, poderá suspender 
o pagamento das prestações restantes’ e notificar o 
empreendedor para suprir a falta.
§ 3°. Ocorrendo a suspensão do pagamento das 
prestações restantes, na forma do § 2° deste artigo, o 
adquirente efetuará o depósito das prestações devidas 
junto ao Registro de Imóveis competente, que as 
depositará em estabelecimento de crédito, segundo 
a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de 
Processo Civil, em conta com incidência de juros e 
correção monetária, cuja movimentação dependerá de 
prévia autorização judicial.
§ 4°. Regularizado o parcelamento pelo empreendedor, 
este promoverá judicialmente a autorização para 
levantar as prestações depositadas, com os respectivos 
acréscimos, sendo necessária a citação da Prefeitura 
para integrar o processo judicial aqui previsto, bem 
como audiência do Ministério Público.
§ 5°. Após o reconhecimento judicial da regularidade do 
parcelamento, o empreendedor notificará os adquirentes 
de lotes ou de unidades autônomas, por intermédio do 
Registro de Imóveis competente, para que passem a 
pagar diretamente as prestações restantes, a contar da 
data da notificação.
§ 6°. No caso de o empreendedor deixar de atender 
à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou 
quando o parcelamento for regularizado pelo Poder 
Público, nos termos desde Decreto o empreendedor 
não poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das 
prestações depositadas.
Art. 48 O Município poderá regularizar o parcelamento 
não licenciado ou executado sem observância das 
determinações do ato administrativo de licença, para 
evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento 
urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de 
lotes ou unidades autônomas.
Parágrafo único. A regularização promovida por órgãos 
ou entidades do Estado ou da união submete-se à 
aprovação do Município, nos termos do Capítulo IV 
deste Decreto.
Art. 49 Ocorrendo a execução de parcelamento não 
aprovado, as áreas destinadas a uso público não 
poderão ser alteradas, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas, civis e criminais previstas.
Parágrafo único - Neste caso, o empreendedor 
ressarcirá a Prefeitura Municipal em pecúnia ou em 
área equivalente, no dobro da diferença entre o total das 
áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas.
Art. 50 Fica facultado ao Poder Público que promover 
a regularização fundiária obter, judicialmente, o 
levantamento das prestações depositadas, com os 
respectivos acréscimos, a título de ressarcimento 
das importâncias despendidas para regularizar o 
parcelamento, nos termos da Lei Federal 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano.
§ 1° As importâncias despendidas para regularizar 
o parcelamento, caso não sejam integralmente 
ressarcidas, conforme o disposto no caput deste artigo 
será exigido, na parte faltante, do empreendedor, se 
ele for identificável.
§ 2° Se o empreendedor for identificável e não cumprir 
o estabelecido no § 1°, o Poder Público pode passar 
a receber as prestações dos adquirentes, até o valor 
devido.
§ 3° Para assegurar a regularização do parcelamento, 
bem como o ressarcimento integral de importâncias 
despendidas, ou a despender, o Poder Público pode 
promover judicialmente os procedimentos cautelares 
necessários aos fins colimados.
Art. 51 Regularizado o parcelamento, o adquirente do 
lote, comprovando o depósito_ de todas as prestações 
do preço avençado, pode obter o registro de propriedade 
do imóvel adquirido, valendo para tanto o compromisso 
de venda e compra devidamente firmado.

CAPITULO Ix
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 52 A inobservância do disposto neste Decreto sujeita 
os infratores às seguintes sanções administrativas:
I — Advertência, atribuindo-se o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para a regularização da situação;
II — Multa, de valor igual ou superior ao da uFIR-RJ, 
pelo simples cometimento da infração;
III — Multa diária, caso não seja regularizada a 
situação, como determinada pela autoridade municipal 
competente, aplicável após o decurso do prazo 
concedido no inciso I deste artigo, cujo valor diário será 
de 1/2 (meio) uFIR-RJ;
IV — Embargo da obra, construção ou edificação 
que contrarie os preceitos desta Lei Complementar e 
demais preceitos contidos na legislação urbanística 
municipal, ou cuja irregularidade prejudique a terceiros, 
diretamente.
Art. 53 Nos casos de reincidência, a multa simples ou a 
diária será aplicada em valor correspondente ao dobro 
da anterior, no mínimo, conforme critério a ser definido 
em regulamento, sem prejuízo de outras sanções 
cumulativas cabíveis, a critério das autoridades 
competentes.
Parágrafo Único — Considera-se reincidente o infrator 
ou responsável que cometer nova infração da mesma 
natureza, qualquer que tenha sido o local em que se 
verificou a infração anterior.
Art. 54 Responderá solidariamente pela infração o 
proprietário ou possuidor do terreno no qual tenha sido 
praticada a infração ou ainda quem, por si ou preposto, 
por qualquer modo concorra para a sua prática.
Art. 55 Da - Aplicação das penalidades previstas neste 
Decreto caberá recurso, dentro dos prazos fixados em 
regulamento, para a autoridade superior àquela que 
tenha imposto as sanções.
Parágrafo Único — A autoridade competente para 
decidir sobre o teor do recurso deverá fazê-lo dentro 
dos prazos definidos pelo regulamento.
Art. 56 O ato de aprovação de parcelamentos que 
contrariar qualquer preceito desta Lei Complementar 
será revogado pela autoridade competente, que 
promoverá imediata apuração de responsabilidades 
e aplicará as penalidades cabíveis ao servidor 
responsável, se for o caso.
Art. 57 As infrações serão apuradas por servidores 
credenciados da Prefeitura, que lavrarão auto de 
infração, quando as constatarem.
Parágrafo Único — O infrator será notificado e intimado 
a apresentar defesa dentro dos prazos a serem 
definidos em regulamento.
Art. 58 A penalidade será imposta por autoridade 
competente da Prefeitura Municipal, que firmará auto de 
imposição da sanção, especificando a pena aplicada e 
determinando as providências cabíveis para a execução 
da medida, assim como divulgará a apuração do caso, 
quando o mesmo isentar o servidor de qualquer culpa.
Art. 59 O embargo da obra de loteamento e urbanização 
será aplicado nos seguintes casos:
I — Sumariamente, quando não houver sido concedido 
alvará de aprovação;
II — Quando estiver sendo executado sob 
responsabilidade de profissional não inscrito no 
Cadastro Municipal próprio;
III — Quando houver infração a preceito legal;
IV — Quando houver dano ao meio ambiente, à pessoas 
ou bens.
Art. 60 A demolição de obras pela Prefeitura será 
aplicada ao loteador nas seguintes hipóteses:
I — Quando houver riscos e danos iminentes a pessoas 
ou a bens;
II — Quando a obra contrariar preceito legal socialmente 
relevante, a critério de autoridade competente;
III — Quando a obra causar dano relevante ao meio 
ambiente.
Art. 61 Competirá ao Prefeito Municipal, mediante 
relatório circunstanciado dos setores Municipais 
competentes, imposições da pena de demolição.
Art. 62 O infrator ou responsável, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis deverá providenciar, por sua 
conta, as medidas de adaptação que forem determinadas 
pelas autoridades competentes, para regularização de 
situações, executando as obras e serviços necessários 
que lhe forem exigidos.

CAPÍTULO xI
DAS DISPOSIÇÕES fINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 63 O empreendedor, mesmo que já tenha vendido 
todos os lotes, e os vizinhos, são partes legítimas para 
promover ação destinada a impedir construção em 
desacordo com as restrições legais ou contratuais.
Art. 64 O instrumento de garantia de execução das 
obras a cargo do empreendedor, previsto no inciso 
III do artigo 31 deste Decreto, pode ser representado 
por hipoteca de lotes do empreendimento ou de outros 
imóveis próprios ou de terceiros, fiança bancária ou 
pessoal, depósito ou caução de títulos da dívida pública, 
ou por outra espécie de garantia prevista em lei.
§ 1° A garantia mediante caução de área corresponderá 
a um terço da área edificável do projeto, a ser indicada 
pela Prefeitura Municipal, e será efetivada mediante 
lavratura de escritura pública, devidamente averbada 
junto ao Registro de Imóveis.
§ 2° No caso de fiança bancária, a garantia corresponderá 
ao equivalente do valor da área mencionada, devendo 
o empreendedor assinar Termo de Compromisso e 
registrá-lo junto ao Registro de Imóveis.
§ 3° Da escritura de caução ou do Termo de 
Compromisso mencionados nos § 1° e § 2° deste artigo, 
constarão as obras e serviços de responsabilidade do 
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Ingredientes

Modo de preparo

ROLO DE CARNE 
RECHEADO COM 

ESPINAFRE E QUEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 Leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. Acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. Deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. Colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
Enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. Coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
Corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
Leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºC durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SALADA 
MULTICOR

Alface roxa; Alface 
verde; Tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; Azeitona 
chilena;  Brócolis;  Tem-
pero a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
Cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. Enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

empreendedor e o prazo fixado no cronograma do 
projeto aprovado, findo o qual, caso as exigências não 
tenham sido cumpridas, o interessado perderá, em 
favor do Município, a área objeto de caução ou o valor 
objeto de fiança bancária.
Art. 65 São considerados de interesse público os 
parcelamentos vinculados a planos e programas 
habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal 
ou entidades autorizadas por lei, em especial as 
regularizações de parcelamentos e assentamentos.
Parágrafo único - No caso de ações e intervenções de 
que trata este artigo não será exigida documentação 
que não seja a mínima necessária e indispensável 
aos registros no cartório competente, inclusive sob 
forma de certidões, vedadas as exigências e as 
sanções pertinentes aos particulares, especialmente 
as que visem garantir a realização de obras e serviços 
e prevenir questões de domínio de glebas, que se 
presumirão asseguradas pelo Poder Público.
Art. 66 Os empreendedores responsáveis por 
parcelamentos realizados em desconformidade com 
esta Lei terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 
sua publicação, para promover sua regularização, sob 
pena de embargo e demolição das obras eventualmente 
executadas.
Art. 67 Os projetos aprovados e não implantados, 
cujos prazos de licença tenham expirado, deverão ser 
submetidos a novo processo de aprovação.

CAPÍTULO x
DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URbANO

Seção I - Das Categorias de uso do Solo
Art. 68 O uso do solo urbano da APA no Município de 
Porto Real compreende as seguintes categorias: 
I - habitacional, contendo as seguintes subcategorias:
a) habitacional 1 (h 1): compreende a habitação 
unifamiliar, constituída por uma única unidade 
habitacional autônoma;
b) habitacional 2 (h 2): compreende a habitação 
unifamiliar, em chácaras de recreio e de agricultura 
urbana, admitindo-se a construção de duas edificações, 
uma principal e outra secundária e construções 
necessárias ao desenvolvimento das atividades 
agrícolas;
Parágrafo único - Na categoria habitacional 1 (hB 
1) será admitida edificação secundária, desde que 
observados os índices urbanísticos aplicáveis à Zona 
em que se situe e que não se configure como outra 
unidade autônoma.
II- Comercial e de Prestação de Serviços, contendo as 
seguintes subcategorias:
a) Comercial e Serviços (C1 e S1): compreende as 
atividades de comércio e prestação de serviços que, 
pela escala de operação e por sua natureza, não 
oferecem incômodo à população e podem conviver 
com o uso residencial, sem limitações especificas à sua 
localização.
III – EQuIPAMENTOS PÚBLICOS (EPuB) compreende 
equipamentos de uso público, aquele de uso geral.
IV – LAZER E TuRISMO (LTuR) compreende 
atividades associadas a recreação e ao turismo.
V – ECOTuRISMO (ETuR) compreende pontos de 
visitação e desenvolvimento das atividades turísticas.
VI – EQuIPAMENTOS DE APOIO (AP) compreende 
pontos de abastecimento e estrutura de apoio a trilhas 
e caminhas.
VII – ATIVIDADES AGRÍCOLAS (AG) compreende 
atividades agrícolas.
VIII – INSDUSTRIA DE BAIXO IMPACTO POLUIDOR 
(IMD) compreende as atividades das pequenas 
indústrias de baixo impacto poluidor necessários 
ao abastecimento da população local, que pode 
ser controlados com normas para sua localização e 
funcionamento.
Seção II — Dos índices urbanísticos de ocupação do 
solo.
Art. 69 Além das especificações relativas aos usos são 
aplicáveis à ocupação do solo urbano os seguintes 
índices urbanísticos:
I - área mínima do lote 
II - testada mínima
III - afastamento de fundo
IV - afastamento de frente
V - afastamento lateral
VI - número máximo de pavimentos
VII - coeficiente de aproveitamento
VII - taxa de ocupação máxima do lote
IX - taxa de permeabilidade
X- vaga para estacionamento
Parágrafo único - Além dos índices mencionados 
neste artigo, aplicam-se, às vias arteriais e coletoras, 
os índices urbanísticos referentes ao número máximo 
de pavimentos, ou gabarito, e ao coeficiente máximo 
de aproveitamento, conforme disposto no Anexo deste 
Decreto.

CAPÍTULO xI
DO USO DAS CATEGORIAS PARA AS zONAS DA 

APA
Art. 70 Ficam instituídas por zona da APA, as seguintes 
categorias constantes de (Tabela I Anexa)
I - ZRA – Zona de Recuperação Ambiental: Residencial, 
comercial e serviços locais, lazer e turismo.
II - ZVS – Zona de Vida Silvestre – Ecoturismo
III - ZRC – Zona Residencial Chácaras – Chácaras, 
equipamentos públicos comércio e serviços locais.
IV - ZCE Zona de Corredores Ecológicos – Equipamentos 
de Apoio
V - ZUD – Zona de Uso Diversificado – Anotações de 
uso por Decreto específico, por estudo de drenagem.

VI - ZhC – Zona histórico Cultural – Pesquisas 
Científicas, lazer turismo sustentável, manutenção de 
uso e visitação existente.
VII - ZOu – Zona de Ocupação urbana – Residencial, 
comercial, serviços locais industriais em pequeno 
potencial poluidor, Agroindústrias e Equipamento 
Público.
Art. 71 Os imóveis localizados nas Zonas de APA. 
Observarão as seguintes normas de ocupação do solo:
I – ZRA – Zona de Recuperação Ambiental
a) Área mínima do lote – 2500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados)
b) Testada mínima do lote – 25m (vinte e cinco 
metros)
c) Afastamentos:
1- De fundo: 10,00m (dez metros)
2- De frente 5,00m (cinco metros)
3- Lateral: 5,00m (cinco metros)
4- Número de pavimentos: 02 (dois pavimentos) 
atura máxima de 8m (oito metros)
5- Coeficiente de aproveitamento 1,2
6- Taxa de ocupação: 10% (dez por cento)
7- Taxa mínima de permeabilidade: 60%
II – ZVS – Zona de Vida Silvestre
a) Área mínima de lote: 2.500m2 (dois mil e 
quinhentos metros quadrados)
b) Testada mínima do lote: 25.00m (vinte e cinco 
metros)
c) Afastamentos.
1. De fundo: 10.00m (dez metros)
2.  De frente: 5,00m (cinco metros)
3. Lateral: 5,00m (cinco metros)
4. Nº de pavimentos: 02 (dois pavimentos) altura 
máxima de 8,00m (oito metros)
5. Coeficiente de aproveitamento: 1,2
6. Taxa de ocupação: 10% (dez por cento)
7. Taxa mínima de permeabilidade: 60% 
(sessenta por cento)
III – ZRC – Zona Residencial Chácaras
a) Área mínima dos lotes: 1000m² (mil metros 
quadrados)
b) Testada mínima dos lotes: 15,00m (quinze 
metros)
c) Afastamentos:
1- De fundo: 5,00m (cinco metros)
2- de frente: 5,00m (cinco metros)
3- Lateral: 5,00m (cinco metros)
4- Número de pavimentos: 02 (dois pavimentos) 
altura máxima 11m (onze metros)
5- Coeficiente de aproveitamento: 1,2
6- Taxa de ocupação: 25% (vinte e cinco por 
cento)
7- Taxa mínima de permeabilizarão: 60% 
(sessenta por cento)
IV – ZCE – Zona de Corredores Ecológicos
a) Área mínima de lotes: 2500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados)
b) Testada mínima dos lotes 25,00 (vinte e cinco 
metros)
c) Afastamentos:
1- De fundo: 5,00m (cinco metros)
2- De frente: 5,00m (cinco metros)
3- Lateral: 5,00m (cinco metros)
4- Número de pavimentos 01 (um pavimento)
5- Coeficiente de aproveitamento: 1,2
6- Taxa de ocupação: 10% (dez por cento)
7- Taxa mínima de permeabilidade: 60% 
(sessenta por cento)
V – ZUD – Zona de Uso Diversificado
a) Decreto específico pós-estudos de drenagem.
VI – ZhC – Zona histórico Cultural
a) Área mínima dos lotes: 600m² (seiscentos 
metros quadrados)
b) Testada mínima de lotes: 15,00m (quinze 
metros)
c) Afastamento:
1- De fundo: 3,00m (três metros)
2- De frente: 5,00m (cinco metros)
3- Lateral: 3,00m (três metros)
4- Número de pavimentos: 02 (dois pavimentos) 
altura máxima de 11,00m (onze metros)
5- Coeficiente de aproveitamento: 1,2
6- Taxa de ocupação: 50% (cinquenta por cento)
7- Taxa mínima de permeabilidade: 40% 
(quarenta por cento)
VII – ZOu – Zona de Ocupação urbana:
a) Área mínima dos lotes: 450,00m² (quatrocentos 
e cinquenta metros quadrados)
b) Testada mínima dos lotes: 15,00m (quinze 
metros)
c) Afastamentos: 
1- De fundos: 3,00m (três metros)
2- De frente: 3,00m (três metros)
3- Lateral: 2,00m (dois metros)
4- Número de pavimentos: 02 (dois metros) altura 
máxima de 11,00m (onze metros)
5- Coeficiente de aproveitamentos: 1,2
6- Taxa de ocupação: 35% (trinta e cinco por 
cento)
7- Coeficiente de permeabilidade: 50% (cinquenta 
por cento)
Art. 72° As vagas de estacionamento serão exigidas de 
acordo com os seguintes parâmetros:
I — uso Residencial:
a) 01 vaga, a cada habitação de até 70,00 m2;
b) 02 vagas, a cada habitação com área de 71,00 m2 
a 160 m2;
c) a cada acréscimo de 80,00 m2, ao disposto na letra 
anterior, será acrescida 01 vaga de estacionamento.
II - Academias de Ginástica, Dança e Congêneres: 1 

vaga a cada 35,00 m2 de área construída;
III - Áreas de Lazer e Parques - 1 vaga a cada 200,00 
m2 de terreno;
IV - Clínicas e Laboratórios de Análise - 1 vaga a cada 
50,00 m2 de área construída;
V - hospitais, Sanatórios e Congêneres:
a) 1 vaga a cada 2 leitos, se menor ou igual a 50 
(cinquenta) leitos;
b) 1 vaga a cada 2,5 leitos, se maior de 50 (cinquenta) 
leitos.
VI- hotéis - 1 vaga por 2 unidades de alojamento;
VII - Indústrias - 1 vaga para cada 100,00 m2 de área 
construída ou fração;
VIII - Instituições de Ensino de 2° e 3° Graus - 1 vaga a 
cada 75,00 m2 de área construída;
IX - Locais de Culto Religioso:
a) 1 vaga a cada 40,00 m2, de área construída, para até 
100 lugares;
b) acima de 100 lugares, mínimo de 10 vagas, 
considerando 1 vaga a cada 40,00 m2 de área 
construída.
X - Lojas de Departamentos e Centros Comerciais - 1 
vaga a cada 15,00 m2 de área de venda;
XI - Oficinas Mecânicas de Automóveis - 1 vaga a cada 
50,00 m2 de área construída;
XII – Restaurantes Casas Noturnas, Choperias 
e Congêneres - 1 vaga a cada 30,00 m2 de área 
construída;
XIII - Salas de Espetáculos (teatro, cinema, auditórios 
e similares) - 1 vaga para cada 25,00 m2 de área 
construída.
Art. 73 Nos condomínios urbanísticos serão observados 
os seguintes índices, sem prejuízo do disposto na lei 
municipal de parcelamento do solo urbano:
I - Os condomínios urbanísticos somente poderão ser 
implantados em área mínima de 800 m2 (oitocentos 
metros quadrados).
II - A quota de terreno, por unidade autônoma, obtida 
pela divisão entre a área total do lote e o número de 
unidades autônomas a construir, deverá ser igual ou 
superior a 200,00 m2;
III - Para cada unidade autônoma deverá ser prevista 
pelo menos uma vaga de estacionamento dentro da área 
do lote, podendo ser aceita vaga de estacionamento em 
superfície ou subterrânea;
IV - O acesso às unidades autônomas deverá ser 
feito por meio de via de circulação de pedestres ou de 
veículos, interna ao empreendimento;
V - Serão aplicadas as exigências de recuo de frente, 
lateral e de fundos correspondentes à Zona em que 
será construído o condomínio urbanístico, para o lote 
como um todo;
VI - A frente do lote poderá ser fechada com altura 
até 2,00 m (dois metros), devendo ser mantida uma 
transparência visual de, no mínimo, 70% (setenta por 
cento).

CAPÍTULO xII
  CLASSIfICAÇÃO DOS USOS DO SOLO QUANTO 

A SUA ADEQUAÇÃO AS zONAS AP.
De acordo com a natureza da atividade desenvolvida 
e com o conceito estabelecido para cada zona em 
que se dividiu a APA, será necessário dispor quais as 
atividades adequadas a casa uma dessas zonas:
Assim os usos serão classificados, segundo a sua 
adequação, em:
−	 usos permitidos (Pe)
−	 usos permissíveis (Ps)
−	 usos proibidos (Pr)
usos permitidos,
Consideram-se “permitidos” aqueles usos ou atividades 
que se apresentam claramente compatíveis com a 
finalidade urbanística da zona.
usos permissíveis,
São considerados “permissíveis” aqueles usos e 
atividades cuja compatibilização à zona depende da 
analise especifica para cada caso.
usos proibidos,
São considerados “proibidos” aqueles usos e atividades 
incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona, 
e não devem receber nenhum tratamento especial 
nessas zonas.

CAPÍTULO xIII
 DAS DISPOSIÇÕES fINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 74 O licenciamento das edificações deverá observar 
o disposto Decreto, em cada Zona, no referente ao 
uso e aos índices urbanísticos de ocupação do solo, 
e, quando for o caso, submeter-se às exigências de 
elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e de 
Vizinhança, nos termos da legislação pertinente e do 
disposto neste Decreto.
Art. 75 Os usos não previstos na caracterização das 
diversas Zonas, as dúvidas relativas aos seus limites e 
os casos não previstos nesta Lei Complementar serão 
resolvidos, por analogia, pela Prefeitura Municipal.
Art. 76 O uso e a ocupação atual dos imóveis serão 
reconhecidos, desde que licenciados até a data de 
entrada em vigor deste Decreto, vedada as obras 
de reforma, ampliação e de mudança de uso que 
contrariem seus dispositivos.
Art. 77 Os empreendimentos aprovados antes da 
promulgação deste decrero permanecerão com as 
mesmas caracterizações de parcelamentos e uso e 
ocupação do solo antes da criação APA Pluvial.
Art. 78 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ailton basílio Marques
 Prefeito 

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AÇAÍ

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ DE MERLUZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ DOCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ Cane-
la/ Erva doce

Lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
Em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
Junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMARãO REFOGADO

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

Ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
Coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
Enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
Deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
Acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
Junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
Tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

Câmara Municipal de Itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Considerando Processo Administrativo nº 393/18, originado 
de solicitação contida no Ofício CAP nº 91/2018;
Considerando o Parecer Jurídico exarado no Processo Admi-
nistrativo nº 393/18;
Considerando ainda o artigo 124 da Lei 2.412/2003; 
A CÂMARA MuNICIPAL DE ITAGuAÍ, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, pelos seus representantes legais, Decreta e nós 
Promulgamos o seguinte: 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2018
REGuLAMENTA A MANuTENÇÃO DE NÚMERO DE MATRÍ-

CuLA DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DÁ 
OuTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º O servidor ocupante de cargo comissionado exonera-
do, que for imediatamente nomeado em outro cargo da es-
trutura da Câmara Municipal de Itaguaí, permanecerá com o 
mesmo número de matrícula do cargo inicial, tendo em vista 
o melhor funcionamento do sistema de recursos humanos 
quanto a apuração dos direitos a férias e décimo terceiro sa-
lário. 
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, será consi-

derado imediatamente nomeado, o servidor que tomar posse 
em outro cargo até o dia seguinte do desligamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 06 de dezembro de 2018. (a) 
Rubem Vieira de Souza – Presidente; André Luis Reis de 
Amorim - Vice-Presidente; Gilberto Chediac Leitão Torres - 2º 
Vice-Presidente; Vinícius Alves de Moura Brito - 3º Vice-Pre-
sidente; Waldemar José de Ávila Neto - 1º Secretário; Ivan 
Charles Jesus Fonseca - 2º Secretário.

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

06 DE DEZEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 07/12/2018 – CÓD-PMBR 196.

DECRETO Nº 4.598, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018
Abre o Orçamento Fiscal a favor da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Crédito Suplementar no 
valor de R$ 2.700.000.00 (Dois milhões e setecentos mil reais), com recursos do excesso de arrecada-
ção das receitas dos Royalties do Petróleo, apurado até o mês de novembro de 2018.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar de R$ 2.700.000.00 (Dois milhões e setecentos mil reais), 
para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto; 

Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será compensado pelo excesso de ar-
recadação com recursos das receitas dos Royalties do Petróleo, verificado no período de 01/01 à 
30/11/2018, em conformidade com o inciso II do § 1 do artigo 43º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, conforme cálculos do Anexo II - QUADRO I.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMSEP SEMSEP 25.01.15.452.015.2.054 3.3.90.39.00 04 2.700.000,00

Anexo II

QUADRO I
Em R$

CáLCULOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DOS ROYALTEIS 2018

Receita estimada na Lei Orçamentária 14.164.220,00

Receita estim. p/ período de janeiro/novembro (Anexo I do Decreto 4.414/2018) 12.983.868,33

Receita arrecadada no período de janeiro a novembro 22.929.091,18

Estimativa de arrecadação para o período de dezembro 2.084.462,84

Receita arrecadada até novembro + estimada de dezembro 25.013.554,02

Excesso de arrecadação verificado até 30 de novembro 8.764.871,18

Valor de suplementações anteriores 5.990.000,00

Diferença entre o excesso verificado e suplementações anteriores 2.774.871,18

Valor desta suplementação 2.700.000,00

Saldo 68.487,80
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 4.599, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre o Orçamento Fiscal a favor da Secretaria Municipal de Educação, Crédito Suplementar no valor 
de R$ 320.000.00 (Trezentos e vinte mil reais), com recursos do excesso de arrecadação das receitas 
dos PNAE, apurado até o mês de dezembro de 2018.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar de R$ 320.000.00 (Trezentos e vinte mil reais), para atender 
à programação constante do Anexo I deste Decreto; 

Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior, será compensado pelo excesso de arreca-
dação com recursos das receitas do PNAE, verificado no período de 01/01 à 06/12/2018, em conformi-
dade com o inciso II do § 1 do artigo 43º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme 
cálculos do Anexo II - QUADRO I.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMED SEMED 07.01.12.361.016.2.039 3.3.90.30.00 18 320.000,00

Anexo II
QUADRO I

Em R$
CáLCULOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO PNAE 2018 

Receita estimada na Lei Orçamentária 5.380.500,00

Receita estim. p/ período de janeiro/dezembro (Anexo I do Decreto 4.414/2018) 5.380.500,00

Receita arrecadada no período de janeiro a dezembro 5.708.864,37

Estimativa de arrecadação para o período de dezembro 572.615,80

Receita arrecadada até novembro + estimada de dezembro 5.708.864,37

Excesso de arrecadação verificado até 06 de dezembro 328.634,37

Valor de suplementações anteriores 0,00

Diferença entre o excesso verificado e suplementações anteriores 328.634,37

Valor desta suplementação 320.000,00

Saldo 8.634,37
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 4.600 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018
Abre em favor de Diversos Órgãos, Crédito Suplementar no valor de R$ 192.000,00 (Cento e noventa 
e dois mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no 
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção constante do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 192.000,00 (Cento e  noventa e 
dois mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação das 
dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no inciso III 
do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO
SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 00 150.000,00
SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.39.00 15 25.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.302.030.1.039 4.4.90.51.00 00 12.000,00

SEMASC FNAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.36.00 17 5.000,00
Anexo II

Em R$
ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO
SEMED SEMED 07.01.12.361.019.1.013 3.3.90.39.00 00 150.000,00
SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.36.00 15 25.000,00
SEMUS SEMUS 08.01.10.301.030.1.001 4.4.90.51.00 00 12.000,00

SEMASC FNAS 56.01.08.243.045.2.023 3.1.90.92.00 17 5.000,00
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 52/0000152/2018
CONTRATO Nº:  52/00059/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RSM MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a execução de obras de REFORMA DO CRAS DA AREIA 
BRANCA, localizada na Rua Carolina Ferreira, nº 215, Bairro da Areia Branca – Belford Roxo/RJ, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias.
DO VALOR: R$ 322.614,78 (trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e oito 
centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO: 52.1.08.244.045.2.024.000
DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 17 – FNAS
EMPENHO: 0154
DATA: 05 de novembro 2018.       

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1355/SEMAD/2018 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, CINTIA CRISTINA SAMPAIO MARQUES, do cargo de Diretor de Escola, símbolo CC-7, da 
Escola Municipal AMÉLIA RICCI BARONI, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 1356/SEMAD/2018 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, ROSIMEIRE DE ALMEIDA RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor de Escola, sím-
bolo CC-7, na Escola Municipal AMÉLIA RICCI BARONI, na Secretaria Municipal de Educação.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327
Erratas:
NA PORTARIA Nº 1351/SEMAD/2018 DE 05/12/2018, publicado em  06/12/2018.
Onde se lê: ARMANDO AUGUSTO PEREIRA;
Leia-se:  ARMANDO AUGUSTO PEREIRA LOPES.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 82/43327

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Ade-
nildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na Controladoria Geral do Município, 
informações referentes ao processo nº 214.686-5/2018.

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Adenil-
do Braulino dos Santos, que encontram-se a sua
disposição na Controladoria Geral do Município, informações referentes aos processos nº 223.599-
9/2012 e 209.940-4-2014.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Mat. n.º 82/43327


