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Hoje tem Bonitinho
no Quintaneja da
Lalu Lounge em
Nova Iguaçu 2
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parece até roteiro de filme!

‘Cinderelo do
crime’ perde
chinelo na fuga

divulgação/polícia civil

Assim como na história infantil da plebeia que é reconhecida pelo sapato que perdeu ao fugir do príncipe, ladrão de cargas acabou perdendo o
calçado ao fugir de um cerco policial. A polícia pede ajuda à população
pra encontrar o dono do chinelo perdido, identificado como Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, o Funil. Denúncias podem ser feitas por meio do
Disque-Denúncia, no telefone (21) 2253-1177.

Divulgação

Droga a dar com
pau no Alemão!
7

Policiais Militares deram
o maior prejú no tráfico
ao apreender mais de 600
quilos de maconha

reprodução/G1

Garotinho
solto 24 h
após prisão
7

Sarampo: casos
no Brasil chegam
a mais de 2 mil
3

Prefeitura do RJ
realizará eleição
para prefeito
7

Belford Roxo realiza
etapa da Rio Info 2019
3

Divulgação/hora h

Cesinha do Xicrete estreia
programa no Hora H TV

ESPORTE
HORA
Peladões na
piscina e bebidas
com o ‘chefe’

Presidente do
Voltaço já projeta
temporada do
próximo ano

2

12

A notícia com um toque de humor sob a ótica do digital influencer mais badalado das redes sociais. Em
breve, César Rangel Gama da Silva estreia ‘Papo
com Cesinha do Xicrete’, um programa de entrevistas
como você nunca viu na web.
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Resenha Cultural

Hora

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!
Dois talentos artísticos da Baixada comemoram mais um ano
de vida nesta hoje. São
eles, Felipe Villela, ator,
professor, diretor, produtor cultural e o músico, cantor e escritor,
Edu Dias. Felipe é de

Charmoso, Bonitinho é presença
confirmada na Quintaneja da Lalu

Vinny Brito no
Top Shopping
O cantor Vinny
Brito se apresenta no TopShopping
hoje. Ex-participante da primeira edição do The Voice
Brasil, Brito chegou a trabalhar com
produtores musicais
renomados,
como
Lincoln
Olivetti,
Alexandre Castilho,
Torcuato Mariano,
Ed Motta, Claudia Leitte e Daniel.
Com um repertório
que vai da MPB moderna ao soul, Vinny
se apresenta às 19h,
na praça de alimentação do 3º piso expansão.
Evento
gratuito! O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira
540, Centro – Nova
Iguaçu.
Telefone:
(21) 2667-1787.

A mulherada de Nova
Iguaçu está em um frisson
só. É que o ‘galã’, Diego
Bonitinho, uma das figuras
mais famosas e ‘charmosas’ das redes sociais na
atualidade, é presença confirmada hoje, quinta (5),
no Boteco da Lalu - Quintaneja, na Lalu Lounge. O
evento que já virou tradição nas noites da Baixada,
tem agradado ao público
de gosto musical eclético,
pois na balada, a diversidade musical dá o tom.
“Ah...eu vou lá ver o
Bonitinho! Acompanho
ele pelo Instagram e o acho
um amor. Sou fã dele”,
disse Marluce Pinto, 23
anos, moradora de Miguel
Couto, à Resenha Cultural,
por telefone.
O cantor Bento Nunes,
traz no seu reportório o

divulgação

Anúncio do ‘galã’ na casa de shows deixou a mulherada animada, dizem os
produtores da programação de hoje
melhor do sertanejo. Já o grupo Me Leva Pra Casa, bota
o público pra sambar com
aquele pagodinho retrô. Para
completar, os DJs Lazinho e
André Pipos, sacodem a galera com o melhor da cena
eletrônica e funk carioca.

A mulherada não paga
entrada até 22h; após, paga
R$ 25. Homens: R$ 25 a noite toda. Os ingressos serão
vendidos somente na hora,
na bilheteria da casa (sujeita
a lotação).
A Lalu Lounge fica na

Rua Arcelino Pereira Neves, n° 52, Centro - Nova
Iguaçu. Informações e reservas: 2658-6009 - www.
lalulounge.com.br
facebook.com/lalulounge - instagram.com/laluloungeoficial

Nova Iguaçu e Edu, de
São João de Meriti. Parabéns e Aquele Abraço,
Feras!!!

Quarteto do Rio
Uma releitura original das geniais
canções de Chico
Buarque. Essa é a
proposta do Quarteto do Rio (ex-Os Cariocas) para o show
no Teatro Rival Petrobras, hoje (5), às
19h30, quando vai
contar com o cantor
Pedro Miranda como
convidado especial.
O repertório inclui
canções emblemáticas de Chico – caso
de “Apesar de você”,
“Cálice” e “Bye bye
Brasil” –, mas também outras menos
conhecidas,
como
“Doze anos”, “Januária” e “Massarandupió”.
O Teatro Rival Petrobras fica na Rua
Álvaro Alvim, 33/37
Centro/Cinelândia - Rio de Janeiro.
Informações:
(21)
2240-9796.

festival de teatro

Villelarte apresenta “Contando e Recontando Contos”
divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

o domingo
(8), a Cia
Vi l l e l a r t e
estará participando
do 22° Festival de
Teatro Infantil do
Tijuca Tênis Clube.
O
espetáculo
“Contando e Recontando
Contos”, com texto e
direção de Felipe
Villela, mostra a
história de uma
companhia de teatro que, ao buscar
novas formas de
atingir o público,
recria clássicos da
Literatura Universal, como ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘Cinderela’,
‘Cachinhos Dourados’, ‘Três Porquinhos’, e dá um
toque leve, cômico
e com novas possibilidades às obras.
A peça é uma
homenagem
ao
teatro-essência,
no qual o trabalho
apurado do artista
se faz necessário,

(21) 98037-1338
Whatsapp

Casa grande em rua quase sem movimento
Hoje, nossa agente sênior, Vó Candinha, traz uma
das lembranças mais odiadas por moradores de um
bairro da Baixada Fluminense. “Anos atrás, o chefe da cidade resolveu alugar o casarão que ficava em
rua escondida e sem muito movimento de carros e
pessoas. O aspecto era bucólico mesmo”, conta Dona
Cândida.
******************************************

Gente pelada na piscina e bebidas

Clássicos da Literatura Universal Infantil serão recriados pela companhia iguaçuana
numa troca de conhecimentos e vivências entre eles.
O festival acontecerá durante este mês
de setembro, aos sábados e domingos,
sempre às 17h.

til do Tijuca Tênis
clube
Espetáculo: Contando e Recontando
Contos
Dia 8 de setembro
Hora: 17h
Texto e direção:
Felipe Villela
Serviço
Figurinos e cenáEvento: 22° Festi- rio: Lili Pardini
val de Teatro InfanMaquiagem: Flá-

via Rob
I l u m i n a ç ã o :
Adriano Souza
Operador de Som:
Vitória Guia
Produção: Grupo
Elenco: Carolina
Ferreira, Felipe Villela, Flávio Alvarenga, Gabriel Guimarães, Libny Marques
e Lili Pardini.

“Um dos vizinhos do imóvel, dotado de piscina, churrasqueira e outras dependências, confessou que o impacto
foi grande entre os habitantes do lugar”, prossegue nossa agente. “Dois dias depois de o caminhão entregar os
móveis, a zona começou. Quem morava em prédios próximos, passou a ver gente pelada pulando na piscina e bebendo à vontade”, narra o vizinho insatisfeito.
******************************************

Até o ‘chefe’ doidão entrava no embalo

O vizinho disse mais: “ninguém tem nada com a
vida de quem quer que seja, mas até o chefão e alguns
puxa-sacos dele entravam nas arruaças que invadiam
a madrugada. Lá pelas tantas, os frequentadores, já
mamados de não sei o que, gritavam e cantavam feito
malucos”. Vó Candinha ficou de trazer mais detalhes
deste casarão dos embalos.
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Rio Info 2019 debate Baixada como
a região viável para investimentos
Prefeitura debate tecnologia em diversas áreas, como empreendedorismo e segurança. Evento foi apresentado
na Uniabeu, sendo uma de palestras dos temas, outra de jogos e robótica e a última de empreendedorismo

todo o Estado e aprimorar
o empreendedorismo e o
conhecimento são pontos
Prefeitura de Bel- essenciais”, completou o
ford Roxo, em coordenador geral da Rio
parceria com o Info, Alberto Blois.
governo estadual, realizou
na última terça-feira uma
Longos anos
etapa do circuito Rio Info
Destacando a importân2019, que teve como um cia da tecnologia na admidos objetivos debater a tec- nistração pública, o secrenologia em diversas áreas, tário municipal de Ciência
como empreendedorismo e Tecnologia, Márcio Ale segurança. O evento foi meida, enfatizou por lonapresentado em três salas gos anos Belford Roxo fida Uniabeu, sendo uma de cou esquecido na questão
palestras dos temas, outra da evolução digital. Márde jogos e robótica e a últi- cio salientou que a Rio
ma de empreendedorismo. Info 2019 trouxe debates
O ex-ministro da Ciência importantes para a cidade.
e Tecnologia, Celso Pan- “Temos que trazer o cidasera, foi um dos debatedo- dão para o mundo digital.
res. Um dos objetivos do Hoje todos os setores da
Rio Info 2019 foi apresen- Prefeitura estão informatar a Baixada Fluminense tizados, dando mais agicomo região viável para lidade no atendimento. A
investimentos em ações tecnologia ajuda também
empreendedoras, tecnolo- na segurança pública. Há
gia e inovação.
municípios que dispõem
O coordenador da Rio de centro de monitoraInfo 2019 em Belford mento com diversas câmeRoxo, Cláudio Gimenez, ras. Muitas delas fazem o
destacou a importância do reconhecimento facial e
evento para o município. de placas de veículo, fa“Tecnologia é importante cilitando assim o planeem qualquer área. O de- jamento e melhorando a
bate é fundamental para segurança do cidadão”, arbuscarmos sempre enten- gumentou Márcio Almeidimento, pois investir em da, ao lado do secretário
tecnologia é dar um passo adjunto de Ciência e Tecrumo ao desenvolvimen- nologia de Belford Roxo,
to”, ressaltou. ‘Integrar Aramis Rodrigues.

RAFAEL BARRETO/PMBR e divulgação

SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURAS

A

Márcio Arteiro enfatizou que todos os setores da Prefeitura de Belford Roxo estão informatizados

Importância da tecnologia na vida de todas as pessoas
Convidado para ser um
dos debatedores, o presidente da Associação
Comercial Industrial e
de Serviços (Acisber),
Carlos Santos, acentuou
a importância da tecnologia na vida de todas as
pessoas, destacando que
a maioria dos estabelecimentos do Centro de
Belford Roxo estão informatizados. “Creio que
85% das lojas trabalham

Incentivo à leitura é tema do
desfile cívico em Belford Roxo
A cidade de Belford Roxo
realizou ontem o terceiro dia de
desfile cívico no bairro Sargento
Roncalli. Ao todo, 13 escolas e
creches se apresentaram na Rua
Tenente-Coronel José dos Santos
Rodrigues. A Semana da Pátria
é promovida pela Secretaria de
Educação, que traz este ano o
tema “Na infância começamos a
construir, através da leitura, um
novo tempo”, onde é feita uma
reflexão sobre as ações, projetos e
atividades que as unidades escolares desenvolvem e promovem
o incentivo à leitura. Amanhã (5),
a Semana da Pátria continua no
Lote XV, na Estrada Manoel de
Sá, a partir das 9h.
Para o secretário de Educação,
Denis Macedo, é uma alegria estar prestigiando as escolas e cre-

ches em mais um dia de desfile. “O
prefeito Waguinho (Wagner Carneiro) nos deu a missão de recuperar a
educação do nosso município que
veio por anos sem atenção e investimento. Mas, isso mudou. Esse ano
já entregamos três creches, o número de alunos da rede cresceu muito.
Belford Roxo é um dos poucos municípios que mantém a tradição dos
desfiles, onde os alunos mostram
o trabalho desenvolvido durante o
ano das unidades”, destacou o secretário ao lado dos vereadores Armandinho Penelis e Tayano.
A primeira creche a desfilar foi
a Amor à Vida, que trouxe faixas
como “Só queria que o mundo nos
abraçasse” seguida de crianças carregando o globo e o abraçando. A
creche ainda explorou a leitura com
uma cortina cheia de livros da auto-

ra Ana Maria Machado. Em seguida, a Creche Prefeita Maria Lúcia
Netto dos Santos desfilou com
adereços e objetivos feitos a partir
de reciclagem. A Escola Municipal
Tenente Mozart Pereira dos Santos
trouxe em destaque no esporte os
Jogos da Baixada e o time Gogó
da Ema. “Primeira vez que desfilei.
Ensaiamos muito e não deixamos
de sorrir um instante”, disse a pequena Ana Júlia, de nove anos, que
desfilou pela escola acompanhada
da mãe, Erica Nilce, 46. “Acompanhei minha filha do início ao final
do desfile”, acrescentou Erica.
Inclusão
A quarta escola a entrar na avenida foi a Paulo Freire que explorou a fundo a inclusão com faixas
do tipo “A inclusão é o privilégio

Casos de sarampo no Brasil chegam a 2.753
O Ministério da Saúde anunciou ontem que
os casos de sarampo
no país totalizam 2.753
desde junho, quando um
novo surto da doença
teve início. Os estados
de São Paulo e Pernambuco, juntos, registraram 4 mortes. Foram
três mortes no estado de

São Paulo, sendo duas
crianças e um adulto, e
uma criança no estado
de Pernambuco.
Além disso, 98,37%
dos casos (2.708) ocorreram no estado de São
Paulo. As informações
foram divulgadas pelo
secretário de Vigilância
em Saúde da pasta, Wan-

derson Kleber de Oliveira, em Brasília. Segundo
ele, é importante separar
os dados do surto atual
daquele que ocorreu no
início do ano na região
Norte do país, que durou
até maio.
“Esses dados são colocados separadamente,
pois estamos trabalhan-

com o auxílio da tecnologia. Isso é importante
para o crescimento da
cidade”, concluiu Carlos
Santos. “Estamos conseguindo dar uma nova
dinâmica ao pequeno
e microempresário em
Belford Roxo, buscando
sempre facilitar a vida
dessas pessoas e fornecendo todo o apoio institucional para que elas
montem e administrem

bem um negócio”, emendou o secretário adjunto de Trabalho, Adriano
Nascimento, que foi um
dos debatedores do tema
“Novas Perspectivas –
Inovação e Empreendedorismo Sustentável”.
Um dos temas do evento, a segurança pública foi destaque em uma
mesa de debates. Representando a Secretaria
de Segurança Pública e

Mobilidade Urbana, o
guarda municipal Leonardo de Araújo Marques
destacou a diminuição de
crimes em áreas onde há
câmeras instaladas. Ele
lembrou que a Prefeitura
mantém um ônibus monitorando diariamente a
região da Praça de Heliópolis. ”Uma cidade segura atrai empresas e é
importante todo aparato
tecnológico”, resumiu.

RAFAEL BARRETO/PMBR
de conviver com as diferenças”. O
Ciep Municipalizado Constantino
Reis lembrou a Semana da Pessoa
com Deficiência, que aconteceu
em agosto, destacando ainda o polo
de surdos e de deficiência visual. A
unidade ainda trouxe uma espécie
de letreiro com as letras SEMED
(Secretaria Municipal de Educação), seguidos de quadros com fotos
dos integrantes do setor, do prefeito
Waguinho e da deputada, Daniela
do Waguinho. A sexta escola foi a
Secretário Denis Macedo (E) destacou o excelenDeputado Oswaldo Lima e depois
te desfile no bairro Sargento Roncalli
a José Pinto Teixeira que trouxe os
pequenos Yuri Pereira e Ketlen dos rilo Braga, de São João de Meriti. desfilou pela segunda vez pelo
Santos vestidos de mini prefeito e Depois desfilou o Colégio Cristão Ciep Constantino Reis e Luiza
mulher maravilha.
Baluarte coma a banda da própria Borrigual, 3, pela Creche Muniescola. A penúltima escola foi o Co- cipal Amor à Vida. As meninas
Gogó da Ema
légio São José com a banda marcial trouxeram para assistir a alegria
O Ciep Municipalizado Grande comandada pelo maestro Saturni- delas na avenida, seus pais, Jéssica
Othelo trouxe a maquete de sua uni- no, que tocou diversas músicas. E Fernanda e Patrick Fiais, ambos de
dade e ainda homenageou o Gogó por fim, o Colégio Estadual Tenente 27 anos. “O desfile foi melhor que
da Ema com uma taça similar a que Otávio Pinheiro, com a apresenta- o ano anterior. A organização ficou
o time ganhou na Taça das Favelas. ção da banda CETOP comandada muito boa. Foi muito emocionante
As escolas Pedro Antônio e Júlio pelos maestros Jorginho e Pedrão, assistir minhas filhas. Elas estavam
César de Andrade Gonçalves en- com muita música e dança.
bastante ansiosas e animadas”, distraram ao som da Banda Marcial
A pequena Isabella Victória, 10, se Jéssica.
do Colégio Estadual Professor Mu-

do com surtos ativos,
com cadeias ativas”, explica o secretário. Um
dado consolidado, unificando os dois momentos
da doença no Brasil ao
longo do ano, deve ser
divulgado na semana
que vem.

estados 1,6 milhão de
doses extras da vacina
contra sarampo. Mas
o Ministério da Saúde
anunciou a compra de
28,7 milhões de doses
adicionais, o que deve
garantir o abastecimento
do país até 2020, segundo a pasta. Estima-se que
Indicações
39.927.094 brasileiros
sobre
não estejam vacinados
vacinação
contra o sarampo, conJá foram enviadas aos forme dados da Organi-

zação Pan-Americana da
Saúde (OPAS/OMS) e
do Ministério da Saúde.
Conforme
declarou
Oliveira, o governo deve
anunciar em breve, talvez já na próxima semana, uma nova estratégia
de vacinação contra o
sarampo. A proposta
vem sendo definida com
base nessa estimativa sobre brasileiros não vacinados.
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Um seminário na Fundação Getúlio Vargas
(FGV) discutiu ontem os desafios para implementar a nova base do currículo nas escolas
estaduais do RJ, a partir de janeiro de 2020. A
base vai definir o que os alunos têm o direito
de aprender ao longo da educação básica.

Queimados é o quinto município com maior
número de homicídios no Brasil, com taxa de
115,6 mortes violentas a cada cem mil habitantes. O levantamento é feito pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Vigilância I

Divulgação

A propósito, dados do Observatório de Oncologia, do
Movimento Todos Juntos Contra o Câncer mostrou que estados onde há mais mortes pela
doença há mais desigualdade
social, maior percentual de população pobre, menor gasto per
capita em saúde, menor número
de leitos hospitalares.

Entre hoje e amanhã, a partir
das 8h30, a Prefeitura de Queimados e o Instituto Nacional
de Câncer, realiza a 1ª oficina
sobre ‘Vigilância do câncer
relacionado ao trabalho e ao
ambiente’, para funcionários
da rede. O evento acontece no
Auditório do Centro de Esporte
e Lazer da Terceira Idade.

Estratégia II
A oficina tem como objetivo desenvolver estratégias para implementar
ações de prevenção do câncer ocupacional (causado
no ambiente de trabalho)
e capacitar os profissionais
da área de saúde na melhoria da qualidade do atendimento a pacientes.

Oncologia I

Fatores sociais II

Lei sobrre privacidade nos bancos
A lei (4.758/06) que determina a implantação de dispositivos de privacidade entre os caixas eletrônicos e comuns das agências bancárias, pode ser complementada. O
objetivo é definir normas técnicas a serem adotadas pelos
bancos. A determinação é do projeto de lei 3.168/14, do
deputado Dionísio Lins (PP), que a Assembleia Legislativa do RJ.

Para avaliar fatores sociais que possam estar relacionados com os resultados
e a eficácia do tratamento do
câncer no país, o estudo usou
os percentuais de letalidade
após o diagnóstico. Os dados
são de 2010 a 2016 e foram
coletados de fontes públicas
oficiais, diz o observatório.

DIRETO AO PONTO

Brasileiros são contra indicação de Eduardo Bolsonaro

Um universo de 70% dos
brasileiros critica a indicação
do deputado federal Eduardo
Bolsonaro, filho do presidente
Jair Bolsonaro, para o cargo
de embaixador do Brasil nos
Estados Unidos. A pesquisa do
Instituto Datafolha divulgada
ontem perguntou se ‘”Bolsona-

Reprodução/Elizeu Pires

ro está agindo bem ou mal ao
indicar seu filho Eduardo para
a embaixada dos EUA” e 70%
dos entrevistados afirmaram
que o presidente está agindo
mal, enquanto 23% disseram
que ele agiu bem. Outros resultados da mesma pesquisa divulgados dias antes também não

foram animadores para a base
do governo. A popularidade
do presidente voltou a cair: enquanto 29% das pessoas entrevistadas afirmam que o governo
é ótimo ou bom, 38% garantem
que ele é ruim ou péssimo.
Dentre todos os recortes
apontados pela pesquisa, o

maior apoio à medida do presidente vem dos evangélicos,
uma de suas principais bases
de apoio. Mesmo assim os números não são favoráveis para
o presidente. Entre os evangélicos, 32% dos entrevistados
apoiam a indicação e 61% são
contra.

Silva Jardim quer saber
quem vai assumir a Prefeitura
No cargo desde abril do
ano passado, quando o prefeito Anderson Alexandre
renunciou para disputar
uma vaga na Assembleia
Legislativa, a prefeita Maria Dalva do Nascimento,
a Cilene (foto), terá de deixar o cargo por decisão do
Tribunal Regional Eleito-

ral do Rio de Janeiro, que
prevê o afastamento imediato e a convocação de
novas eleições. Como não
há vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores é o primeiro na linha sucessória e assumiria
o cargo até a realização de
nova eleição.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Bombeiros realizam simulado

Uma vítima foi socorrida segundo os protocolos de biossegurança,
com descontaminação e imediato encaminhamento para cuidados
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio
de Janeiro (CBMERJ)
promoveu, no último dia
3, um treinamento em
parceria com o Exército
para simular resposta a
uma ameaça por agente
biológico - o Anthrax.
Na ação, que aconteceu no Hospital Central Aristarcho Pessoa
(HCAP), uma vítima foi
socorrida segundo os
protocolos de biossegurança, com descontaminação e imediato encaminhamento para cuidados.
O simulado contou com

médicos e enfermeiros
do HCAP, além de militares da área de saúde
do Exército brasileiro.
Os profissionais foram
capacitados pelo Grupamento de Operações
com Produtos Perigosos (GOPP).
“Adotamos todos os
protocolos para que a
vítima pudesse seguir
para a internação sem
colocar em risco os
demais pacientes do
hospital. Este tipo de
treinamento nos habilita a atuar de forma
eficiente e com toda a
segurança numa situação real”, afirmou o
coronel Miúra, diretor
geral de Saúde.

Divulgação/Governo do estado

Treinamento simula resposta a uma ameaça pelo agente biológico Anthrax
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nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Acúmulo de lixo deixa moradores preocupados em Nilópolis

Reprodução/facebook

Moradores denunciam
que comerciantes da Rua
Mena Barreto estão acumulando lixo na calçada e
obstruindo a via de pedestres. De acordo com informações, o problema tem
causado a infestação de insetos e ratos, que aparecem
principalmente à noite. A
reclamação postada nas redes sociais tem como objetivo chamar a atenção das
autoridades do município
para aumentar a fiscalização na região.

Chanceler chileno discute
comércio e cooperação
BRASÍLIA - O ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribera, terá um encontro de
trabalho em Brasília hoje
com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Na
oportunidade, os ministros discutirão os principais temas da agenda bilateral, como comércio e
investimentos; combate
a crimes transnacionais;
cooperação científica e
tecnológica; e cooperação antártica.

Passarão em revista,
igualmente, temas da agenda
regional, como o panorama
da integração sul-americana; o empenho regional pela
restauração da democracia
na Venezuela; a cooperação
no combate às queimadas na
Amazônia; e a implantação
do Corredor Bioceânico que
conectará o município de
Porto Murtinho, no estado
brasileiro de Mato Grosso
do Sul, aos portos do norte
do Chile. Fonte: Agência
Brasil
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Tirar o Fluminense da degola
é a ordem nas Laranjeiras

Jogadores assumem a difícil missão contra o rebaixamento
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

T

irar o Fluminense da zona
de rebaixamento do Campeonato
Brasileiro hoje parece
uma tarefa das mais
complicadas.
Afinal de contas, o time
amarga uma sequência negativa pela competição e está com 12
pontos conquistados,
a seis do Cruzeiro, o
primeiro fora da área
de risco. Muitos acreditam que o técnico
Oswaldo de Oliveira e
a diretoria têm a obrigação de encontrar a
fórmula para evitar a
queda. Porém, os jogadores assumiram a
responsabilidade.
Na visão do elenco,
apenas com eles trabalhando ao extremo
será possível mudar
esta situação. “Nós
temos que mostrar o

verdadeiro valor deste grupo. Olhar para
dentro de si e ver o
que cada um pode dar
para tirar o time desta
situação. Não vamos
ficar procurando culpados, pois todos nós
temos responsabilidade e todos nós jogadores sabemos que
apenas nós podemos
tirar o Fluminense
desta posição. Temos
que ter autocrítica e
saber o que podemos
fazer para reverter o
mais rápido possível
essa situação. Agora
é trabalhar e receber
bem as orientações
que a comissão técnica e o Oswaldo vem
tentando passar para
nós”, analisou o goleiro Muriel.
Opinião
semelhante tem o atacante Wellington Nem.
“Neste grupo não há
moleques. Somos to-

Botafogo espera terminar projeto
para investidores em outubro

Divulgação

Alvinegro pode receber investimento milionário
Um grupo de ilustres
torcedores do Botafogo,
capitaneados pelo ex-presidente Carlos Augusto
Montenegro, está trabalhando no projeto de captação de investidores com
base no relatório feito pela
Ernst & Young a pedido
dos irmãos Moreira Salles.
A tradicional família, que
já atua há anos no sistema
financeiro, será o principal
investidor, apesar de não
admitir abertamente isso.
A questão é que os torcedores ilustres, em conjunto com o presidente Nelson Mufarrej, entendem
que não se deve basear o
projeto em um único investidor, algo que também
é o pensamento dos Moreira Salles.
A expectativa é que todo
o plano esteja pronto na
metade de outubro. Existe
a expectativa de um aporte
inicial de R$ 350 milhões
somente para o pagamento
de dívidas, o que reduziria
praticamente pela metade o
que o clube deve. Além disso, cerca de R$ 30 milhões
seria usado para a busca de
reforços, o que melhoraria
as perspectivas de se ter um

time competitivo em 2020.
Para conseguir isso, o
Botafogo precisa basicamente de dois pontos. Que
a CBF aprove o modelo
de gestão proposto pelo
clube, o que deve acontecer por existirem projetos
similares, mas em menores proporções, no futebol
brasileiro. Além disso, o
Glorioso não pode ser rebaixado para a Série B
do Campeonato Brasileiro este ano. Atualmente o
time aparece com 23 pontos conquistados, nove a
mais que a Chapecoense,
que abre a zona da degola.
Dentro de campo, o
Botafogo volta a jogar
somente no domingo (8),
quando recebe o Atlético-MG no Estádio Nilton
Santos, pela 18ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, o técnico Eduardo
Barroca deve definir a escalação nos treinos desta
quinta e sexta. O goleiro
Gatito Fernández, servindo à seleção paraguaia
em amistosos internacionais, é desfalque, com
Diego Cavalieri assumindo o posto.

Lucas Merçon / FFC

Muriel afirmou que elenco do Fluminense deve ter “autocrítica” e agir

dos homens e vamos
bater no peito e assumir a responsabilidade pelo que estamos
fazendo. Vou botar a
cara e trabalhar muito.
Tenho certeza de que

este é o pensamento
de todos aqui. Se estamos
trabalhando,
temos que trabalhar o
dobro para poder sair
dessa situação que o
Fluminense não mere-

ce”, disse o atacante.
O elenco do Fluminense volta a treinar na tarde de hoje e
Oswaldo de Oliveira
vai começar a definir a
escalação para o due-

lo contra o Fortaleza
marcado para este sábado, às 17h, na Arena
Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada do Campeonato
Brasileiro.

Em casa, Marcos Jr crê em
duelo difícil contra o Bahia

O Vasco da Gama
iniciou na última terça-feira (3) sua preparação para o próximo
compromisso pelo
Campeonato Brasileiro. No sábado (7),
às 11h, o Gigante da
Colina mede forças
com o Bahia no Estádio de São Januário.
Em 15º lugar com 20
pontos, o Almirante
pode entrar de vez na
briga por uma vaga
para as competições
continentais em caso
de triunfo sobre o
Tricolor Baiano.
Embora possua um
excelente retrospecto e venha de quatro
vitórias consecutivas
atuando na Colina
Histórica, o Cruzmaltino não espera
facilidade no final de
semana. Em entrevista ao Site Oficial, o
volante Marcos Júnior lembrou a grande campanha que
vem sendo feita pelo
Bahia, alertou para as
qualidades do Bahia
e pediu atenção total
ao grupo vascaíno
durante os 90 minutos.

Rafael Ribeiro/Vasco

Volante espera por muitas dificuldades frente ao tricolor da boa terra

- Não tem jogo fácil.
Todos nós sabemos
que a equipe do Bahia
é muito qualificada e
que teremos um jogo
muito difícil, mas também sabemos da nossa
força dentro de São Januário e pedimos mais
uma vez o apoio da
nossa torcida, que vai
lotar o Caldeirão para
nos ajudar - afirmou o
camisa 18.
Para encarar o penúltimo jogo do segundo turno, o Vasco
da Gama não terá à
disposição o jovem
e talentoso atacante Talles Magno, que
se apresentou na segunda (02) à Seleção
Brasileira sub-17, e o

volante Richard, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. O capitão Leandro Castan
e o lateral-esquerdo
Henrique, entretanto,
voltam ao time. Ao comentar sobre as possibilidades de escalação,
Marcos Júnior exaltou
o comprometimento
do elenco.
- A expectativa é
muito boa. Nós estamos fazendo um bom
trabalho e mostrando
um bom desempenho
dentro de campo. O
resultado do último
domingo foi ruim,
mas nossa equipe é
forte, quem entrar vai
fazer falta e quem retornar vai nos ajudar

bastante. - declarou o
volante, que concluiu
o bate-papo convocando a torcida para o
Caldeirão:
- Jogar em São Januário é muito especial. Um estádio que
eu tenho um carinho
enorme, gosto muito
de jogar. Agora defendendo a camisa do
Vasco, mais ainda. No
último jogo a gente
vinha de uma derrota
para o maior rival e a
torcida fez uma festa
maravilhosa. Acredito
que sábado não vai ser
diferente. Eu gosto de
jogar às 11h, não acho
que tem problema nenhum - encerrou Marcos Júnior.
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Reforma da Previdência: Senador Tasso
complementa voto e faz ajustes no texto
Não haverá volta do texto para análise dos deputados

O

relator da reforma da Previdência na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado, Tasso
Jereissati (PSDB-CE),
apresentou na ontem
a complementação de
seu parecer à proposta.
O senador presentou o
parecer inicial na semana passada, com apenas
duas modificações. No
entanto, depois de receber quase 500 emendas,
sugestões de alterações
ao texto, fez novas supressões e ajustes de
redação na proposta já
votada pelos deputados.
Nenhuma delas implicará a volta do texto para
análise dos deputados.
Além de excluir da
proposta de emenda
à Constituição (PEC)
o critério previsto em
lei para recebimento
do benefício de prestação continuada (BPC),
renda per capita de um
quarto do salário mínimo, e de retirar do texto
a elevação dos pontos
(soma de idade míni-

ma e tempo de contribuição) necessários em
regra de transição para
aposentadoria de profissionais hoje expostos
a condições insalubres,
Tasso retirou da proposta a parte que trata da
pensão por morte. Dessa maneira, em tais casos, continuam valendo
as regras atuais, pelas
quais nenhum benefício
será inferior a um salário mínimo.
Na proposta aprovada
pelos deputados, poderia ocorrer tal redução.
O relator também suprimiu do texto a possibilidade de cobrar alíquota
previdenciária sobre os
benefícios de anistiados
políticos.
Também no texto
apresentado, Tasso propõe ajustes na redação
para deixar mais claras
algumas regras. Um dos
ajustes especifica que os
trabalhadores informais
também terão direito,
na forma da lei, ao sistema especial de inclusão
previdenciária. Eles te-
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rão que contribuir com
alíquota semelhante aos
microempreendedores
individuais (MEI). Outra mudança que está
na redação esclarece o
alcance da reforma da
Previdência para ex-parlamentares que foram
inscritos no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), o plano de aposentadoria dos
políticos, mas que ainda
não solicitaram o benefício. Os ex-parlamentares
também terão que obedecer à regra da idade
mínima (62 anos para
mulheres, 65 anos para
homens), sem transição
Senador tucano informa que continuam valendo as regras atuais,
e com pedágio de 30%
pelas quais nenhum benefício será inferior a um salário mínimo
sobre o tempo que falta
para a aposentadoria. A
se aprovada a chamada de, os parlamentares es- rejeitado, é colocado
alteração também está na
PEC paralela. Só com tão na fase discussão da em votação um dos
proposta principal.
a proposta principal – matéria. Os senadores votos em separado,
PEC 06/2019 –, a eco- inscritos, membros ou divergente da opinião
Economia
nomia fica bem abaixo não da comissão, têm do relator. Três foram
Durante a leitura da
da que foi estimada pelo 10 minutos para falar. apresentados e lidos
complementação
do
governo: R$ 870 bi- Vencida essa etapa, hoje, pelos senadores
voto, o senador Tasso
que pode se estender Weverton (PDT-MA),
lhões.
Jereissati fez uma nova
até a noite, a discussão Paulo Paim (PT-RS)
estimativa de economia.
é encerrada e o relató- e Fabiano Contarato
Rito
Segundo ele, serão R$
Desde o início da tar- rio, votado. Caso seja (Rede-ES).
1. 312 trihões a mais,

Refugiados têm dificuldade para Governo quer dobrar vagas em
comunidades terapêuticas
revalidar diploma no Brasil
Os estrangeiros que
precisam revalidar o diploma de nível superior
enfrentam diversas barreiras burocráticas no Brasil,
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados no Brasil
(Acnur). Entre as dificuldades estão as altas taxas
cobradas por algumas universidades, os elevados
custos de tradução dos documentos e as complicações para apresentar todos
os comprovantes exigidos.
Desde 2016, a Acnur
firmou parceria com a
Compassiva,
organização não governamental
(ONG) para ajudar refugiados na revalidação do
diploma. As regras para o
processo foram estabelecidas em portaria do Ministério da Educação de
2016.
Até agosto de 2019, a
organização deu entrada
em 181 processos para
que a graduação dos refugiados, feita no país de
origem, passasse a ter valor no Brasil. Desses, 34 já
foram aceitos e 15 foram
negados. A maior parte
(116) ainda aguarda análise e 16 foram arquivados.
A maioria dos pedidos é
de pessoas que deixaram a
Síria ou a Palestina (55%)
e de venezuelanos (24%).
A instituição que recebeu
a maior parte dos processos foi a Universidade
Federal Fluminense, com
86 casos, sendo que 17
foram revalidados e 13 indeferidos. A Universidade
Federal do Rio de Janeiro
recebeu 23 processos e
contabiliza 8 revalidações.
A Universidade Estadual de Campinas recebeu
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Estrangeiros enfrentam barreiras diversas para legalização de comprovantes de formação intelectual
19 pedidos e já concedeu mila Sombra, disse que é
três revalidações.
preciso mais sensibilidade
das instituições na conGargalos
dução dos processos. Ela
e custos
destaca que alguns docuPara o presidente da mentos exigidos, como a
Compassiva, André Leitão, ementa das disciplinas cura regulamentação que per- sadas, pode ser muito difímite apenas universidades cil de ser conseguida pelas
públicas a revalidar o di- pessoas em situação de reploma cria um “gargalo”, fúgio.
sobrecarregando essas insti“Nós estamos falando
tuições e causando demora daqueles que fugiram por
na análise dos processos. causa da situação de con“Esse é um dos motivos que flito, de medo, de perseguitem causado a demora, a ção política. Às vezes, não
falta de agilidade nesse pro- existe mais a universidade
cesso de revalidação de di- onde essas pessoas estudaploma no Brasil”, enfatizou. ram”, ressaltou.
Além disso, Leitão reDesburocratizaclama dos altos custos enção
volvidos nos pedidos. “Em
Para Leitão, a desburoalguns dos casos a tradução
juramentada é caríssima. cratização dos procedimenTivemos orçamento de até tos deve beneficiar não só
R$ 16 mil para um proces- os refugiados, mas também
so de tradução juramenta- migrantes e brasileiros que
da. É um valor muito alto cursaram universidade no
para qualquer pessoa, qual- exterior. “É preciso que se
quer nacional, o que dirá faça de uma forma mais
para alguém que está em si- transparente e humana”,
tuação de refúgio no país”, defendeu.
Segundo a Acnur, 80 mil
exemplificou.
Leitão disse ainda que solicitações de refúgio fonão existe um limite para ram feitas para o governo
as taxas que podem ser co- brasileiro em 2018. Dessas,
bradas pelas universidades, 61,7 mil foram de veneque, segundo ele, podem zuelanos. Entre os pedidos
ultrapassar os R$ 7 mil.
aceitos, 11,2 mil eram de
A assistente de soluções sírios, correspondendo a
duradouras da Acnur, Ca- 51% dos refúgios concedi-

As comunidades oferecem tratamento a pessoas com dependência química
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou
ontem que o governo federal planeja ampliar, no
ano que vem, o número
de vagas em comunidades terapêuticas. De
acordo com cálculos
apresentados à Comissão
de Seguridade Social e
Família, da Câmara dos
Deputados, a expansão de
11 mil para 20 mil vagas
exige um investimento de
R$ 92 milhões.
“Vocês sabem que nós
vivemos uma epidemia
gravíssima no Brasil, embora tenha gente que diga
que não tem epidemia nenhuma, que não tem problema com droga”, afirmou o ministro.
Em março deste ano,
Osmar Terra, juntamente
com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, assinou um con-

trato de R$ 153,7 milhões
com 216 comunidades terapêuticas, que oferecem
tratamento a pessoas com
dependência química.
Consumo de drogas no Brasil
O 3º Levantamento
Nacional sobre o Uso de
Drogas pela População
Brasileira, elaborado por
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicou que 7,7%
dos brasileiros de 12 a
65 anos já consumiram
maconha ao menos uma
vez na vida e 3,1% experimentaram cocaína.
Além disso, a pesquisa,
que ouviu cerca de 17
mil pessoas, revelou que
0,9% da população brasileira já fez uso de crack e
similares.
Os resultados do estudo foram questionados
pelo ministro Osmar Ter-

ra. Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro
disse que o estudo não
comprova o que se vê
“nas ruas”. “Temos que
nos basear em evidências”, disse Osmar Terra
ao jornal O Globo.
Outras ações
Durante sua apresentação, ontem, o ministro informou ainda que a
área da cultura necessita
de um incremento de R$
167 milhões para 2020. Já
para o programa Criança
Feliz, a projeção é de R$
550 milhões adicionais,
que possibilitariam, segundo previsão da pasta,
uma cobertura de atendimento a 2 milhões de
crianças. Atualmente, a
iniciativa tem uma abrangência de 650 mil beneficiários e a expectativa é
de que chegue a 1 milhão
até o final de 2019.
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Em liberdade

Casal Garotinho deixa prisão

Ex-governadores do RJ, Anthony e Rosinha, que passaram uma noite atrás das grades após serem presos
acusados de corrupção, foram benefiados por um habeas corpus concedido pelo Plantão Judiciário
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

pós passar uma
noite na cadeia,
o casal Anthony
Garotinho e Rosinha Matheus foram beneficiados
por um habeas corpus
concedido pelo Plantão
Judiciário. Eles foram presos na última terça-feira,
acusados de corrupção.
O ex-governador deixou
o presídio de Benfica, na
Zona Norte do Rio, às
10h35. Já Rosinha deixou
o complexo penitenciário
de Gericinó, em Bangu, na
Zona Oeste, às 12h50.

Na saída, Garotinho falou aos jornalistas: “Eu
fui o autor das denúncias
contra o Sérgio Cabral e
todo aquele grupo. Eu espero que a Justiça julgue
fatos, não pessoas. Não
podemos ter uma Justiça
nem partidária, nem personalista, que gosta de um
e não gosta de outro”, declarou.
O casal foi preso juntamente com outras três
pessoas, todos suspeitos
de participar de um esquema de superfaturamentos
em contratos celebrados
entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no

Reprodução / TV Globo

Garotinho deixa a cadeia de Benfica e Rosinha na saída do complexo de Bangu
Norte Fluminense, da qual
ambos foram prefeitos, e
a construtora Odebrecht,
investigada no âmbito da
Operação Lava Jato.

Segundo denúncia do
Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ, )o prejuízo aos cofres públicos
com a fraude pode chegar

a R$ 60 milhões.
O político atacou a empreiteira. “A Odebrecht
está na Justiça contra a
prefeitura. Ela quer rece-

ber R$ 62 milhões. A Justiça de Campos determinou uma perícia nas casas
para ver quanto de fato ela
tem a receber”, explicou.

Negou preço superfaturado e fala em perseguição política
Já Rosinha negou que
as obras da empreiteira
Odebrecht estivesse com
preço alterado durante seu
governo. A ex-governadora disse ainda que sua
prisão foi realizada por

“perseguição política”.
“As obras da Odebrecht no meu governo não
estavam com o preço alterado. Inclusive a Odebrecht tem processo contra a
prefeitura porque eu não

paguei as casas que eles
não entregaram. Eu não
fiz nenhuma casa que não
oferecesse junto saneamento, asfalto, calçada
com acessibilidade e iluminação pública”, disse

Ladrão foge da polícia, perde
chinelo e é reconhecido
Assim como na história
infantil da plebeia que é reconhecida pelo sapato que
perdeu ao fugir do príncipe,
um ladrão acabou perdendo
o chlinelo ao fugir de um
cerco policial. mas foi reconhecido pela Polícia Civil
que identificou o objeto. O
caso do ‘Cinderelo do crime’ aconteceu na última
segunda-feira, na Alameda
Boaventura, uma das avenidas mais movimentadas de
Niterói, Região Metropolitana do Rio.
De acordo com informações da Polícia Militar,
agentes do programa Niterói
Presente abordaram um carro roubado. E ao perceber o
cerco, os bandidos atiraram.
Câmeras de vigilância da região registraram o confronto. Após cessar o tiroteio, os
PMs encontraram no carro
em que estavam os bandidos, duas pistolas, munição,
cartuchos de fuzil, e um
chinelo. O dono do ‘chinelo
de cristal’ é, de acordo com
investigadores da 78ª DP
Fonseca)), um traficante que
aparece correndo no vídeo,
ao lado do segurança, arma-

Reprodução/TV Globo

Chinelo abandonado na fuga é idêntico ao que o traficante Rafael usa em uma foto obtida pela polícia de Niterói
do de fuzil, em direção à Rua que registraram o confronto.
Lopes da Cunha.
Titular da 78ª DP (FonseCom base nas imagens das ca), o delegado Rafael Teixeicâmeras de segurança e no ra Guimarães Peixoto, disse
depoimento dos PMs, a polí- que Funil já era foragido da
cia fez uma grande busca no Justiça. Ele tem mandado de
banco de dados para identifi- prisão preventiva em aberto
car os criminosos. Os inves- por roubo e é investigado em
tigadores chegaram ao nome vários inquéritos de roubos de
de Rafael Teixeira Guimarães carga cometidos na BR-101 e
Peixoto, conhecido como Fu- na RJ-104.
nil.
O crime, sugere a polícia,
A polícia ainda tinha dúvi- é um negócio de família para
das se Funil estava envolvido Funil. Ele é irmão do também
no tiroteio. Entretanto, a prova traficante Rodrigo Teixeira
é chinelo apreendido no carro Guimarães Peixoto, conheciem que os criminosos esta- do como Sheik, que também
vam. Em uma foto de Funil está foragido. A policia pede
é possível perceber que, além ajuda à população pra enconde calçar um chinelo igual ao trar Funil, o dono do chinelo
que foi abandonado na fuga, perdido. Denúncias podem
ele possui, no braço direito, a ser feitas por meio do Disquemesma tatuagem do crimino- -Denúncia, no telefone 21
so que aparece nas imagens 2253-1177.

‘Semente do mal’ suspeito de participar
da morte de chinês é apreendido

Um suspeito de participar
da morte do chinês Chen Cangyang, no último dia 29, em
Ipanema, Zona Sul do Rio, foi
apreendido pela Polícia Civil
ontem. Segundo informações,
agentes do 23º BPM (Leblon)
receberam denúncias e chegaram a um adolescente, que foi
levado para a Delegacia de
Homicídios da Capital (DH-

-Capital).
Liu Yue, que também foi
esfaqueado mas não corre
risco de vida, foi convocado
para reconhecer o suspeito. O
crime aconteceu na altura do
Posto 9, na orla de Ipanema.
Segundo a polícia, os chineses foram esfaqueados por
usuários de crack que estava
na região.

Um suspeito chegou a ser
detido por agentes do Ipanema Presente e conduzido à
14ª DP (Leblon), mas ele não
teria sido reconhecido como o
autor do crime.B Os dois chineses chegaram para trabalhar
na cidade havia poucos dias.
Eles são funcionários de uma
empresa de engenharia, conforme apurou a GloboNews.

Rosinha.
“Fiquei aqui menos
de 24 horas e mais uma
vez foi uma perseguição
de um grupo político de
Campos [dos Goytacazes] e da turma do Sérgio

Cabral. Sempre brota em
Campo tudo contra nós.
Eu quero dizer que isso
é uma perseguição de um
grupo segmentado, que
está partidarizado. Um
grupo, infelizmente, do

judiciário”, completou.
Ao pedir a prisão preventiva do casal, o MP alegou
risco de interferência nas
investigações devido ao
“poder dissuasório” que
ambos têm em Campos.

‘Ele foi executado por uma policial’,
diz irmão de pedreiro morto
O irmão do pedreiro
José Pio Baía Junior, de
45 anos, afirma que ele
foi executado por uma
policial e não atingido
por uma bala perdida. A
vítima foi atingida enquanto trabalhava na laje
de um sobrado na Vila
Kennedy, comunidade na
Zona Oeste do Rio na última terça-feira.
Janilson disse em depoimento que vizinhos
da obra em que seu irmão
trabalhava relataram que
houve confronto na região, mas, no momento
em que Juninho foi baleado, a troca de tiros já havia terminado e a viatura
da polícia já estava saindo da comunidade. Ainda
segundo ele, a policial
chegou a ir até a obra
onde José Baía trabalhava para ver o que tinha

Reprodução/TV Globo

Janilson diz que polícial
atirou contra o irmão
acontecido.
“Pessoas que estavam na
rua falaram que a viatura
parou e desceram policiais.
Uma policial que fez o disparo, apontou a arma. E ela
veio até o local conferir, ela
foi até a obra. Quando viu
que fez coisa errada, ela
voltou pra viatura e foi”,
relembra Janilson. Vídeos
compartilhados num aplicativo de conversas mostram moradores acusando
uma policial militar – não

identificada – de ter sido
a autora dos disparos.
Segundo moradores da
Vila Kennedy, após ser
atingido, José não foi socorrido pelos policiais.
Tiro entrou nas
costas e saiu no
pescoço
O delegado Antônio
Ricardo, chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DGHPP) afirmou que a
perícia confirmou que o
tiro que atingiu José foi
de fuzil. “Aparentemente ele estava agachado.
O tiro entrou nas costas e
saiu no pescoço”, explicou. O delegado afirmou
que quem tiver informações sobre a morte de
José pode procurar a Delegacia de Homicídios da
Capital.

PM apreende mais de 600 quilos de maconha no Alemão
Mais de 600 quilos de maconha foram
apreendidos pela Polícia Militar durante
uma operação na comunidade Fazendinha,
no Complexo do Alemão, Zona Norte do
Rio. A droga estava em
uma casa abandonada
na localidade conhecida como Campo do
Sargento. O material
apreendido foi levado para a delegacia de
Inhaúma (44ª DP).
Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) fizeram
incursão na região. Na

Marcos Nunes/Extra

Polícia Militar apreendeu mais de 600 kgs
durante operação no
Complexo do Alemão
tarde da última terça-feira, o cabo da PM
Rafael dos Santos Neves, de 39 anos, morreu
após ser baleado quando
a guarnição da UPP da
Fazendinha foi atacada
por criminosos.

A corporação não informou sobre presos e
feridos. Além da carga
de drogas, os militares
encontraram uma grande quantidade de munições de fuzil AK47,
duas granadas, uma
balança de precisão e
cinco quilos de pasta
base. O material estava dentro de mochilas
em um esconderijo na
Vila Cruzeiro. As equipes recuperaram ainda
quatro motos roubadas
durante um patrulhamento em Nova Brasília, também no Complexo do Alemão.
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Áries
Há
desperdícios
e
mentiras que afetam
o seu trabalho de uma
forma visível. O céu pede
que filtre as informações
e que aja com ética e justiça. Tenha
atenção com situações que você
vem guardando há tempos, mas que
precisam ser expostas.

Touro
As mágoas que foram
armazenadas

devem

ser digeridas. O céu
pede

de

você

um

filtro para lidar com
informações que afetam a autoestima
e que podem causar mal-estar. Não
se coloque numa posição de vítima.
Tudo o que chega a nós tem a
mesma frequência. O cenário envolve
amigos, afetos e filhos.

Gêmeos
É preciso dar atenção
especial a eventos que
afetam a família e
que podem envolver
documentos.
O
cenário fala sobre justiça e verdades
que vem à tona. É importante ser
flexível para interagir com a situação,
com o objetivo de revelar e tratar
com ética. O relacionamento ou uma
pessoa específica pode ser afetado.

Câncer

Existem negligencias
e situações que afetam
as
relações
com
pessoas próximas, e
isso pode interferir
no seu trabalho ou na sua rotina. O
céu pede que você se expresse com
qualidade e relate o que pensa sobre o
assunto. Tenha atenção com mentiras
e distorções de fatos.

Leão
Os assuntos financeiros
tomam uma proporção
maior. Tenha atenção
com
exageros
e
negligências que podem
afetar os filhos ou a autoestima. O
céu pede de você elaboração para lidar
com ética; documentos podem ser
solicitados.

Virgem
Tenha atenção com
o apelo emocional e
com as expectativas
depositadas em pessoas
da família ou muito
próximas a você. O
céu exige de você novas posturas e
condutas. A ética é um dos fatores
principais para resolver a situação.
Uma conversa vai ajudá-lo a tomar a
melhor decisão.

Libra

O
céu
aponta
mentiras e situações
que acabam vindo à
tona e que afetam as
relações com parentes
ou com pessoas de sua convivência.
Você é levado a examinar o cenário
em silêncio e com compreensão das
expectativas depositadas. Apesar da
necessidade de ficar em silêncio, o céu
pede que adote uma posição.

Escorpião
É preciso avaliar as
condições financeiras,
principalmente
as
expectativas depositadas
em amigos, pessoas e
grupos nos quais você
tem algum tipo de atuação importante.
Uma conversa vai ajudá-lo a tomar
a melhor decisão. Mas o cenário é
altamente emocional e carregado de
negligências ou distorções.

Sagitário
É importante avaliar
as condições que se
apresentam para que
seja possível seguir os
planos. O céu aponta
negligências e exageros
que prejudicam o seu
desenvolvimento. É necessário agir
com ética e justiça. Uma negociação
pode ajudá-lo a tomar as decisões. O
futuro profissional fica em destaque.

Capricórnio
Você é levado a tomar
uma decisão importante,
que afeta a sua atuação
com parentes ou com
pessoas que moram
longe. O céu também aborda novas
experiências em outras cidades ou
envolvendo cursos. Tenha atenção com
as suas percepções. Julgamento em
excesso atrapalha. Documentos podem
ser envolvidos.

Aquário
Tenha atenção com
a ansiedade e com
decisões que afetam
os recursos materiais
e
situações
com
outras pessoas. O céu
pede uma atuação
mais próxima com documentos.
É importante agir com justiça e
desprendimento. Uma conversa o
ajuda a entender fatos que estavam
soltos e distorcidos.

Peixes
É importante encarar
o futuro. Documentos
podem ser mexidos e
solicitados por outras
pessoas. O céu pede
atenção com eventos
judiciais. Tanto você quanto a pessoa
tocada estão vulneráveis. O céu deixa
claro que a justiça será feita! Busque
agir com ética e sabedoria.

atos oficiais

PROCESSO Nº 5757/2019.
Para: SMFRP.
			
AUTORIZO e RATIFICO,
a Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, I da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral do Município de fl. 65
e parecer da Procuradoria Geral do Município as fls. 62
a 63, em favor da Empresa AMBISEG MEIO AMBIENTE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME inscrito
no CNPJ sob o n° 05.369.628/0001-82 no valor de R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Solicito emissão de nota de empenho.
Porto Real, 04 de setembro de 2019.
CREUSA PEREIRA MARTINS MOTHÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO

AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO / LICITAÇÃO ze milhões, quinhentos e trinta e nove mi, trezentos e
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019
trinta e nove reais e oito centavos).
No Jornal Hora H datado do dia 04 de setembro de 2019 Data de realização: 17 de agosto de 2019 às 10 horas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO E SUPORTE NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA,
EXERCENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO,
ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE
SAÚDE, PRINCIPALMENTE COM O HOSPITAL MUNICIPAL POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

O Edital e respectiva errata poderão ser retirados 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.
Para maiores informações na Secretaria Municipal de
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore,
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Onde se lê:
VALOR MÁXIMO ADMITIDO R$ 14.287.715,88 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e
Porto Real, 04 de setembro de 2019
quinze reais e oitenta e oito centavos).
CARLOS JOSÉ DA SILVA
Leia-se:
Secretário Municipal de Licitações, Compras e ContraVALOR MÁXIMO ADMITIDO R$ 14.539.339,08 (quatortos
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D
ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
04 DE SETEMBRO DE 2019. PUBLICADO EM
05/09/2019 – CÓD-PMBR 165.
DECRETO N° 4.749, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019
Dispõe sobre a simplificação e integração de procedimentos relativos ao licenciamento de empresários e de
pessoas jurídicas no Município e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que dispõe o inciso VII, do Art. 87, da
Lei Orgânica do Município.
Considerando o disposto na Lei Federal nº 11.598/2007
que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, cria a
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM;
Considerando o disposto na Lei Complementar nº
123/2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
Considerando o direito de liberdade econômica, garantia de livre mercado, análise de impacto regulatório;
Considerando o estímulo à entrada única de dados cadastrais, documentos e a utilização de instrumentos de
autodeclaração de responsabilidade;
Considerando a disponibilização para os usuários de
forma eletrônica, de informações, orientações e instrumentos que permitam conhecer, previamente, o processo e todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção do Alvará, de acordo com a classificação de grau de
risco da atividade pleiteada.
Considerando que ao Município compete assegurar a
observância da legislação de uso e ocupação do solo
e determinar a expedição do competente Alvará de Licença para Localização e Funcionamento de quaisquer
atividades em seu território;
Considerando ainda, o esforço do Município na modernização de procedimentos de concessão de Alvarás de
Licença para Localização e Funcionamento, por meio
da racionalização, simplificação, linearidade, a eliminação da duplicidade de exigências com integração dos
dados aos demais órgãos e entidades que compõem
a Redesim;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º. Este Decreto dispõe sobre a concessão de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento de
estabelecimentos em áreas particulares do Município.
Art.2º. O licenciamento de estabelecimentos no município tem como fundamentos e diretrizes:
I - o tratamento diferenciado e favorecido concedido
às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e aos
Microempreendedores Individuais, previsto na Constituição Federal e Lei Complementar Federal 123/2006;
II - o princípio da boa-fé do interessado e do contribuinte;
III - os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
IV - o princípio da ampla defesa e do contraditório;
V - o princípio da celeridade;
VI - o princípio da proporcionalidade, especialmente
para a obtenção de adequação entre meios e fins;
VII - o amplo acesso à informação, salvo nas hipóteses
de sigilo previstas em lei;
VIII - a racionalização do processamento de informações;
IX - a execução e registro de procedimentos administrativos em ambiente virtual;
X - o compartilhamento de dados e informações entre
órgãos do Município, assim como entre estes e os órgãos de outros entes da Federação;

XI - a não duplicidade de comprovações;
XII - a criação de meios, a simplificação de exigências e
o aperfeiçoamento de procedimentos destinados a simplificar o atendimento ao cidadão;
XIII - a simplificação do licenciamento para atividades
de baixo impacto, baixo risco, baixíssimo risco ou baixa
densidade, não excluindo exigências previstas em legislação estadual e federal;
XIV - a adoção de cuidados especiais, de natureza preventiva, para o licenciamento de atividade de alto impacto, alto risco ou alta densidade;
XV - a observância da legislação municipal, estadual e
federal referente a disciplina urbanística, proteção ambiental, controle sanitário, prevenção contra incêndios e
segurança em geral.
Art.3º. As manifestações dos interessados e os procedimentos administrativos vinculados, direta ou indiretamente, à eficácia deste decreto e à aplicação de suas
normas deverão ser efetuados por meios digitais e em
ambiente virtual.
Parágrafo único. Em caso de qualquer impedimento do
procedimento citado no caput o interessando poderá
realizar de forma física no setor de Receitas, da Secretaria Municipal de Fazenda.
Art.4º. A concessão de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento não implicará:
I - o reconhecimento de diretos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado;
II - a quitação ou prova de regularidade do cumprimento
de obrigações administrativas ou tributárias.
CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO PRÉVIA DE LOCAL
Art.5º. A Consulta Prévia de Local e Viabilidade será deferida ou indeferida através do Sistema de Registro Integrado – REGIN, no prazo máximo de até 48 (quarenta
e oito) horas, pela Secretaria Municipal de Habitação e
Urbanismo sempre que preenchidos os dados completos sobre localização, natureza e destinação do imóvel
a ser ocupado.
Art.6º. É livre a descrição do endereço do estabelecimento informada pelo interessado na Consulta Prévia
de Local e Viabilidade, inclusive para fins de posterior inclusão no Alvará, divergente ou não dos dados
constantes do cadastro do IPTU, desde que permita
a localização certa e inequívoca do contribuinte e não
apresente divergência essencial com o endereçamento constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), do contrato social ou outro ato de constituição,
quando for o caso.
Parágrafo único. Ficando constatada divergência dos
dados constantes do cadastro do IPTU, será apurado
por procedimento administrativo próprio de revisão imobiliária.
Art.7º. O deferimento da Consulta Prévia de Local e Viabilidade será acompanhado da relação de documentos
e requisitos exigidos para o licenciamento sanitário e
ambiental.
Art.8º. Em caso de indeferimento da Consulta Prévia
de Local e Viabilidade caberá à interposição de recursos ao Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo,
pelo prazo de 30 dias.
Parágrafo único. Os recursos poderão ser protocolados
em processo administrativo físico, sempre que indisponível ou insuficiente o meio digital para o exercício do
direito.
CAPÍTULO III
DO ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO
Art.9º. A concessão do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, dar-se-á de acordo com a classificação de risco atribuído a cada CNAE, pelo Comitê
Gestor de Integração do Registro Empresarial – COGIRE, na forma da RESOLUÇÃO COGIRE/JUCERJA
Nº04/2019, de 27 de março de 2019, reproduzido no
Anexo IV, e suas alterações, para atividades econômicas empresariais, da seguinte forma:
I - Alto risco terá o Alvará Eletrônico emitido, por meio
do Sistema de Registro Integrador – REGIN, após o

cumprimento, por parte do interessado, de todas as
exigências prévias dos órgãos competentes de fiscalização, para o início das atividades, em especial quanto
as Licenças de Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e
Corpo de Bombeiros, conforme a legislação municipal,
estadual e federal;
II - Baixo risco terá o Alvará Eletrônico Automatizado
emitido, por meio do Sistema de Registro Integrador –
REGIN, condicionado somente à apresentação de autodeclaração constante na viabilidade, de responsabilidade, pelo empreendedor de que cumpre as regras de
licenciamento relativas à atividade a ser desenvolvida,
deferimento da consulta de viabilidade pela Prefeitura e
constituição da empresa;
§1º. Não havendo manifestação da Secretaria Municipal
de Habitação e Urbanismo quanto ao disposto no artigo
5º e no prazo nele mencionado, e com apresentação
de autodeclaração e registro do ato empresarial, será
emitido o Alvará Eletrônico Automatizado.
§2º. A autodeclaração não exime os responsáveis legais
do cumprimento dos requisitos e do licenciamento
sanitário, de controle ambiental e prevenção contra
incêndios, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
III - Baixíssimo risco é dispensado de licenciamento sanitário, ambiental municipal e terão o Alvará Eletrônico
Automatizado, emitido por meio do Sistema de Registro
Integrado - REGIN, após o deferimento da consulta de
viabilidade pela Prefeitura Municipal e constituição da
empresa.
§1º. Não havendo manifestação da Secretaria Municipal
de Habitação e Urbanismo quanto ao disposto no artigo
5º e no prazo nele mencionado, e com o registro do
ato empresarial, será emitido o Alvará Eletrônico
Automatizado.
§2º. Não eximindo os responsáveis legais do
cumprimento das normas sanitário, de controle
ambiental e prevenção contra incêndios, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis.
Art.10. A Secretaria Municipal de Fazenda excepcionalmente expedirá o Alvará de Licença para Localização e
Funcionamento, no modelo a ser definido pela SEMFA,
mediante requerimento preenchido e assinado pelo interessado ou seu bastante procurador, precedido de cópia dos seguintes documentos:
I - Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência do titular e dos sócios;
II - Título de Propriedade, contrato de locação ou autorização do proprietário para uso do imóvel;
III - Contrato Social, Registro de Firma Individual ou Estatuto e ATA de Constituição;
IV - CNPJ;
V - Prova de quitação do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, conforme o caso;
VI - Inscrição Estadual – DUCAD, conforme o caso;
VII - Declaração de ponto de referência, na forma do
previsto no artigo 12, conforme modelo definido no Anexo III;
VIII - Autodeclaração de responsabilidade do interessado de que cumpre as regras de licenciamento relativas
às atividades classificadas como baixo e baixíssimo risco, na forma do inciso II e III, do artigo 9º, conforme
modelo definido no Anexo II;
IX - Certificado da Vigilância Sanitária competente, para
as atividades classificadas como alto risco, conforme
inciso I, do artigo 9º;
X - Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros,
para as atividades classificadas como alto risco, conforme inciso I, do artigo 9º;
XI - Ficha de Consulta de Aprovação Prévia de Local,
expedida pela Secretaria Municipal de Urbanismo SEHURB, para as atividades classificadas como alto
risco, conforme inciso I, do artigo 9º.
Paragrafo único. O contribuinte, que utiliza o endereço
apenas como ponto de referência para exercer atividade, ficará dispensado da apresentação do documento
previsto no inciso IX, X e XI.
Art.11. O Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor, caso não sofra análise, para expedição do
Alvará dentro do Sistema Regin, pelo município, dentro
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PEIXE COM AÇAÍ
Canjica
Ingredientes
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
1/2 xícara
(chá)/
/1 pimenta
a gosto
milho
para
1de
xícara
de farinha
canjica/
7
xícaras
de trigo / 1 xícara
(chá)
de batidos
água/ 1/
de
ovos
de de
leitefarinha
con1lata
xícara
densado/
1
lata
de rosca / óleo
de
leite
(use
a
lata/
quente para fritar
de gleite
conden500
de polpa
de
sado
vazia
para
açaí
medir)/
1
vidro
de leite de coco
(200ml)/
xícara
Modo de 1
preparo
(chá) de açúcar/
1 canela em pau/
Corte
os da
filés
de
2 cravos
índia/
peixe
em
gurjões
e
100g de coco ralatempere-os
com
sal
do/ 1 xícara (chá)
ede
pimenta
a gosto
amendoim
sem
Disponha
a
pele torrado farinha
e tritude
trigo, os ovos e
rado
a farinha de rosca
em recipientes separados
Modo de preparo
Em seguida, passe
cada pedaço de
peixe na farinha de
Deixenos
o ovos
milhoe de
trigo,
na
molho
em
água
farinha de rosca,
de um
dia para o
nesta
ordem
outro.
Aqueça bem uma
Escorra e
frigideira
oucoloque
panela
na
panela
de
prescom óleo e frite
os
são.
pedaços até que
Adicione
as 7 xícaestejam
dourados
(chá)
de água,
Àras
parte,
bata
a poltampe
e
cozinhe
pa de açaí no
liquipor 40 minutos
dedificador
até que
pois um
quecreme
pegar
forme
pressão.
Transfira a polpa
Retire apara
pressão
da
batida
o recipanelaem
e escorra
a
piente
que será
canjica.
servida ou despeje
Leve oao
fogo
em
sobre
peixe
frito
uma panela junto
com o leite condensado, o leite,
o leite de coco, o
açúcar, a canela,
FILÉcravo
DE MERLUZA
COM
o
e o coco
por
10 minutos,
BATATA
AO FORNOou
até ficar cremoso.
Coloque em taças, Ingredientes
polvilhe com
o amendoim e sirva.
8 filés de merluza
4 batatas cruas (em
rodelas, sem casca)
1 pimentão (cortado em rodelas)
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do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, será reconhecido como Alvará Definitivo, salvo para as atividades econômicas classificadas de baixo e alto risco, na forma do
disposto no inciso I e II, do artigo 9º.
§1º. O MEI poderá solicitar a qualquer tempo o Alvará
de Licença para Localização e Funcionamento de imediato nos setores de Receita ou de Fiscalização, incumbidos de analisar os dados apresentados, nos sites de
órgãos competentes, precedido de cópia dos seguintes
documentos:
I - Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor;
II - CNPJ;
III - Autodeclaração de responsabilidade pelo empreendedor, conforme Anexo II, de que cumpre as regras de
licenciamento relativas à atividade a ser desenvolvida,
na forma do previsto nos incisos II e III, do artigo 9º;
VI - Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros
e Certificado Vigilância Sanitária competente, na forma
do previsto no inciso I, do artigo 9º.
§2º. Fica reduzido a 0 (zero) os valores da taxas, emolumentos e demais custos dos processos vinculados a
inscrições, emissão de alvarás, licenciamentos ou autorizações de funcionamento concedidos ao MEI, na
forma do disposto no §3º, do artigo 4º, da Lei Complementar Federal nº123/06 e suas alterações.
§3º. Na hipótese de não confirmação ou do desenquadramento da condição de Microempreendedor Individual - MEI, a Secretaria Municipal de Fazenda efetivará a
cobrança dos tributos devidos, atualizados previstos na
legislação, mediante notificação de lançamento ao contribuinte, deferindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento.
Art.12. Para fins deste Decreto, considera-se ponto de
referência à atividade exercida no interior de residência
e desde que não haja atendimento pessoal, armazenamento de mercadorias, materiais, estacionamento de
veículo ou de operação de carga e descarga de qualquer natureza e máquinas pesadas.
Art.13. O Alvará de Licença para Localização e Funcionamento será expedido também quando o exercício da
atividade for transitória, temporária e especial, em área
particular, sem prejuízo do licenciamento obrigatório
junto aos demais órgãos competente:
I - o Alvará de Licença Transitório atenderá às regras
gerais referentes à concessão de Alvará de Licença
para Localização e Funcionamento, sendo concedido
quando se tratar de:
a) funcionamento de qualquer estabelecimento, por
prazo determinado;
b) instalação e funcionamento de “stands” de empreendimentos imobiliários, ou canteiros de obras.
§1º. O Alvará de Licença Transitório terá prazo de validade igual ao da duração da atividade, não podendo
exceder a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
§2º. O Alvará de Licença Transitório não poderá ser
prorrogado, devendo o contribuinte requerer nova autorização e pagamento das taxas na hipótese de pretender estender o exercício da atividade além do período
inicialmente previsto ou citado no inciso anterior.
§3º. O Alvará de Licença Transitório não será concedido quando a utilização e ou autorização forem em área
pública.
II - o Alvará de Licença Temporário atenderá às regras
gerais referentes à concessão de Alvará de Licença
para Localização e Funcionamento, sendo concedido
quando:
a) for exercido em determinadas épocas do ano, por
prazo certo, ocasião de festejos ou comemorações, em
locais autorizados pela Prefeitura;
b) se tratar de instalação e funcionamento de “stands”
em exposições, feiras promocionais e outros eventos
analógicos.
Paragrafo único. Nos casos previstos para o Alvará de
Licença Transitório e Temporário o valor da taxa será
correspondente ao disposto no parágrafo único, do artigo 188, do CTM e deverá ser renovado anualmente. Se
concedido depois de 30 de junho, o referido valor terá
redução de 50% (cinquenta por cento).
III - o Alvará Licença Especial atenderá às regras gerais
referentes à concessão de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, devendo ser apresentada
a declaração de que o imóvel comporta com segurança
o desempenho da atividade, sendo concedido quando:
a) se tratar de funcionamento de máquinas, caixas eletrônicos, módulos, quiosques, cabines, estandes, boxes, circos, parque de diversões e quaisquer unidades
removíveis e quaisquer equipamentos instalados em
áreas particulares, internas e externas de estabelecimentos em geral, galerias, supermercados hipermercados, shopping e afins, para prática de comércio ou
prestação de serviço;
b) será outorgado um único Alvará de Licença Especial
para cada estabelecimento onde se instalarem os equipamentos, independentemente:
§1°. Do número de equipamentos;
§2°. Da colocação de diferentes tipos de equipamentos;
§3°. Do exercício de atividades distintas, na forma do
CTM;
§4°. Nos casos previstos para o Alvará de Licença
Especial o valor da taxa será correspondente ao disposto no parágrafo único, do artigo 188, do CTM.
Art.14. O Alvará de Licença de Localização Provisório
em curso, concedidos a título precário, será convertido
em Definitivo pela SEMFA, mediante solicitação do interessado, para as atividades econômicas classificadas
como de baixo e baixíssimo risco, na forma do artigo 9º,
com apresentação dos documentos pendentes ou da

autodeclaração, conforme Anexo II;
§1°. O Alvará Provisório se não for convertido em Alvará
Definitivo, mediante o cumprimento dos documentos e
ou da autodeclaração pendente, será suspenso, após
decurso de prazo de 08 (dias), a contar da data de ciência.
§2°. A suspensão produzirá efeitos de interdição
de estabelecimento, considerando-se irregular o
funcionamento e aplicando-se as sanções pertinentes,
quando for o caso.
§3°. A não apresentação de defesa no prazo de 30
(trinta) da notificação, assim como a decisão de que
as alegações não procedem, acarretará a interdição
de estabelecimento, considerando-se irregular o
funcionamento sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis.
Art.15. Fica suspensa a concessão de Alvará de licença
de localização para o comércio de ferro velho de peças
de veículo.
Parágrafo Único. Excetua-se da suspensão, prevista
no caput deste artigo, quando se tratar de comércio de
aparas de papel, farrapo, embalagem reciclável e congêneres.
Art.16. O Alvará de Licença para Localização e Funcionamento habilita o contribuinte, prestador de serviço à
obtenção, de imediato e sem ônus, para o credenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
CAPÍTULO IV DA TAXAÇÃO

V - Resoluções do CONAMA e suas posteriores alterações.
CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO
Art.22. Compete aos auditores fiscais verificar permanência das características do licenciamento inicial, o
cumprimento das obrigações principal e acessória, solicitar desenquadramento do MEI, requerer as alterações
necessárias, objetivando o aperfeiçoamento do sistema
tributário e do cadastro mobiliário.
§1º. Os auditores fiscais terão acesso às dependências
do estabelecimento, para o desempenho de suas
atribuições funcionais.
§2º. Quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com o procedimento, à autoridade fiscal exercerá fiscalização prioritariamente orientadora.
Art.23. Compete ao setor de Receita implantar de ofício na base do cadastro mobiliário os dados obtidos por
meio de Convênio e ou nos sites do Estado e da RBF,
dos contribuintes anteriores ao presente Decreto.
Parágrafo único. Ficando constatado que o contribuinte
é omisso ou identificado dados divergente no cadastro
mobiliário deverá ser gerado procedimento administrativo, visando à constituição do crédito tributário pelo setor
de Fiscalização.
Art.24. Compete exclusivamente à fiscalização da Vigilância Sanitária, do Meio Ambiente e aos demais órgãos
fiscalizadores do Município:
I - declarar irregulares as práticas, atividades, omissões
e intervenções que evidenciem o não cumprimento das
responsabilidades assumidas na autodeclaração constante do Anexo II, no âmbito de atribuições de cada órgão;
II - efetuar as providências pertinentes, notadamente à
aplicação de sanções, no âmbito de atribuições de cada
órgão.
Art.25. Sempre que provocada por solicitação de órgão que tenha constatado irregularidades, a Secretaria
Municipal de Fazenda atuará no estrito âmbito de suas
competências e formalizará, se for o caso, a propositura
de suspensão, cassação ou anulação de Alvará, respeitada a eficácia do licenciamento até a decisão quanto à
extinção deste.

Art.17. O licenciamento inicial do estabelecimento e as
alterações das características do Alvará, ressalvadas
as hipóteses indicadas no art.11, deverão ter a Taxa de
Licença de Localização devidamente paga observada o
disposto no Código Tributário do Município.
Parágrafo único. Caso não seja realizado o pagamento da taxa no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
emissão do Alvará Eletrônico Automatizado, o mesmo
poderá ser cassado pela Secretaria Municipal de Fazenda.
Art.18. O pagamento da Taxa de Licença de Localização será devido por ocasião do licenciamento inicial, e
toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade, local e razão social.
§1º. A Taxa de Licença de Localização não será devida
nas seguintes hipóteses de alteração de:
I - nome da pessoa física em virtude de casamento, divórcio ou qualquer fato decorrente do exercício de direitos civis ou por decisão judicial;
II - mudança de numeração ou de denominação do logradouro em razão de ação de órgão público municipal;
III - inclusão ou exclusão de abreviaturas complementares ao nome, razão social ou denominação, em virtude
de alteração de porte, tais como ME (microempresa),
EPP (empresa de pequeno porte), microempreendedor
individual MEI, e outra legalmente prevista;
IV - simples alterações de informações cadastrais que
não impliquem alteração essencial das características
do Alvará em vigor;
V - alteração da composição ou participação societária
voluntária ou em decorrência de decisão judicial.
§2º. Sempre que houver alteração de informação
cadastral, o contribuinte deverá solicitar ao
Departamento de Receitas, da Secretaria Municipal
de Fazenda a respectiva atualização, no prazo de 15
(quinze dias).
Art.19. Fica o estabelecimento obrigado no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, afixar e manter o Alvará e
os respectivos tributos do exercício vigente no local de
funcionamento e de fácil visualização, a contar da data
em que os documentos se tornarem disponíveis para
impressão eletrônica ou na data do recebimento, sob
pena de multa conforme previsto no CTM.
Parágrafo único. Os estabelecimentos licenciados
como simples pontos de referência ficam dispensados
da obrigação prevista neste artigo.

Art.26. A baixa do Alvará de Licença de Localização e
Funcionamento possui caráter irrevogável, devendo o
interessado anexar os seguintes documentos:
I - Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência do titular e dos sócios;
II - Baixa no CNPJ, Contrato Social, Registro de Firma
Individual ou Estatuto e ATA de Constituição;
III - Livros Fiscais Eletrônicos atualizados até a data do
encerramento, para os prestadores e tomadores de serviços;
IV - Extrato do Simples Nacional, para os prestadores
de serviços.
§ 1° - Deferida baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, será expedida a Declaração de
Encerramento de Atividades, pelo setor da Receita.
§ 2° - Poderá o setor da Receita promover à baixa ou
suspensão de ofício na inscrição no cadastro mobiliário,
desde que precedida de análise de autoridade fiscal,
em que o contribuinte não efetue a declaração de não
movimentação econômica ou pela falta do Documento
de Confirmação no Cadastro Fiscal - DCCF, pelo período de 05 (cinco) anos, consecutivos.
Art.27. A suspensão e a baixa previstos no artigo anterior, não impedem que, posteriormente, sejam lançados
e exigidos os tributos apurados e demais sanções, em
decorrência da prática de sonegação fiscal.

CAPÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES

CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.20. A classificação das atividades atenderá aos critérios de codificação adotados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.
Art.21. O grau de risco atribuído a cada CNAE respeitará, dentre outros, o disposto nos seguintes atos:
I - Resoluções publicadas pelo Comitê Gestor de Integração e Registro Empresarial – COGIRE que define
a Classificação de Risco Para Fins de Legalização de
Empresários e Sociedades Empresariais;
II - Instrução Normativa – IN N.º 16, de 26 de Abril de
2017, publicada no DOU nº 80, de 27 de abril de 2017,
expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA e suas posteriores alterações;
III - Resolução CGSIM Nº 29, de 29 de Novembro de
2012, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios – CGSIM, a qual dispõe sobre
recomendação da adoção de diretrizes para integração
do processo de licenciamento pelo Corpo de Bombeiros
Militar pertinente à prevenção contra incêndios e pânico
e suas posteriores alterações;
IV - Resolução CGSIM Nº 48, de 17 de Dezembro de
2018, expedida pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, a qual dispõe
sobre o procedimento especial para o registro e legalização do Microempreendedor Individual - MEI, por meio
do Portal do Empreendedor;

Art.28. As sanções aplicáveis às infrações decorrentes
do não cumprimento de obrigações tributárias previstas
neste Decreto são as definidas e graduadas pelo Código Tributário do Município.
Art.29. O funcionamento em desacordo com as atividades licenciadas no Alvará será apenado com as multas
reguladas no Código Tributário do Município.
Art.30. A verificação no requerimento eletrônico, a qualquer tempo, de vício, declaração falsa ou causa de
nulidade, excluída a hipótese de erro ou informação
imprecisa que não prejudique a perfeita caracterização
do licenciamento, implicará a imediata suspensão, pela
Secretaria Municipal de Fazenda, do Alvará e da correspondente inscrição municipal, oferecendo-se ao contribuinte, em seguida, o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de defesa.
§1º. A não apresentação de defesa, assim como a
decisão de que as alegações não procedem, acarretará
a anulação do Alvará, não prejudicando outras
penalidades cabíveis, notadamente a responsabilização
penal e tributária do responsável.
§2º. A suspensão produzirá efeitos de interdição
de estabelecimento, considerando-se irregular o
funcionamento e aplicando-se as sanções pertinentes,
quando for o caso.
Art.31. O contribuinte poderá requer a qualquer tempo
por meio do sistema eletrônico ou protocolado diretamente no Protocolo Geral a suspensão das atividades,

CAPÍTULO VII
DA BAIXA
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ATOS OFICIAIS

quinta-feira, 05 de setembro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

POLENTA COM BIFE
ENROLADO
Ingredientes
1 polenta caseira/12 bifes
de patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 tiras
de cenoura/1 tablete de
caldo decarne/1/2 copo
de vinho branco seco/2 colheres (sopa) de azeite de
oliva/3 colheres (sopa) de
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes batidos.
Estender
uma
fatia de presunto em
cada
um,colocar
uma tira de cenoura
e
enrolar,prendendo
com um palito.
Refogar os bifes no
azeite até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo de carne dissolvido
num copo de água
fervente,o vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne
ficar macia.
Salpicar salsinha picada e servir sobre a polenta.

LOMBO À MODA
CHINESA
Ingredientes
óleo para friturapimenta-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres
(sopa) de molho de tomate/1 ½ colher (sopa)
de amido de milho (maisena)xícara de água/
xícara de vinagre/3 colheres (sopa)de shoyu/¾
xícara de açúcar/1 xícara de farinha de trigo/2
ovos/1 cebola grande/2
fatias de abacaxi/500 g
de lombo de porco/2 pimentões verdes/

Modo de preparo
Cortar o lombo em fatias
de 1 cm(Cortar as fatias em
quadrados de 3x3 cm aproximadamente)
Temperar com pimenta-do-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos
de 3 cm,fazer o mesmo com
a cebola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de
óleo em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos
ovos,passar os cubos de lombo pelos ovos e depois pela
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos poucos no óleo
quente,escorrer em papel
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e la
pequena,colocar
o
açúcar,vinagre e shoyu,levar
ao fogo baixo até que o
açúcar dissolva,acrescentar
o molho de tomates. Misture a água fria ao amido de
milho e acrescente à mistura
de açúcar e vinagre,ferva
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou panela grande,coloque 4
colheres(sopa)do
mesmo
óleo em que fritou os pedaços de lombo. Aqueça e
acrescente os cubos da cebola e do pimentão,refogue
rapidamente
em
fogo
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi e os pedaços de
lombo,misture bem e regue
com o molho agridoce. Cozinhe em fogo baixo por 3
minutos, se o molho estiver
muito
espesso,acrescente
um pouco de água.

com respectiva perda de eficácia do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento.
§1º. A reativação da inscrição municipal poderá ser solicitada, a qualquer tempo,
não podendo o interessado iniciar suas atividades antes da análise e deferimento
do pedido, realizados pelo setor de cadastro mobiliário da Prefeitura, sob pena de
multa e interdição.
§2º. O pedido de reativação da inscrição municipal suspensa poderá ser realizado
somente se o interessado tiver sua situação cadastral regularizada.
§3º. O período de suspensão não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) anos, a
partir do qual será cancelada de ofício.
Art.32. O Alvará poderá ser cassado mediante decisão fundamentada de interesse
público quando:
I - for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel destinação diversa daquela para a qual foi concedido o licenciamento;
II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição,
ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou
puser em risco, por qualquer forma, a higiene, segurança, sossego, saúde e a integridade física da vizinhança ou da coletividade;
III - houver cerceamento às diligências de fiscalização necessárias ao exercício do
poder de polícia;
IV - ocorrer práticas reincidentes de notificações, intimações, advertências, interdições, embargos, apreensões e infrações à legislação aplicável pela autoridade fiscal
competente de cunho tributário, urbanístico, sanitário, ambiental, mediante relatório
pormenorizado da irregularidade;
V - a falta de pagamento da taxa de licença de localização e funcionamento no prazo
de 30 (trinta) fixado no presente decreto poderá levar a cassação do Alvará.
§1º. O prazo de defesa da cassação é de 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência
cassação.
§2º. Sendo a defesa indeferida, acarretará na baixa definitiva da inscrição mobiliária
do Alvará, sem prejuízo das demais sanções legais.
Art. 33. O Alvará será anulado se:
I - o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou
regulamentares;
II - ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento.
Art.34. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e ou Prefeito cassar, anular ou
restabelecer o Alvará.
Art.35. O contribuinte que tiver o seu Alvará anulado ou cassado sujeitar-se-á às
exigências referentes ao licenciamento inicial, caso pretenda restabelecê-lo.
Art.36. Compete a fiscalização de Tributos, de Postura, da Vigilância Sanitária e
Meio Ambiente determinar a interdição de estabelecimentos, observado os dispostos
no CTM e neste Decreto.
Art.37. Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe a Constituição,
art. 5º, inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre que ocorrer a
propositura de anulação ou cassação do Alvará.
Parágrafo único. O exercício do direito de ampla defesa ante a propositura de cassação ou anulação de Alvará não afastará, a qualquer tempo, a aplicação de outras
sanções, no âmbito de competências de cada órgão do Município.

ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
Termo de Ciência e Responsabilidade – declaração prestada e aceita no momento
do pedido do ato pretendido:
Declaro sob as penas da Lei que conheço e atendo os requesitos legais dos órgãos
Federal, Estadual e do Município para emissão do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento e demais Licenças Municipais, compreendidos os aspectos
sanitários, ambientais, tributários, segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrição do uso de espaço público.
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa no presente requerimento de
Alvará constituirá crime de falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e estará
sujeito a sanções penais, sem prejuízo de medidas administrativas e outras, inclusive contra a Ordem Tributária.
Autorizo a realização das diligências fiscais que se fizerem necessárias ao adequado exercício do poder de polícia, inclusive quando se tratar de exercício de atividades em imóvel residencial.
Declaro ainda estar ciente de que o descumprimento do compromisso ora assumido
implicará na cassação ou cancelamento de imediato das Licenças e Alvarás expedidos, resultando na interdição, bem como, demais sanções previstas, sobre informações inveridicas prestadas neste ato.
Para que surta os efeitos desejados, assino o presente.
Belford Roxo, ________de ___________________ de_______.
____________________________________________
Nome:

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA

Eu, _______________________________________________________________
_______, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº _________________________________
____________, representante legal da Empresa ____________________________
_________________, inscrita no CNPJ-MF sob o nº _________________________
______________________, situada na __________________________________
______________________________,
Declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que o
referido local trata-se de PONTO DE REFERÊNCIA e que as vendas e ou a prestação de serviços, são realizadas através de catálogos, internet e visitas ao cliente,
declaro, ainda, não possuir atendimento pessoal, armazenamento de mercadorias,
materiais, estacionamento de veículo ou de operação de carga e descarga de qualquer natureza e máquinas pesadas.
Declara ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar
na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
CAPÍTULO IX
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o
DISPOSIÇÕES FINAIS
fato juridicamente relevante.”
Art.38. As atividades de acordo com Classificação Nacional de Atividades Econô- Para que surta os efeitos desejados, assino o presente.
Belford Roxo, ________de ___________________ de_______.
micas – CNAE não previstas na Resolução COGIRE, deverão ter tratamento diferenciado, sempre que possível, mediante enquadramento de classificação de risco
____________________________________________
realizado pela autoridade fiscal, observando a legislação vigente.
Nome:
Art.39. Fica suspensa a abertura física de procedimentos administrativos pelas pessoas jurídicas para solicitação do Alvará de Licença para Localização e FuncionaANEXO IV
mento, devendo todo o processo ocorrer de forma eletrônica via sistema integrador
Regin, salvo nos casos excepcionais por despacho justificado do Secretário MuniciATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREEDEDOR INDIVIDUAL
pal de Fazenda, na forma do artigo 10.
Parágrafo único. Excetuam do disposto no caput deste artigo as pessoas físicas,
MEI e registro de empresas efetuadas em Cartório não conveniado à REDESIM.
CNAE
DESCRIÇÃO
Art.40. O Alvará de Licença para Localização e Funcionamento expedido anteriormente a publicação deste Decreto permanecerão válidos até a data de solicitação de
alteração ou extinção de licenciamento.
Art.41. Ficam instituídos os novos modelos de:
I - Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, na forma do Anexo I;
II - Autodeclaração de veracidade das informações apresentadas, na forma do Anexo II.
Art.42. A Secretaria Municipal de Fazenda expedirá a qualquer tempo Portaria e
Resolução para disciplinar a aplicação das normas deste Decreto.
Art.43. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ocasião em que são
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº.3316, 23 de agosto de 2012.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I

1510-6/00

Curtimento e outras preparações de couro

1721-4/00

Fabricação de papel

3104-7/00

Fabricação de colchões

4789-0/05

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

ATIVIDADES DE ALTO RISCO
CNAE

DESCRIÇÃO

0161-0/01

Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

1091-1/01

Fabricação de produtos de panificação industrial

1510-6/00

Curtimento e outras preparações de couro

1531-9/02

Acabamento de calçados de couro sob contrato

1532-7/00

Fabricação de tênis de qualquer material

1533-5/00

Fabricação de calçados de material sintético

1539-4/00

Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

1540-8/00

Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1610-2/01

Serrarias com desdobramento de madeira

1610-2/02

Serrarias sem desdobramento de madeira

1621-8/00

Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada
e aglomerada

1622-6/01

Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas

1622-6/02

Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações
industriais e comerciais

1622-6/99

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

1623-4/00

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira

1629-3/01

Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

1629-3/02

Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais
trançados, exceto móveis

1710-9/00

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

1721-4/00

Fabricação de papel

1722-2/00

Fabricação de cartolina e papel-cartão

1731-1/00

Fabricação de embalagens de papel

1732-0/00

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1733-8/00

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado

1741-9/01

Fabricação de formulários contínuos

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para
uso comercial e de escritório

1742-7/01

Fabricação de fraldas descartáveis

1742-7/02

Fabricação de absorventes higiênicos

1742-7/99

Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não
especificados anteriormente

1749-4/00

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado não especificados anteriormente

1811-3/01

Impressão de jornais

1811-3/02

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

1812-1/00

Impressão de material de segurança
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1813-0/01

Impressão de material para uso publicitário

2531-4/01

Produção de forjados de aço

1813-0/99

Impressão de material para outros usos

2531-4/02

Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo

1821-1/00

Serviços de pré-impressão

2532-2/01

Produção de artefatos estampados de metal

1830-0/01

Reprodução de som em qualquer suporte

2532-2/02

Metalurgia do pó

1830-0/02

Reprodução de vídeo em qualquer suporte

2541-1/00

Fabricação de artigos de cutelaria

1830-0/03

Reprodução de software em qualquer suporte

2542-0/00

Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

1910-1/00

Coquerias

2543-8/00

Fabricação de ferramentas

Ingredientes

1921-7/00

Fabricação de produtos do refino de petróleo

2550-1/01

Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate

1922-5/01

Formulação de combustíveis

2550-1/02

Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições

600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

1922-5/02

Rerrefino de óleos lubrificantes

2591-8/00

Fabricação de embalagens metálicas

1922-5/99

Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

2592-6/01

Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados

1931-4/00

Fabricação de álcool

2592-6/02

Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

1932-2/00

Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

2593-4/00

Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

2011-8/00

Fabricação de cloro e álcalis

2599-3/01

Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

2012-6/00

Fabricação de intermediários para fertilizantes

2599-3/99

Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2013-4/00

Fabricação de adubos e fertilizantes

2610-8/00

Fabricação de componentes eletrônicos

2014-2/00

Fabricação de gases industriais

2621-3/00

Fabricação de equipamentos de informática

2019-3/01

Elaboração de combustíveis nucleares

2622-1/00

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2019-3/99

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente

2631-1/00

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

2021-5/00

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2632-9/00

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação,
peças e acessórios

2022-3/00

Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

2029-1/00

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

2640-0/00

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de
áudio e vídeo

2031-2/00

Fabricação de resinas termoplásticas

2651-5/00

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

2032-1/00

Fabricação de resinas termofixas

2652-3/00

Fabricação de cronômetros e relógios

2033-9/00

Fabricação de elastômeros

2660-4/00

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação

2040-1/00

Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2670-1/01

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

2051-7/00

Fabricação de defensivos agrícolas

2670-1/02

Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios

2052-5/00

Fabricação de desinfetantes domissanitários

2680-9/00

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2061-4/00

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2710-4/01

Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

2062-2/00

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

2063-1/00

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

2710-4/02

Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios

2071-1/00

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

2710-4/03

Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios

2072-0/00

Fabricação de tintas de impressão

2721-0/00

2073-8/00

Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
automotores

2091-6/00

Fabricação de adesivos e selantes

2722-8/01

Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

2092-4/01

Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

2722-8/02

Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores

2092-4/02

Fabricação de artigos pirotécnicos

2731-7/00

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia
elétrica

2092-4/03

Fabricação de fósforos de segurança

2732-5/00

Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

2093-2/00

Fabricação de aditivos de uso industrial

2733-3/00

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

2094-1/00

Fabricação de catalisadores

2740-6/01

Fabricação de lâmpadas

2099-1/01

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para
fotografia

2740-6/02

Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

2099-1/99

Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2751-1/00

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios

2110-6/00

Fabricação de produtos farmoquímicos

2759-7/01

Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios

2121-1/01

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

2121-1/02

Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano

2759-7/99

Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados
anteriormente,peças e acessórios

2121-1/03

Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano

2790-2/01

2122-0/00

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso
elétrico, eletroímãs e isoladores

2123-8/00

Fabricação de preparações farmacêuticas

2790-2/02

Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme

2211-1/00

Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

2790-2/99

Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados
anteriormente

2212-9/00

Reforma de pneumáticos usados

2811-9/00

2219-6/00

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários

2221-8/00

Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

2812-7/00

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas

2222-6/00

Fabricação de embalagens de material plástico

2813-5/00

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios

2223-4/00

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

2814-3/01

Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios

2229-3/01

Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

2814-3/02

Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios

2229-3/02

Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais

2815-1/01

Fabricação de rolamentos para fins industriais

2229-3/03

Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos
e acessórios

2815-1/02

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos

2229-3/99

Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados
anteriormente

2821-6/01

Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para
instalações térmicas, peças e acessórios

2821-6/02

Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios

2822-4/01

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
pessoas, peças e acessórios

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie 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 queijo, 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 aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

2311-7/00

Fabricação de vidro plano e de segurança

2312-5/00

Fabricação de embalagens de vidro

2320-6/00

Fabricação de cimento

2330-3/01

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2822-4/02

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
cargas, peças e acessórios

2330-3/02

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2823-2/00

2330-3/03

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

2330-3/04

Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

2824-1/01

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

2330-3/05

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

2824-1/02

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial

2330-3/99

Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes

2825-9/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental,
peças e acessórios

2341-9/00

Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2342-7/01

Fabricação de azulejos e pisos

2829-1/01

Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios

2342-7/02

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto
azulejos e pisos

2829-1/99

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados
anteriormente, peças e acessórios

2349-4/01

Fabricação de material sanitário de cerâmica

2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios

2349-4/99

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2832-1/00

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios

2391-5/01

Britamento de pedras, exceto associado à extração

2833-0/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e
acessórios, exceto para irrigação

2391-5/02

Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

2840-2/00

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

2391-5/03

Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e
outras pedras

2851-8/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios

2392-3/00

Fabricação de cal e gesso

2392-1/02

Fabricação de abrasivos

2852-6/00

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral,
peças e acessórios, exceto na extração de petróleo

2399-1/99

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados
anteriormente

2853-4/00

Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

2411-3/00

Produção de ferro-gusa

2854-2/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e
construção, peças e acessórios, exceto tratores

Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

2412-1/00

Produção de ferroligas

2861-5/00

2421-1/00

Produção de semiacabados de aço

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto
máquinas-ferramenta

2422-9/01

Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não

2862-3/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas
e fumo, peças e acessórios

2422-9/02

Produção de laminados planos de aços especiais

2863-1/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios

2423-7/01

Produção de tubos de aço sem costura

2423-7/02

Produção de laminados longos de aço, exceto tubos

2864-0/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro
e de calçados, peças e acessórios

2424-5/01

Produção de arames de aço

2865-8/00

2424-5/02

Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e
papelão e artefatos, peças e acessórios

Modo de preparo

2431-8/00

Produção de tubos de aço com costura

2866-6/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e
acessórios

2439-3/00

Produção de outros tubos de ferro e aço

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

2869-1/00

2441-5/02

Produção de laminados de alumínio

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não
especificados anteriormente, peças e acessórios

2442-3/00

Metalurgia dos metais preciosos

2910-7/01

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2443-1/00

Metalurgia do cobre

2910-7/02

Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários

2449-1/02

Produção de laminados de zinco

2910-7/03

Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus

2449-1/99

Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente

2920-4/01
2920-4/02

Fabricação de motores para caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

Salada
Multicor
Ingredientes

2451-2/00

Fundição de ferro e aço

2930-1/01

2452-1/00

Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas

2930-1/02

Fabricação de carrocerias para ônibus

2513-6/00

Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2930-1/03

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores,
exceto caminhões e ônibus

2521-7/00

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento
central

2941-7/00

Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

2522-5/00

Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e
para veículos

2942-5/00

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de
veículos automotores
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SUL FLUMINENSE

Diretoria do Voltaço analisa
temporada e projeta 2020

Dirigente considera positiva participação do clube nas competições

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

C

om a desclassificação para as
quartas de final
da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda não tem mais competições a disputar este
ano. Com isso, é hora da
diretoria tricolor analisar
os prós e contras da atual temporada e começar a
pensar em 2020. Esse é o
pensamento dos dirigentes, a partir de agora.
Começando pela Série
C, o presidente Flávio
Horta lamentou muito a
desclassificação e lembrou que, na reta final, a
equipe acabou sofrendo
muito com lesões e erros
de arbitragem, além de
ter deixado de conquistar
pontos importantes em
casa.
“Sabíamos da dificuldade que é disputar uma
Série C, onde enfrentamos longas viagens e brigamos com times que têm

uma receita muito maior
que a do Volta Redonda.
Lutamos pela classificação
até a última rodada, atingimos a maior pontuação de
todos os anos que disputamos a competição, mas,
infelizmente, no final ficou
um gostinho de que poderíamos ter ido mais longe.
Lamentamos muito, mas
precisamos sempre buscar
aprender com os erros e
não deixar de enxergar as
coisas boas que tivemos”,
destacou Horta.
Sobre o planejamento para o próximo ano, o
mandatário tricolor disse
que o momento é de começar a avaliar quais mudanças precisarão ser feitas.
“Ficamos em 5º no Estadual, praticamente estamos
assegurados na Copa do
Brasil no ano que vem e
fizemos uma boa Série C.
Mas, nos dois casos, tivemos a possibilidade de irmos mais longe e falhamos
em casa. Precisamos agora
sentar e avaliar o que iremos manter e o que será

VRFC / Divulgação

Presidente Flávio Horta lembra que a equipe atingiu a maior pontuação de todas as participações na Série C
preciso mudar para o ano
que vem, até porque entendemos que o discurso
de manutenção na Série
C não cabe mais. Chegou
a hora de conquistarmos
este acesso à Série B”, fri-

sou o presidente, que ainda
falou sobre o atual elenco.
Vou conversar com o
Toninho primeiro, definir
a situação dele e depois
vamos começar a decidir
sobre as permanências dos

atletas. Alguns contratos se
encerram no final do ano e
a nossa intenção é começar
as negociações para renovarmos com peças importantes e buscarmos outras
que qualifiquem mais o

nosso elenco”, finalizou
Flávio Horta.
O elenco ganhará férias até a reapresentação
para a pré-temporada,
que ainda não tem data
para acontecer.

www.jornalhorah.com.br
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Banana comprida
recheada
Ingredientes

200g de camarões/ 200g de cauda de lagosta/
200g de camurim (robalo)/ Sal
a gosto/ Pimenta
do reino a gosto/
Suco de 2 limões/
4 bananas compridas com casca/ 1
pimentão cortado
em cubos/ 1 cebola
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 vinho branco seco/
2 colheres (sopa)
anis estrelado

Modo de preparo
Descasque os camarões.
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 reserve.
Recheie as cascas
de bananas, intercalando a lagosta, o
pimentão, os camarões, o tomate, o peixe e a cebola.
Regue com a metade do azeite e metade do molho de
tomate.
Feche e envolva com
papel alumínio.
Leve ao forno alto,
200C, preaquecido
por 20 minutos.
Retire a casca das
uvas e reserve a polpa.
Em uma panela, esquente o vinho e misture o anis estrelado.
Retire do forno e
monte o prato.
Coloque a banana
desembrulhada sem
o papel alumínio, mas
com a casca aberta.
Regue o restante do
molho de tomate e
sirva.

2943-3/00

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

4929-9/02

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
intermunicipal, interestadual e internacional

2944-1/00

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de
veículos automotores

4929-9/03

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

2945-0/00

Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto
baterias

4929-9/04

Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal,
interestadual e internacional

2949-2/01

Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores

4929-9/99

Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente

4930-2/03

Transporte rodoviário de produtos perigosos

2949-2/99

5211-7/01

Armazéns gerais - emissão de warrant

5211-7/99

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

5222-2/00

Terminais rodoviários e ferroviários

3011-3/01

Construção de embarcações de grande porte

3011-3/02

Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de
grande porte

5223-1/00

Estacionamento de veículos

3012-1/00

Construção de embarcações para esporte e lazer

5240-1/01

Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

3031-8/00

Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

5821-2/00

Edição integrada à impressão de livros

3032-6/00

Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

5822-1/00

Edição integrada à impressão de jornais

3041-5/00

Fabricação de aeronaves

5823-9/00

Edição integrada à impressão de revistas

3042-3/00

Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

5829-8/00

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

3050-4/00

Fabricação de veículos militares de combate

5914-6/00

Atividades de exibição cinematográfica

3092-0/00

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

8122-2/00

Imunização e controle de pragas urbanas

3099-7/00

Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

8230-0/02

Casas de festas e eventos

3101-2/00

Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102-1/00

Fabricação de móveis com predominância de metal

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências

3103-9/00

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

8610-1/02

3104-7/00

Fabricação de colchões

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências

3211-6/01

Lapidação de gemas

8630-5/01

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos
cirúrgicos

3211-6/02

Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria

8630-5/02

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares

8630-5/03

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

8630-5/07

Atividades de reprodução humana assistida

8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

8640-2/01

Laboratórios de anatomia patológica e citológica

8640-2/02

Laboratórios clínicos

8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

8640-2/04

Serviços de tomografia

8640-2/05

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

3211-6/03

Cunhagem de moedas e medalhas

3212-4/00

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3220-5/00

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

3230-2/00

Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3240-0/01

Fabricação de jogos eletrônicos

3240-0/02

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

3240-0/03

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação

3240-0/99

Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

3250-7/01

Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório

8640-2/06

Serviços de ressonância magnética

3250-7/02

Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

8640-2/07

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

3250-7/03

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral sob encomenda

8640-2/08

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos
ortopédicos em geral, exceto sob encomenda

8640-2/09

Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

3250-7/05

Fabricação de materiais para medicina e odontologia

8640-2/10

Serviços de quimioterapia

3250-7/07

Fabricação de artigos ópticos

8640-2/11

Serviços de radioterapia

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

9312-3/00

Clubes sociais, esportivos e similares

3292-2/01

Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo

9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

3292-2/02

Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

9329-8/01

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

3299-0/01

Fabricação de guarda-chuvas e similares

9329-8/99

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

3299-0/02

Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

9601-7/01

Lavanderias

3299-0/03

Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

9601-7/02

Tinturarias

3299-0/04

Fabricação de painéis e letreiros luminosos

9601-7/03

Toalheiros

3299-0/05

Fabricação de aviamentos para costura

9603-3/02

Serviços de cremação

3299-0/99

Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

3511-5/01

Geração de energia elétrica

3812-2/00

Coleta de resíduos perigosos

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

ATIVIDADES DE BAIXÍSSIMO RISCO
CNAE

DESCRIÇÃO

4679-6/01

Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

1411-8/02

Facção de roupas íntimas

4679-6/04

Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados
anteriormente

1412-6/03

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4679-6/99

Comércio atacadista de materiais de construção em geral

1413-4/03

Facção de roupas profissionais
Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4681-8/01

Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados
de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

3321-0/00
3329-5/01

Serviços de montagem de móveis de qualquer material

3329-5/99

Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

4211-1/02

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4221-9/03

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4292-8/01

Montagem de estruturas metálicas

4311-8/02

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4319-3/00

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00

Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração

4681-8/02

Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

4681-8/03

Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

4681-8/04

Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681-8/05

Comércio atacadista de lubrificantes

4682-6/00

Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

4683-4/00

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo

4684-2/01

Comércio atacadista de resinas e elastômeros

4684-2/02

Comércio atacadista de solventes

4684-2/99

Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4322-3/03

Instalaçőes de sistema de prevenção contra incêndio

4687-7/02

Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão

4329-1/01

Instalação de painéis publicitários

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios – hipermercados

4329-1/02

Instalação de equipamentos para orientação de navegação marítima, fluvial e lacustre

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios – supermercados

4329-1/03

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4731-8/00

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

4329-1/04

4732-6/00

Comércio varejista de lubrificantes

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas, portos e aeroportos

4771-7/01

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4329-1/05

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

4771-7/02

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

4330-4/01

Impermeabilização em obras de engenharia civil

4771-7/03

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4330-4/02

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material

4784-9/00

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

4330-4/03

Obras de acabamento em gesso e estuque

4789-0/06

Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

4330-4/04

Serviços de pintura de edifícios em geral

4789-0/09

Comércio varejista de armas e munições

4330-4/05

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4911-6/00

Transporte ferroviário de carga

4330-4/99

Outras obras de acabamento da construção

4912-4/01

Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

4399-1/01

Administração de obras

4912-4/02

Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana

4399-1/03

Obras de alvenaria

4912-4/03

Transporte metroviário

4921-3/01

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

4399-1/04

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4921-3/02

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em
região metropolitana

4511-1/01

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1/02

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4922-1/01

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,
exceto em região metropolitana

4511-1/03

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

4922-1/02

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

4511-1/04

Comércio por atacado de caminhões novos e usados

4922-1/03

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

4511-1/05

Comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados

4924-8/00

Transporte escolar

4511-1/06

Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados

4929-9/01

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

4512-9/02

Comércio sob consignação de veículos automotores
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Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes
1 colher de sopa
azeite de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho
picado; 200g de carne bovina moída; Sal
a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato de tomate; ½ maço
de salsinha picada; 2
abobrinhas de tronco
redondas.

Modo de preparo
Refogar a cebola e
o alho no azeite de
oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato
de tomate, em seguida a salsinha. Misturar
e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor
as abobrinhas e deixar cozinhar por 15
minutos. A casca e
o miolo devem ficar
macios. Cuidar para
não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte
de cima da abobrinha e com uma colher, retirar as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

Estrogonofe
de frango
Ingredientes
500 gramas de peito
de frango cortado
em tirinhas 1/4 xícara
(chá) de manteiga 1
unidade de cebola
picada 1 colher (sobremesa) de mostarda 1 colher (sopa) de
ketchup (ou catchup)
1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade
de tomate sem pele
picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto

Modo de preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte o frango e tempere com o sal.
Mexa até o frango
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e o
frango macio, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz e batata palha.

4520-0/07

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores

4520-0/08

Serviços de capotaria

4530-7/01

Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/02

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/03

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/04

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530-7/05

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e
usados para veículos automotores

5231-1/02

Atividades do Operador Portuário

5231-1/03

Gestão de terminais aquaviários

5232-0/00

Atividades de agenciamento marítimo

5239-7/01

Serviços de praticarem

5239-7/99

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas
anteriormente

5240-1/99

Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e
campos de aterrissagem

5250-8/01

Comissaria de despachos

5250-8/02

Atividades de despachantes aduaneiros
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

4541-2/01

Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

5250-8/03

4541-2/02

Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

5250-8/04

Organização logística do transporte de carga

4541-2/03

Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

5250-8/05

Operador de transporte multimodal – OTM

4541-2/04

Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

5310-5/01

Atividades do Correio Nacional

4541-2/05

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

5310-5/02

Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional

4542-1/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas,
peças e acessórios

5320-2/01

Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

4542-1/02

Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas

5320-2/02

Serviços de entrega rápida

4543-9/00

Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

5811-5/00

Edição de livros

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e
animais vivos

5812-3/01

Edição de jornais diários

4611-7/00

5812-3/02

Edição de jornais não diários

5813-1/00

Edição de revistas

4613-3/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de
construção e ferragens

5819-1/00

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

4614-1/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,
embarcações e aeronaves

5911-1/99

Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente

4615-0/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e
artigos de uso doméstico

5912-0/99

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
televisão não especificadas anteriormente

4616-8/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário,
calçados e artigos de viagem

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios,
bebidas e fumo

6201-5/02

Web design

4617-6/00

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

4618-4/01

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos,
cosméticos e produtos de perfumaria

6204-0/00

Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

4618-4/02

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais
odontol. Médico-hospitalares

6209-1/00
6311-9/00

4618-4/03

Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras
publicações

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet

6319-4/00

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6391-7/00

Agências de notícias

6399-2/00

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas
anteriormente

4618-4/99

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em
produtos não especificados anteriormente

4619-2/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado

6434-4/00

Agências de fomento

4641-9/01

Comércio atacadista de tecidos

6435-2/01

Sociedades de crédito imobiliário

4641-9/02

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

6435-2/02

Associações de poupança e empréstimo

4641-9/03

Comércio atacadista de artigos de armarinho

6435-2/03

Companhias hipotecárias

4642-7/01

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança

6436-1/00

Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Sociedades de crédito ao microempreendedor

4642-7/02

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho

6437-9/00
6438-7/01

Bancos de câmbio

4643-5/01

Comércio atacadista de calçados

6438-7/99

4643-5/02

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas
anteriormente

4647-8/01

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

6440-9/00

Arrendamento mercantil

4647-8/02

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

6450-6/00

Sociedades de capitalização

4649-4/02

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

6461-1/00

Holdings de instituições financeiras

4649-4/03

Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

6462-0/00

Holdings de instituições não-financeiras

4649-4/05

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

6463-8/00

Outras sociedades de participação, exceto holdings

4649-4/06

Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

6470-1/01

Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários

4649-4/07

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

6470-1/02

Fundos de investimento previdenciários
Fundos de investimento imobiliários

4649-4/10

Comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e
semipreciosas lapidadas

6470-1/03
6491-3/00

Sociedades de fomento mercantil – factoring

4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente

6492-1/00

Securitização de créditos

6493-0/00

Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

4713-0/01

Lojas de departamentos ou magazines

6499-9/01

Clubes de investimento

4713-0/02

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

6499-9/02

Sociedades de investimento

4713-0/03

Lojas duto free de aeroportos internacionais

6499-9/03

Fundo garantidor de crédito

4729-6/01

Tabacaria

6499-9/04

Caixas de financiamento de corporações

4742-3/00

Comércio varejista de material elétrico

6499-9/05

Concessão de crédito pelas OSCIP

4743-1/00

Comércio varejista de vidros

6499-9/99

Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

4744-0/01

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

6511-1/01

Sociedade seguradora de seguros vida

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e artefatos

6511-1/02

Planos de auxílio-funeral

4744-0/03

Comércio varejista de materiais hidráulicos

6512-0/00

Sociedade seguradora de seguros não vida

4744-0/04

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

6520-1/00

Sociedade seguradora de seguros saúde

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

6530-8/00

Resseguros

4744-0/06

Comércio varejista de pedras para revestimento

6541-3/00

Previdência complementar fechada

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de construção em geral

6542-1/00

Previdência complementar aberta

4751-2/01

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática

6550-2/00

Planos de saúde

6611-8/01

Bolsa de valores

6611-8/02

Bolsa de mercadorias

6611-8/03

Bolsa de mercadorias e futuros

4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4752-1/00

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo

6611-8/04

Administração de mercados de balcão organizados

4754-7/01

Comércio varejista de móveis

6612-6/01

Corretoras de títulos e valores mobiliários

4754-7/02

Comércio varejista de artigos de colchoaria

6612-6/02

Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

4754-7/03

Comércio varejista de artigos de iluminação

6612-6/03

Corretoras de câmbio

4755-5/01

Comércio varejista de tecidos

6612-6/04

Corretoras de contratos de mercadorias

4755-5/02

Comercio varejista de artigos de armarinho

6612-6/05

Agentes de investimentos em aplicações financeiras

4755-5/03

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

6613-4/00

Administração de cartões de crédito

4756-3/00

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

6619-3/01

Serviços de liquidação e custódia

4757-1/00

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

6619-3/02

Correspondentes de instituições financeiras

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

6619-3/03

Representações de bancos estrangeiros
Caixas eletrônicos

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente

6619-3/04
6619-3/05

Operadoras de cartões de débito

4761-0/01

Comércio varejista de livros

6619-3/99

4761-0/02

Comércio varejista de jornais e revistas

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas
anteriormente

4761-0/03

Comércio varejista de artigos de papelaria

6621-5/01

Peritos e avaliadores de seguros

4762-8/00

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

6621-5/02

Auditoria e consultoria atuarial

4763-6/01

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

6622-3/00

Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de
saúde

4763-6/02

Comércio varejista de artigos esportivos

4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

6629-1/00

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos
de saúde não especificadas anteriormente

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

6630-4/00

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

4763-6/05

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e
acessórios

6821-8/01

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

6821-8/02

Corretagem no aluguel de imóveis

4771-7/04

Comércio varejista de medicamentos veterinários

6822-6/00

Gestão e administração da propriedade imobiliária

4781-4/00

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

6911-7/01

Serviços advocatícios

4782-2/01

Comércio varejista de calçados

6911-7/02

Atividades auxiliares da justiça

4782-2/02

Comércio varejista de artigos de viagem

6911-7/03

Agente de propriedade industrial

4783-1/01

Comércio varejista de artigos de joalheria

6912-5/00

Cartórios

4783-1/02

Comércio varejista de artigos de relojoaria

6920-6/01

Atividades de contabilidade

4785-7/01

Comércio varejista de antiguidades

6920-6/02

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

4785-7/99

Comércio varejista de outros artigos usados

4789-0/01

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

7020-4/00

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e flores naturais

7111-1/00

Serviços de arquitetura

4789-0/03

Comércio varejista de objetos de arte

7112-0/00

Serviços de engenharia

4789-0/07

Comércio varejista de equipamentos para escritório

7119-7/01

Serviços de cartografia, topografia e geodesia

4789-0/08

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

7119-7/02

Atividades de estudos geológicos

5231-1/01

Administração da infraestrutura portuária

7119-7/03

Serviços de desenho técnico relacionados ŕ arquitetura e engenharia
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LAGARTO À
PORTUGUESA
Ingredientes

1300 a 1500 g de lagarto,
bem limpa, tire toda gordura.
MOLHO:
2 cebolas grandes bem
picadas ou fatiadas bem
fininha/1 maço cheiro verde bem picado/1 cálice
de vinho branco/5 tomates picados sem pele/Salsinha/Pimenta a gosto/1/4
de copo de azeite/2 tabletes de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/Orégano/Se preferir,
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos e meio de água.

Modo de preparo
Limpe bem a carne, é importante não deixar nenhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela de pressão.
Coloque a carne quando estiver bem quente, e
doure virando sempre, até
quando todos os lados estiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre diluído em 1/2 copo
de água, mais 2 copos de
água.
Deixe ferver na panela de
pressão mais ou menos 40
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou da panela, todos os
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o
molho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de
um dia para o outro fica
um sabor especial.
Sirva em lanches, como
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO
FORNO FACÍLIMO
Ingredientes
500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem
caroço/Orégano/3 colheres de sopa de Molho de
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Papel alumínio/1/2 cebola
fatiada.

Modo de preparo
Lave o salmão com
suco de limão.
Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo
até que fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a
sobra dê para forrar
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio
na assadeira, coloque
o peixe já temperado
com sal, regue com
azeite e shoyu.
Decore com fatias de
azeitonas e um pouco
de orégano.
Despeje a cebola por
cima.
Embrulhe com o papel
alumínio, de maneira
que o líquido não derrame quando começar a esquentar.
Leve ao forno médio
para assar por cerca
de 30 minutos.
Sirva com legumes e
salada verde.

7119-7/04

Serviços de perícia técnica relacionados ŕ segurança do trabalho

9002-7/01

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

7119-7/99

Atividades técnicas relacionadas ŕ engenharia e arquitetura não especificadas
anteriormente

9002-7/02

Restauração de obras de arte

9411-1/00

Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

9412-0/01

Atividades de fiscalização profissional

9412-0/99

Outras atividades associativas profissionais

9420-1/00

Atividades de organizações sindicais

9430-8/00

Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9491-0/00

Atividades de organizações religiosas ou filosóficas

9492-8/00

Atividades de organizações políticas

9493-6/00

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e ŕ arte

9499-5/00

Atividades associativas não especificadas anteriormente

9511-8/00

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9521-5/00

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
doméstico

7210-0/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

7220-7/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

7311-4/00

Agências de publicidade

7312-2/00

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319-0/01

Criação de estandes para feiras e exposições

7319-0/02

Promoção de vendas

7319-0/03

Marketing direto

7319-0/04

Consultoria em publicidade

7319-0/99

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7320-3/00

Pesquisas de mercado e de opinião pública

7410-2/02

Design de interiores

7410-2/03

Design de produto

9529-1/01

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

7410-2/99

Atividades de design não especificadas anteriormente

9529-1/02

Chaveiros

7420-0/01

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

9529-1/03

Reparação de relógios

7420-0/02

Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

9529-1/04

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados

7420-0/03

Laboratórios fotográficos

9529-1/05

Reparação de artigos do mobiliário

7420-0/04

Filmagem de festas e eventos

9529-1/06

Reparação de joias

7420-0/05

Serviços de microfilmagem

7490-1/01

Serviços de tradução, interpretação e similares

9529-1/99

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e
domésticos não especificados anteriormente

7490-1/02

Escafandro a e mergulho

9609-2/02

Agências matrimoniais

7490-1/03

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

9609-2/04

Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda

7490-1/04

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários

9609-2/08

Higiene e embelezamento de animais domésticos

9700-5/00

Serviços domésticos

7490-1/05

Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

9900-8/00

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

7490-1/99

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente

7711-0/00

Locação de automóveis sem condutor

7719-5/01

Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

7719-5/02

Locação de aeronaves sem tripulação

7719-5/99

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor

7721-7/00

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7722-5/00

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO
CNAE

DESCRIÇÃO

1091-1/02

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção
própria

4633-8/01

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes
frescos

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

4633-8/02

Comércio atacadista de aves vivas e ovos

7723-3/00

Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios

4634-6/01

Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

7729-2/01

Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

4634-6/02

Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

7729-2/02

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;
instrumentos musicais

4634-6/03

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente

4634-6/99

Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

7729-2/99

4635-4/01

Comércio atacadista de água mineral

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

4635-4/02

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante

7732-2/01

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes

4637-1/02

Comércio atacadista de açúcar

4637-1/04

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

7732-2/02

Aluguel de andaimes

4637-1/05

Comércio atacadista de massas alimentícias

7733-1/00

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

4637-1/06

Comércio atacadista de sorvetes

7739-0/01

Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem
operador

4637-1/07

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

7739-0/02

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

4712-1/00

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

7739-0/03

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes

4721-1/02

Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Comércio varejista de laticínios e frios

7739-0/99

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador

4721-1/03
4721-1/04

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

7740-3/00

Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

4722-9/01

Comércio varejista de carnes – açougues

7810-8/00

Seleção e agenciamento de mão-de-obra

4722-9/02

Peixaria

7820-5/00

Locação de mão-de-obra temporária

4723-7/00

Comércio varejista de bebidas

7830-2/00

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

4724-5/00

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

7911-2/00

Agências de viagens

4729-6/02

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

7912-1/00

Operadores turísticos

4729-6/99

7990-2/00

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente

4773-3/00

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

8011-1/01

Atividades de vigilância e segurança privada

4774-1/00

Comércio varejista de artigos de óptica

8011-1/02

Serviços de adestramento de cães de guarda

4789-0/99

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

8012-9/00

Atividades de transporte de valores

5611-2/01

Restaurantes e similares

8020-0/01

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

8020-0/02

Outras atividades de serviços de segurança

5611-2/03

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

8030-7/00

Atividades de investigação particular

5612-1/00

Serviços ambulantes de alimentação

8111-7/00

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

5620-1/02

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufe

8121-4/00

Limpeza em prédios e em domicílios

5620-1/03

Cantinas - serviços de alimentação privativos

8130-3/00

Atividades paisagísticas

5620-1/04

8211-3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo
domiciliar

8219-9/01

Fotocópias

7729-2/03

Aluguel de material médico

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
não especificados anteriormente

8512-1/00

Educação infantil - pré-escola

8219-9/99

8513-9/00

Ensino fundamental

8220-2/00

Atividades de teleatendimento

8591-1/00

Ensino de esportes

8230-0/01

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

599-6/99

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

8291-1/00

Atividades de cobrança e informações cadastrais

8622-4/00

8299-7/01

Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a
urgências

8299-7/02

Emissão de vales-alimentação, vales-transportes e similares

8650-0/02

Atividades de profissionais da nutrição

8299-7/03

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

8650-0/03

Atividades de psicologia e psicanálise

8299-7/04

Leiloeiros independentes

8650-0/04

Atividades de fisioterapia

8299-7/05

Serviços de levantamento de fundos sob contrato

8650-0/05

Atividades de terapia ocupacional

8299-7/06

Casas lotéricas

8650-0/06

Atividades de fonoaudiologia

8299-7/07

Salas de acesso ŕ internet

8690-9/01

Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

8690-9/03

Atividades de acupuntura

8299-7/99

8690-9/04

Atividades de Podologia

8411-6/00

Administração pública em geral

8800-6/00

Serviços de assistência social sem alojamento

8412-4/00

Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros
serviços sociais

9313-1/00

Atividades de condicionamento físico

8413-2/00

Regulação das atividades econômicas

9602-5/01

Cabeleireiros, manicure e pedicure

8421-3/00

Relações exteriores

9603-3/99

Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente

8422-1/00

Defesa

9609-2/05

Atividades de sauna e banhos

8423-0/00

Justiça

9609-2/07

Alojamento de animais domésticos

8424-8/00

Segurança e ordem pública

8425-6/00

Defesa Civil

8430-2/00

Seguridade social obrigatória

8550-3/01

Administração de caixas escolares

8550-3/02

Atividades de apoio ŕ educação, exceto caixas escolares

8592-9/01

Ensino de dança

8592-9/02

Ensino de artes cênicas, exceto dança

8592-9/03

Ensino de música

8592-9/99

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

8660-7/00

Atividades de apoio ŕ gestão de saúde

9001-9/01

Produção teatral

9001-9/02

Produção musical

9001-9/03

Produção de espetáculos de dança

9001-9/04

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

9001-9/05

Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

9001-9/06

Atividades de sonorização e de iluminação

9001-9/99

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados
anteriormente

7731-4/00

DECRETO N° 4.750, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre o Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o inciso VII, do Art. 87, da
Lei Orgânica do Município.
CAPÍTULO I
Da Junta de Recursos Fiscais – JRF e seus fins
Art. 1º. A Junta de Recursos Fiscais do Município de Belford Roxo – JRF é órgão
deliberativo organizado em 1ª e 2ª Instâncias, no âmbito da Secretaria Municipal de
Fazenda, com atividades voltadas ao julgamento dos recursos interpostos contra:
I - os autos de infração ou notas de lançamento tributários lavrados pela autoridade
Fiscal competente;
II - indeferimento de pedido de restituição de tributo, acréscimo ou penalidades;
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Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce/ Sal a
gosto/ Óleo

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em
rodelas finas ou
em palitos, como
se tratasse das outras batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas
polvilhe com sal
fino.
Sirva como acompanhamento
de
carne de porco.

Bolo de milho
verde
Ingredientes
5 espigas de milho
verde (não muito
duras)/ 2 copos de
leite/ 3 ovos inteiros/ 2 xícaras (chá)
de açúcar/ 1 xícara (chá) de farinha de trigo/ 1 1/2
colher (sopa) de
manteiga/ 1 xícara (chá) de queijo
parmesão ralado/
1 colher (sopa) de
fermento em pó

Modo de preparo
Bata no liquidificador todos os ingredientes.
Coloque numa assadeira untada e
leve para assar em
fogo médio.
Sirva em seguida.

Bolo de puba
amanteigado
Ingredientes
1/2 xícara (chá) de
manteiga ou margarina/ 2 xícaras
(chá) de açúcar/
4 ovos/ 3 xícaras
(chá) de massa
de puba/ 1 xícara
(chá) de leite de
coco/ 1 pitada de
sal/ 1 colher (chá)
de fermento

Modo de preparo
Bata bem o açúcar com a manteiga e as gemas.
Junte os outros ingredientes menos
as claras que são
batidas em neve.
Junte as claras delicadamente.
Coloque em assadeira untada e
polvilhada e leve
para assar em forno forte.

Art. 3º. A JRF será composta por 05 (cinco) membros
efetivos, nomeados pelo Prefeito, sendo:
I - 01 (um) Presidente;
II - 02 (dois) membros do Município indicados pelo Secretário de Fazenda;
III - 02 (dois) membros representantes dos contribuintes.
§1º. Os representantes do Município são designados
dentre servidores públicos municipais de reconhecida
experiência em legislação tributária, e que não exerçam
concomitantemente na Administração Municipal, Cargo
em Comissão.
§2º. Os representantes dos contribuintes serão
designados pela Prefeito dentre os relacionados em
lista tríplice, a ser elaborada pelos órgãos de classe e
submetida à apreciação do Secretário Municipal da Fazenda.
§3º. A Fazenda Pública Municipal poderá ter, na Junta
de Recursos Fiscais, um representante designado pela
Prefeito, por indicação do Procurador Geral, dentre os
Procuradores do Município e que possua reconhecida
experiência na legislação tributária.
Art. 4º. Os membros da Junta de Recursos Fiscais terão
mandado de 02 (dois) anos e 01 (um) ano, observada
a proporcionalidade de 50% (cinquenta por cento) da
sua totalidade, para a primeira investidura, permitida a
recondução uma única vez.
Art. 5º. Os membros da JRF, inclusive o Presidente, serão nomeados por Portaria do chefe do Executivo Municipal, da qual constará o prazo do mandato do membro
nomeado.

XVIII - autorizar o fornecimento de certidão ou cópia de
partes ou peças de ato, procedimento ou processo administrativo em tramitação no Colegiado.
XIX - negar seguimento a recurso em processo no qual
exista decisão de Segunda Instância tornada definitiva;
XX - indeferir de plano as petições manifestamente
ineptas relativas à recurso voluntário;
XXI - avocar o processo cujo prazo do relator seja de
30(trinta dias) e tal prazo já tiver sido extrapolado;
XXII - executar e fazer executar este Regimento.
Art. 8º. Aos membros do Colegiado compete:
I - comparecer as sessões Ordinárias do Colegiado e
as extraordinárias, quando para estas convocados, assinando o livro de presenças, e, justificando as faltas,
quando ocorrerem:
II - fazer minucioso relatório dos processos em julgamento que lhes tenham cabido em distribuição e prestar
quaisquer esclarecimentos que lhes forem solicitados
pelos demais membros do Colegiado;
III - discutir e votar os processos constantes da pauta
de julgamento;
IV - relatar no prazo de 30 dias, os processos que lhes
sejam distribuídos;
V - fundamentar seu voto em todos os processos, em
que figure como relator e nos demais, quando julgar
conveniente;
VI - pedir a palavra, regimentalmente, sempre que tiver
de usá-la para intervir nos debates ou justificar seu voto
por 10 (dez) minutos, prorrogáveis a critério da Presidência;
VII - pedir vistas dos autos do processo, quando julgar
necessário melhor estudo para a apreciação da matéria
em debate, devolvendo-o no prazo de 05 (cinco) dias
com parecer fundamentado;
VIII - redigir as ementas nos processos em que tenha
funcionado como Relator, sorteado ou designado;
IX - assinar juntamente com o Presidente, os acórdãos
como Relator ou como membro designado, bem como
aqueles em que tenha feito declaração de voto por escrito;
X - declarar-se suspeito, para julgar os processos, nos
casos previstos neste Regimento;
XI - deferir ou não, na qualidade de Relator até a tomada de voto em julgamento, o pedido de juntada ao
processo de qualquer requerimento, memorial ou documento;
XII - comunicar ao Presidente da JRF, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, possível ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, para que não haja prejuízo no normal funcionamento
da Junta.

CAPÍTULO III
Da competência

CAPÍTULO IV
Dos recursos

Art.6º. Os membros do Colegiado serão responsáveis
pelo julgamento dos recursos incluídos em pauta pelo
Presidente, sendo a ordem dos trabalhos a seguinte:
I - abertura das sessões pelo Presidente;
II - distribuição de processos aos relatores;
III - expediente e matéria incluída na ordem do dia;
IV - discussão, votação e julgamento dos processos em
pauta;
V - encerramento da sessão.
Art. 7º. Compete ao Presidente:
I - dirigir e supervisionar todos os serviços e atividades
do Colegiado;
II - presidir as sessões com direito a voto de desempate,
mantendo o bom andamento dos trabalhos e resolvendo as questões de Ordem;
III - deliberar com os conselheiros, votando em último
lugar;
IV - apurar e proclamar o resultado das votações;
V - determinar e aprovar, a inclusão em pauta dos processos devolvidos com “visto” pelos membros do Colegiado e ainda, a sua publicação;
VI - distribuir por sorteio e em sessão, os processos aos
membros do Colegiado, que serão os relatores;
VII - submeter à discussão e votação as atas de cada
sessão, ao iniciar-se, nelas fazendo menção de correções ou impugnações apresentadas durante sua votação;
VIII - elaborar as atas consignando sua aprovação pelo
Colegiado e assinando-as;
IX - conceder ou caçar a palavra, regimentalmente;
X - suspender a sessão ou levantá-la na impossibilidade de manter a ordem, podendo mandar retirar os assistentes que a perturbarem;
XI - assinar os acórdãos em conjunto com o Relator,
sorteado ou designado;
XII - participar dos julgamentos, usando inclusive o voto
de qualidade, nos casos de empate na votação;
XIII - designar, caso seja vencido o voto do relator do
processo, outro membro cujo voto tenha sido vencedor,
para redigir a ementa;
XIV - determinar as diligências solicitadas pelo relator
ou membros do Colegiado e dirimir os conflitos porventura havidos, quanto à necessidade das mesmas, entre
os componentes do Colegiado, submetendo-as `a votação;
XV - conhecer das suspeições invocadas, procedendo
como de Direito em relação às mesmas;
XVI - convocar sessões Extraordinárias, por iniciativa
própria ou por indicação do Colegiado;
XVII - declarar o encerramento do litígio, nos casos de
desistência expressa ou perda de objeto do recurso e
de pagamento ou pedido de parcelamento do débito;

Art. 9º. A autoridade que receber o recurso o encaminhará a julgamento, observado o disposto neste Regimento.
Art. 10. Da decisão de 1ª Instância contrária ao sujeito
passivo caberá recurso voluntário para o Colegiado da
JRF.
Art. 11. As decisões de 1ª Instância desfavoráveis a Fazenda Pública, serão encaminhadas “de ofício” para a
apreciação em 2ª Instância pelo Colegiado da JRF.
Art. 12. O prazo para interposição do recurso voluntário
é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da
decisão de 1ª Instância da JRF.
Parágrafo único. Durante o prazo de recurso será facultado ao contribuinte autuado ou ao seu representante,
ter vista do processo, na secretaria da Junta, no prazo
de 5 (cinco) dias contados da ciência decisão da JRF,
podendo ser solicitada ao Colegiado cópia do processo, a qual será extraída por servidor público municipal
designado para tal fim, ficando registrado no processo
o número das folhas que foram copiadas, bem como
assinatura e identidade de quem as recebeu.

III - recusa de recebimento de tributos, acréscimos ou
penalidades que o contribuinte procure, espontaneamente, recolher;
IV - lançamento de tributo cujo cálculo tenha por base,
ou tome em consideração, o valor ou preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos.
Art. 2º. A JRF tem por objetivo:
I - julgar os recursos interpostos pelos contribuintes, de
acordo com a pauta elaborada pelos membros efetivos
que compõem o Colegiado;
II - solicitar aos órgãos que lavraram o Auto de infração
informações complementares relativas ao recurso, objetivando a melhor análise da situação recorrida;
III - formular diligências aos órgãos e setores da PMBR,
que sejam necessárias, a fim de embasar suas decisões.
CAPÍTULO II
Da composição

CAPÍTULO V
Das disposições gerais

II - relatório;
III - voto vencedor;
IV - resultado da votação;
V - conclusão do acórdão;
VI - data e assinatura do Presidente e do Relator designado e dos que fizerem declaração de voto.
Art. 19. O relatório deverá ser sempre lido na sessão de
julgamento e fará parte integrante do acórdão.
Art. 20. Findo o relatório, o relator fundamentará seu
voto, e, em seguida, será a matéria submetida à discussão.
§ 1º. Antes da tomada de votos, e, independentemente
do direito de pedir vistas, qualquer dos membros
do Colegiado poderá formular diligências para que
sejam prestados esclarecimentos que considerem
indispensáveis ao julgamento do feito.
§ 2º. Nesse caso, será o processo retirado de pauta e
baixado em diligência, pelo Presidente para prestação
dos esclarecimentos marcando-se nova pauta para
julgamento após o seu cumprimento.
§ 3º. Quando o processo retornar da diligência irá para
o membro que a formulou, para que seja avaliada a
resposta.
§ 4º. Encerrada a discussão, serão tomados os votos
a começar pelo Relator, colhendo, o Presidente, em
seguida, os votos dos demais membros do Colegiado,
iniciando-se a apuração à esquerda do relator.
§ 5º. Iniciada a tomada de votos não serão admitidas
questões de ordem, discussões, apartes, pedidos de
diligências, de modo que a votação seja ininterrupta.
Art. 21. Para a boa ordem e disciplina dos trabalhos nas
sessões observar-se-á o seguinte:
I - salvo a convite do Presidente, não será permitida a
permanência de pessoa alguma a parte do recinto destinado aos membros do Colegiado da JRF;
II - as falas do Presidente serão concisas, sendo inadmissíveis apartes ao mesmo, bem como debates paralelos;
III - para falar, o membro do Colegiado solicitará previamente a palavra, que concedida, será dirigida ao Presidente;
IV - o relator da matéria em discussão terá preferência
sobre os demais membros do Colegiado para usar da
palavra, podendo, após, cada membro, dar as explicações solicitadas;
V - os membros não poderão:
a) tratar de matéria estranha ao assunto em discussão;
b) falar sobre matéria vencida ou discutir, na sessão,
matéria da ordem do dia;
c) usar de linguagem incompatível com dignidade dos
pronunciamentos do Colegiado da JRF;
d) deixar de atender às advertências do Presidente;
VI - os apartes serão curtos e corteses e só admissíveis
com prévia permissão do Orador;
VII - não serão permitidos apartes:
a) às questões de ordem;
b) às explicações pessoais;
c) às declarações de votos;
d) paralelos aos pronunciamentos.
VIII - sempre que se referir a colegas, servidores e contribuintes o membro do Colegiado deverá fazê-lo com
deferência;
IX - nenhum membro do Colegiado poderá fazer alusão desprimorosa ou atribuir má intenção à opinião do
demais;
X - caso algum membro do Colegiado perturbe os trabalhos, transgrida as disposições Regimentais ou falte
com a consideração devida ao Colegiado da JRF, aos
demais membros ou ao Presidente, este o advertirá e,
se não for desde logo atendido, cassará a palavra ou
suspenderá a sessão.
Art. 22. As atas das sessões do Colegiado da JRF resumirão com clareza tudo que se passou na sessão e
deve conter:
I - dia, mês, hora e local da abertura e encerramento
da sessão;
II - nome do Presidente ou membro do Colegiado que
o substituir;
III - nome dos demais membros do colegiado, e, caso
haja faltas, as respectivas justificativas.
Art. 23. A pauta de julgamento deverá ser publicada no
órgão Oficial do Município, no mínimo com 72 (setenta
e duas) horas de antecedência à sessão, e será afixada
em lugar acessível ao público.
Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer o julgamento do processo na sessão prevista na pauta, será o
mesmo julgado na sessão subsequente, independente
de nova publicação.
Art. 24. O Presidente do Colegiado da JRF ficará excluído da distribuição que a que se refere o art. 7º, inciso VI,
não lhe incumbindo relatar qualquer recurso.
Art. 25. O Colegiado poderá ter um recesso anual de 30
(trinta) dias a seu critério.
Art. 26. Os membros do Colegiado declarar-se-ão impedidos de funcionar nos processos que lhes interessarem pessoalmente ou às entidades ou sociedades de
que façam parte como empregados, sócios, diretores
ou prestadores de serviço; nos processos em que tenham participado como Auditor Fiscal responsável ou
julgador em 1ª Instância ou já houver se manifestado de
qualquer forma.
§ 1º. Subsiste o impedimento quando no processo
estiverem envolvidos interesses diretos de qualquer
parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, de amigo

Art. 13. O presidente e os demais membros da JRF farão jus a um jeton de presença, correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor do símbolo FG-1, constantes
da tabela de vencimentos dos cargos comissionados
em vigor no município, por sessão que comparecerem,
até no máximo de 08 (oito) por mês.
Art. 14. O quórum mínimo para a instalação do Colegiado será de (três) membros, mantida a proporcionalidade estabelecida em lei.
Parágrafo único. As sessões só poderão ser instaladas
se houver um número mínimo de 04 (quatro) processos
para julgamento, garantindo-se pelo menos uma sessão mensal, independentemente do número de processos a serem julgados.
Art. 15. As sessões da JRF serão públicas e registradas
em ata, a qual será assinada pelo presidente e pelos
membros que dela participarem.
Art.16. No caso de ausência do Auditor Fiscal responsável para réplica no processo, esta poderá ser feita por
outro Auditor Fiscal igualmente qualificado, mediante
designação do titular do órgão em que teve origem à
ação fiscal.
Art. 17. O fluxo do processo de impugnação seguirá os
tramites previsto no CTM.
Art. 18. Os acórdãos obedecerão, quanto à forma, a se- ou inimigo.
guinte disposição:
§ 2º. Poderá o membro do Colegiado, também, por
I - ementa;
motivo de foro intimo considerar-se impedido.
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Banana comprida
recheada
Ingredientes

200g de camarões/ 200g de cauda de lagosta/
200g de camurim (robalo)/ Sal
a gosto/ Pimenta
do reino a gosto/
Suco de 2 limões/
4 bananas compridas com casca/ 1
pimentão cortado
em cubos/ 1 cebola
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 vinho branco seco/
2 colheres (sopa)
anis estrelado

Modo de preparo
Descasque os camarões.
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 reserve.
Recheie as cascas
de bananas, intercalando a lagosta,
o pimentão, os camarões, o tomate,
o peixe e a cebola.
Regue com a metade do azeite e
metade do molho
de tomate.
Feche e envolva
com papel alumínio.
Leve ao forno alto,
200C, preaquecido por 20 minutos.
Retire a casca das
uvas e reserve a
polpa.
Em uma panela,
esquente o vinho
e misture o anis estrelado.
Retire do forno e
monte o prato.
Coloque a banana desembrulhada
sem o papel alumínio, mas com a
casca aberta.
Regue o restante
do molho de tomate e sirva.

§ 3º. No caso de impedimento do Relator, este
encaminhará o recurso ao Presidente para nova
distribuição.
Art. 27. No caso de suspeição, alegada pelo recorrente,
antes ou durante a sessão de julgamento, será a alegação objeto de contestação do membro do Colegiado, se
não for a mesma por ele reconhecida, caberá ao Plenário a decisão da matéria por maioria dos presentes.
Art. 28. Na hipótese de impedimento de qualquer dos
membros do Colegiado, este não participará da votação.
Art. 29. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ocasião em que são revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº1766, de 16
de setembro de 2002.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
SEMAD
PORTARIA Nº3808/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Tornar sem efeito, as PORTARIAS NºS 3556, 3557 E
3581 A 3807, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, publicadas no Jornal Hora em 04 de setembro de 2019, que
nomearam servidores na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº3809/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Excluir, PATRICIA SHIRLEY DA SILVA DE FREITAS
e PATRICIA NASCIMENTO PACHECO da PORTARIA
Nº3748/SEMAD/2019 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019,
publicada em 04/09/2019.
PORTARIA Nº3810/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VITOR HUGO SOARES AUNIR, do cargo em
comissão de Assessor Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, da Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3811/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CAROLINA TAVARES BARBOSA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Estratégico
de Gestão Educacional, símbolo AEG, na Secretaria
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3812/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
na Secretaria Municipal de Educação.
VITOR MATHEUS TELES DE CARVALHO
ODILON DE MORAIS GOMES SOUZA
WELLINGTON LUIZ DO CRMO DE SOUZA
WELERSON SILVA DE CARVALHO
JEAN CLEITON GOMES DA SILVA
FELIPE PAIVA DIAS
RAMON ORILIO DE CARVALHO
GABRIEL MATIAS DE SOUZA BARRA
MARCOS AURÉLIO TAVARES VIEIRA
ANDRÉ LUIZ ANEY OLIVEIRA
WERLLERSON SANTOS DA SILVA
WESLEY RIBEIRO MEIRELLES
RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRAA
HUGO SILVA FERREIRA
GUILHERME FELIPE DESOUZA HERNANDES
MATHEUS ALMEIDA DA SILVA
SEBASTIÃO PRATA
ANDERSON MARTINS TEIXEIRA
MAURICIO LIMA CRUZ
ALEX PESSANHA DO NASCIMENTO
MAICON AMADOR DIAS
RUAN ORILIO DE CARVALHO
ROMÁRIO DIAS LIMA
MICHEL ALESSANDRO SANTOS DE CAARVALHO
CAIO SANTOS DA SILVA
ANDERSON BARBOSA BRAZ
DANIEL SANTOS HONÓRIO
PORTARIA Nº3813/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VALCLER VIEIRA PEREIRA FILHO, para exercer
o cargo em comissão de Coordenador da Juventude,
símbolo CC-3, no Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº3814/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LOURIVALDO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR,
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo da Juventude, símbolo CC-2, no Gabinete do
Prefeito.

PORTARIA Nº3815/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
no Gabinete do Prefeito.
LUCIA HELENA NASCIMENTO
REGINALDO DA SILVA BULHÕES
PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS
HOSANA MARIA DA SILVA
ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS
PRISCILA PINHEIRO HONÓRIO
PALOMA TURBER
KELI CRISTINA GONÇALVES DA SILVA
MARCOS VINICIUS DIAS CAMPONES
MÁRCIO ANTONIO SILVEIRA QUINTÃO
NAPOLEÃO DE BARROS FERREIRA
LEANDRO SILVA FERREIRA DOS ANJOS
FÁBIO ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS

exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo,
símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº3823/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
CAIO GABRIEL DOS SANTOS BATINGA
RISSELI DE SOUZA SANTIAGO

PORTARIA Nº3824/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8,
na Secretaria Municipal de Educação.
DENISE BRAZ DA SILVA BURICHE
LUCAS ANDRÉ PERARIO GOMES
PORTARIA Nº3816/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- GABRIEL CHRISTIAN SANTOS PESSANHA CUNHA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- PORTARIA Nº3825/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRO DE 2019.
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo Nomear, a contar desta data, com fundamento do disem comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
MARIA DE FÁTIMA MOURA BARREIRA, para exercer
na Secretaria Municipal de Cultura.
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo
JOÃODE SOUZA LIMA FILHO
CC-4, na Secretaria Municipal de Educação.
TAIS DA SILVA SECRON
JOSÉ EFRAIN SANTOS SILVA
PORTARIA Nº3826/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMELIZEU DOS SANTOS ALCANTARA
BRO DE 2019.
EDUARDO DA SILVA SANTOS
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disLUIZ PAULO CARVALHO FERREIRA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
WILLIAN DOUGLAS DA SILVA
AMANDA CONCEIÇÃO BARROS DA SILVA, do cargo
SÂMIA DA SILVA RODRIGUES
em comissão de Secretário Executivo, símbolo CC-2,
ROBERTA FELIPE DE JESUS
na Procuradoria Geral do Município.
ANDRÉ LUIS SILVA DOS SANTOS
LEANDRO DE SOUZA MATOS
PORTARIA Nº3827/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMPORTARIA Nº3817/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- BIANCA OLIVEIRA GOMES DE SOUZA, do cargo em
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para comissão de Consultor Jurídico, símbolo CC-2, na Proexercerem o cargo em comissão de Assessor Executi- curadoria Geral do Município.
vo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal da Saúde.
PORTARIA Nº3828/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMPAULO ROBERTO SANTOS
BRO DE 2019.
DANIEL FERREIRA DA ROCHA FILHO
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disPORTARIA Nº3818/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
AMANDA CONCEIÇÃO BARROS DA SILVA, para exerBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- cer o cargo em comissão de Consultor Jurídico, símbolo
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- CC-2 na Procuradoria Geral do Município.
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi- PORTARIA Nº3829/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMnete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal da Saúde. BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disLILIAN MARTINS DE SOUZA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JOÃO BATISTA DE MENEZES CABRAL
BIANCA OLIVEIRA GOMES DE SOUZA, para exercer
JOSÉ AMÉRICO SANTOS D SILVA
o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo
MARCOS DE VASCONCELOS
CC-2, na Procuradoria Geral do Município.
MANOEL GUIMARÃES PIRES
CINTHIA DAVID DE LIMA MUNIZ
PORTARIA Nº3830/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMWAGNER CORDEIRO FERREIRA
BRO DE 2019.
GERÔNCIO DIAS DA SILVA
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disMARIA CRISTINA TRIGO MOREIRA
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
JOSEANE RODRIGUES TEIXEIRA DA LUZ
LUANE DE OLIVEIRA COSTA, para exercer o cargo em
PORTARIA Nº3819/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- comissão de Assessor Especial da Procuradoria Trabalhista e Previdenciária, símbolo CC-3, na Procuradoria
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- Geral do Município.
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para PORTARIA Nº3831/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMexercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi- BRO DE 2019.
ço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde. Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniILCEMARA FERREIRA SILVA
ca Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exerANDRÉ DE SOUZA RIBEIRO
cerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete,
NOEL SILVA DOS SANTOS
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Educação.
ALEXANDRE MOSTACATO
CAROLINE DE ARAÚJO MIGUEZ
ALESSANDRA MARQUES DO NASCIMENTO
ADRIANA DE SOUZA RAMOS
TATIANE DA SILVA ALMEIDA
MARCELO DA SILVA ROSA
PORTARIA Nº3820/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- WELLINGTON ROSA DO NASCIMENTO
THAISA CRISTINA SANTOS CARLIM
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- PORTARIA Nº3832/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMgânica Municipal, JESIEL BRANDÃO SIQUEIRA, para BRO DE 2019.
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funAssuntos Religiosos, símbolo AES, na Secretaria Muni- damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
cipal de Governo.
exercerem o cargo em comissão de Assessor Serviço I,
PORTARIA Nº3821/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
TANIA MARIA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- JUPARANI MANOEL DUARTE
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- GILSON FREITAS DA CRUZ
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para RAISSA SILVA FERREIRA
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi- FABIANO FELÍCIO DA CUNHA
GUSTAVO FELISBERTO MARINHO
vo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.
MARCELO MARTINS DE ANDRADE
RAFAEL SANTOS SOARES ROCHA
IOLANDA DE LOURDES FERREIRA AREIA
TIAGO PIRES DA SILVA
DERAILSON MANOEL DUARTE
PORTARIA Nº3822/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- MICHELE SILVA ARAÚJO MENDONÇA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- PORTARIA Nº3833/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMdamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- BRO DE 2019.
gânica Municipal, WALLACE GROSS BATINGA, para Excluir, ERLEI FELICIO, da PORTARIA Nº3752/SE
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MAD/2019 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, publicada
em 04/09/2019.
PORTARIA Nº3841/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº3834/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- ca Municipal, WILLIAN DE ANDRADE DE SOUZA, para
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo,
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.
exercerem o cargo em comissão de Assessor Serviço I,
CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3842/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMJESSICA GONÇALVES SARAIVA
BRO DE 2019.
AUTEOLENIS TEIXIRA DE ALMEIDA
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaSIMONE DOS SANTOS RANGEL CARDOSO
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâROGERIO DAMIÃO ARANTES
nica Municipal, GILSON DOS SANTOS, para exercer o
FERNANDA DE OLIVEIRA CESRIO LIMA
cargo em comissão de Secretário Executivo, CC-2, na
FABIO DE ALMEIDA LIMA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de
VANESSA CORREA DE MEDEIROS
Recursos e Convênios.
BRUNA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA
JORGE LUIS MARINHO PAPA
PORTARIA Nº3843/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMVANDERLEI CARLOS LEMOS RIO
BRO DE 2019.
SABRINA MARIA DA SILVA
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaFABIANA DOS SANTOS SOUZA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâMARTHA INGRID TERTO DA SILVA
nica Municipal, DIOGO BASTOS XAVIER, do cargo em
FELIPE SANTOS DE AZEVEDO
comissão de Secretário Adjunto de Assistência Social,
AUGUSTO COELHO ALVES
símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Assistência
WILSON DE CARVALHO FARIAS
Social e Cidadania.
AILME SILVA FERREIRA DOS SANTOS
PORTARIA Nº3844/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMPORTARIA Nº3835/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- BRO DE 2019.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaNomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâdamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- nica Municipal, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA AZEgânica Municipal, RAFAEL SANTOS SOARES ROCHA, VEDO, do cargo em comissão de Secretário Executivo
para exercer o cargo em comissão de Assessor Espe- de Assuntos Jurídicos da Assistência Social, símbolo
cial De Gestão Estratégica, símbolo AEG, na Secretaria CC-2, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Municipal de Educação.
Cidadania.
PORTARIA Nº3836/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os abaixo relacionados, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Executivo, CC4-, na
Secretaria Municipal de Educação.
NATALIA GONÇALVES MACHADO
FRANSCISCA DE FÁTIMA SILVA
VANESSA DE SOUZA MAGALHÃES SILVA
PAMELA GRAÇA DE ARAUJO

PORTARIA Nº3845/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem
o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo
CC-2, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
FABIO NUNES SARAIVA
RICARDO AUGUSTO
JUSTO GLAUCO RODRIGUES DE ARAUJO MESQUITA
PORTARIA Nº3837/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- MARCIO DA ROCHA OLIVEIRA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- PORTARIA Nº3846/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMdamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- BRO DE 2019.
gânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaexercerem o cargo em comissão de Assessor Serviço I, mento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrgâCC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
nica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem
LIDIANE LIMA DA SILVA FORTUNATO
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo
VINICIUS RAMOS DA CUNHA
CC-4, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
CRISTINA EULÁLIA
Cidadania.
LUÍS RODRIGUES CARLOS
RICARDO SUAREZ DE MENEZES CARNEVIVA
ELIZANGELA PEREIRA BERKO
ALESSANDRA GOMES DA SILVA SOUZA
MONIQUE DE OLIVEIRA SOUZA
FLAVIO SANTOS DA SILVA
VIVIAN PEREIRA DO NASCIMENTO
DOUGLAS LUIZ DE SOUZA BASTOS
MARCELO JOSÉ FERNANDES MENDES
MATHEUS EVANGELISTA DA SILVA
TIAGO DA SILVA SANTOS
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO
ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA
JOSE MARCIO NEVES DE SIQUEIRA
EVANDRO DE SOUZA ANTONIO
ANDREA EVANGELISTA DE SÁ VERGUINANO BATISLORRAYNE CRISTINA MENDES DA SILVA
TA
ANTONIO COSME DAS NEVES
PAULO SERGIO SILVA SALES
ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA ARGOLO
GENI DE OLIVEIRA SIQUEIRA
JULIANA ROSA DA CRUZ
WELLINGTON COSTA DOS SANTOS
PORTARIA Nº3847/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMWELLINGTON DA CONCEIÇÃO ALVES
BRO DE 2019.
JORGE GOMES MARÇAL
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaMARIA SIMONE PRESTES CRUZ DE SOUZA
mento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei OrgâLIDIANE DA SILVA MOULIN
nica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem
VIVIANE DO CARMO BAPTISTA
o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo
PAMELLA GOMES BISPO NASCIMENTO
CC-6, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
PORTARIA Nº3838/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- LUCYWAN MARTINS JUNIOR
BRO DE 2019.
JOÃO VICTOR JOVANHOLI DUARTE JORGE
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis- ANTONIO CARLOS GONCALVES DE BARROS
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, VICTOR MANUEL GUEDES CAVALCANTE
os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo
em comissão de Assessor de Gabinete, CC-8, na Se- PORTARIA Nº3848/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMcretaria Municipal de Educação.
BRO DE 2019.
ROSANA DA SILVA BARBOSA RIOS
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaFELIPE SIQUEIRA AGUIAR
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniVANESSA FERREIRA MOREIRA
ca Municipal, VANESSA DA SILVA FRANCISCO SALES
RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA
DOS SANTOS, do cargo em comissão de Coordenador
LUANA THAYNAN CONCEIÇÃO DA SILVA MARTINS Regional de Assistência Social, símbolo CC-3, na SeANDRADE
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
PORTARIA Nº3839/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TIAGO PIRES DA SILVA, para exercer
o cargo em comissão de Assessor Executivo, CC-4, do
Gabinete no Prefeito.

Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem o
cargo em comissão de Agente de Articulação Regional,
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania.
KARINE VIANA DOS SANTOS
HELOISA HELENA PINHEIRO DIAS
LAIS DA SILVA HYGINO
EDUARDO BARBOSA SOARES
ROSIMERE SILVA RODRIGUES MANOEL
GEORGIA ARAUJO DE MATOS
JOICE DOS SANTOS OLIVEIRA SIQUEIRA
PORTARIA Nº3851/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem
o cargo em comissão Assessor de Serviços I, símbolo
CC-10, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
CATIA CILENE MAIA ANTUNES
ROBSON COSTA SILVA
JONAS CESAR DA SILVA SENA
ALEXANDRINA AMARAL SILVA
DANIELE SANTOS DE FARIA
RAISSA NASCIMENTO DA SILVA
GUSTAVO PEÇANHA FIGUEIREDO
JOÃO ELIAS DA CRUZ
NILTON GUSTAVO DA SILVA ROCHA
DAIANA FONSECA DE SOUZA
WESLLEY MONTEIRO DA SILVA
LIGIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
GABRIEL ARAUJO ALVES
GEOVANI NEY TOMPSON DA SILVA
STEFANY LIMA DE FIGUEIREDO ANDRADE
DANIEL GOMES DA SILVA
LEANDRO MAGALHAES DOS SANTOS
ROBERTA MACHADO DE SOUZA
REINALDO DE LIMA SILVA
TANIA MARIA MACHADO DA SILVA
PORTARIA Nº3852/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados, para exercerem
o cargo em comissão Assessor de Serviços II, símbolo
CC-11, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania.
JEFFERSON LUCAS DE SOUZA
NINO CARLOS GOMES JARDIM
WANDERLEA MENDES DOS SANTOS
LUCIANO MUDESTO DA COSTA
MICHELE FERREIRA DA LUZ
MIRIAM CARDOSO FONSECA
DANIELE ALENCAR DA CUNHA
SILVIO GOMES DOS SANTOS
VANIA EMILIA DA SILVA
MONIK EVANGELISTA DE SA
ADRIANA PINTO DA SILVA
VALERIA NOVAES GUIMARÃES
MARCIA CRISTINA CARLOS DA SILVA
PORTARIA Nº3853/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, IGOR ALENCAR MENEZES, para
exercer o cargo em comissão de OUVIDOR GERAL,
símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.
PORTARIA Nº3854/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DERICK LIMA DA CRUZ, do cargo em comissão
de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria
Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3855/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
NOMEAR, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal,
GILBERTO ROCHA DE SOUZA, para exercer o cargo
em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10,
na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº3856/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâniPORTARIA Nº3849/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- ca Municipal, CLAUDIA DOS SANTOS GOULART, para
BRO DE 2019.
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Meio Amdamento do disposto no inciso V, do art.87, da Lei Or- biente.
gânica Municipal, os nomes relacionados, para exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação e PORTARIA Nº3857/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMCidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de BRO DE 2019.
Assistência Social e Cidadania.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaDOUGLAS DA SILVA DE OLIVEIRA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâGISELE BATISTA DE SOUZA
nica Municipal, LETICIA PIRES VELASCO CARNEIRO,
EMILCIO SANTOS NORTON
para exercer o cargo em comissão de Assessor de GaRAFAEL FURTADO CORDEIRO ROSA
binete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Meio

PORTARIA Nº3840/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BENEDITO BERNADO MEIRELES, para
Ambiente.
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, PORTARIA Nº3850/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMCC-8, no Gabinete no Prefeito.
BRO DE 2019.
PORTARIA Nº3858/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM
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POLENTA COM BIFE
ENROLADO
Ingredientes
1 polenta caseira/12
bifes de patinho/12 fatias de presunto cru tipo
Parma/12 tiras de cenoura/1 tablete de caldo decarne/1/2 copo
de vinho branco seco/2
colheres (sopa) de azeite de oliva/3 colheres
(sopa) de concentrado
de tomate/tomilho, salsinha picada/sal e pimenta a gosto
Modo de preparo

Temperar os bifes batidos.
Estender
uma
fatia de presunto em
cada
um,colocar
uma tira de cenoura e
enrolar,prendendo com
um palito.
Refogar os bifes no azeite até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo de carne dissolvido
num copo de água
fervente,o vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne ficar macia.
Salpicar salsinha picada
e servir sobre a polenta.

Quibe de berinjela
e ricota
Ingredientes
2 xíc. (chá) de trigo
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca,
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho picado
1 col. (sopa) de hortelã
picada
2 col. (sopa) de salsa
picada
1 pitada de pimenta
síria
2 col. (sopa) de shoyu
light
Sal a gosto
2 tomates sem semente, cortados em cubinhos
3 rodelas grossas (300
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite
extravirgem
6 azeitonas verdes picadas
Orégano e sal a gosto

Modo de preparo
Em vasilhas separadas,
mergulhe o trigo e a
proteína de soja em
água morna e deixe
hidratar por 15 minutos.
Afervente a berinjela
na água com sal por
2 minutos. Escorra e esprema o trigo, a soja e
a berinjela para retirar
o excesso de água. Triture rapidamente a berinjela no liquidificador
no módulo pulsar. Junte
todos os ingredientes
em numa tigela funda
e misture bem. Forre
o fundo de uma fôrma antiaderente com
metade da mistura e
espalhe uma camada
da ricota amassada
com o azeite e a azeitona, sal e orégano.
Cubra com o restante da mistura e regue
com um fio de azeite.
Asse em forno médio
por 30 minutos ou até
dourar. Sirva com uma
salada colorida.

BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JULIE SILVA DE OLIVEIRA, para exercer
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, CC-8,
na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3859/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE CASTRO, para exercer o cargo em comissão de Assessor
Estratégico de Gestão Educacional, símbolo AEG, na
Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3860/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANDRÉA BARBOSA CABRAL RIBEIRO
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal
de Educação.

mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ARTHUR AURÉLIO VIEIRA AMARAL,
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo De Descentralização da Saúde, símbolo CC-2,
na Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº3870/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CRISTIANE BORGES NOGUEIRA,
para exercer o cargo em comissão de Coordenadoria
De Politicas De Saúde Para Mulher, símbolo CC-3, na
Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA Nº3871/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, REMULO SENA FURTADO, para exercer o cargo em comissão de Diretor De Departamento
Regional 1, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de
Saúde.

nica Municipal, THIAGO LUIS BARBOSA COSTA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço I,
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº3882/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUIS ANTONIO MADEIRA MESQUITA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de
Educação.
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327
NA PORTARIA Nº3488/SEMAD/2019 DE 02/09/2019,
PUBLICADA EM 03/09/2019
ONDE SE LÊ: MAYCON DA SILVA CUNHA;
LEIA-SE: MAYCON DA SILVA DA CUNHA.

NA PORTARIA Nº3569/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
PUBLICADA EM 04/09/2019
PORTARIA Nº3872/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- ONDE SE LÊ: MARCELO DE MELLO ALVES HOLANDA CAVALISTI;
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- LEIA-SE: MARCELO DE MELLO ALVES HOLANDA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni- CAVALCANTE.
ca Municipal, WELLIGTON DE SOUZA, para exercer o
cargo em comissão de Diretor De Departamento Regio- NA PORTARIA Nº3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
nal 2, símbolo CC-3, na Secretaria Municipal de Saúde. PUBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: ALINE JUENAL DA SILVA;
PORTARIA Nº3873/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- LEIA-SE: ALINE JUVENAL DA SILVA.

PORTARIA Nº3861/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
ELTON DA SILVA GOMES
FLÁVIA BELARMINA DA SILVA LIMA
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funPORTARIA Nº3862/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrBRO DE 2019.
gânica Municipal, RAYANA ALMEIDA BRANDÃO, para
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- exercer o cargo em comissão de Diretor De Departamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- mento Regional 3, símbolo CC-3, na Secretaria Muninica Municipal, DECARVAL REIS DOS SANTOS, para cipal de Saúde.
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviço
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Conser- PORTARIA Nº3874/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMvação.
BRO DE 2019.

ONDE SE LÊ: FABIANA GOMES COSTA;
LEIA-SE: FABINA GOMES COSTA.
NA PORTARIA Nº3578/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
PUBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: ADRIANO CARMO DA SILVA;
LEIA-SE: ADRIANO CARMOS DA SILVA.

ONDE SE LÊ: KAWAN RIBEIRO DA SILVA;
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- LEIA-SE: KAWAI RIBEIRO DA SILVA.
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOÃO MARCELO FERNANDES, para NA PORTARIA Nº3571/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
exercer o cargo em comissão de Diretor Do Departa- PUBLICADA EM 04/09/2019
mento da Central de Regulação Municipal, símbolo CC- ONDE SE LÊ: GILSON ANDRADE NEVES;
LEIA-SE: GEILSON ANDRADE NEVES.
3, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº3863/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARIZA CABRAL RIBEIRO DA SILVA,
para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Educa- PORTARIA Nº3875/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMção.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funPORTARIA Nº3864/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrBRO DE 2019.
gânica Municipal, MARLON CARDOSO SANTOS, para
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- exercer o cargo em comissão de Chefe Da Divisão Da
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni- Central De Regulação Municipal Ambulatorial, símbolo
ca Municipal, os nomes abaixo relacionados, para exer- CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviço II,
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação. PORTARIA Nº3876/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMMARIA APPARECIDA FERREIRA REIS
BRO DE 2019.
RODNEI ROBSON DA SILVA
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundaTHAISSA CRISTINA CARVALHO DA COSTA MOTA
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei OrgâLIGIANE DA ROCHA DIAS
nica Municipal, GLAUCIA TEIXEIRA DE MENDONÇA,
PORTARIA Nº3865/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANA PAULA BOTELHO, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Especial de Atenção
Da Saúde Da Mulher, símbolo AES, na Secretaria Municipal de Saúde.

NA PORTARIA Nº3574/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
PUBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: ROBSON AFONSO FIGUEIRA;
LEIA-SE: ROBSON AFFONSO FIGUEIRA.
NA PORTARIA Nº3461/SEMAD/2019 DE 02/09/2019,
PUBLICADA EM 03/09/2019
ONDE SE LÊ: HEMILY CHAVES ROCHA;
LEIA-SE: EMYLLY CHAVES ROCHA.

para exercer o cargo em comissão de Chefe Da Divisão
Da Central De Regulação Municipal Hospitalar, símbolo NA PORTARIA Nº3461/SEMAD/2019 DE 02/09/2019,
PUBLICADA EM 03/09/2019
CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.
ONDE SE LÊ: a contar desta data;
PORTARIA Nº3877/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- LEIA-SE: a contar de 05 de agosto.

BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO DA SILVA SILMOR, para exercer
o cargo em comissão de Chefe Da Divisão De Serviços
PORTARIA Nº3866/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- Gerais, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de SaúBRO DE 2019.
de.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- PORTARIA Nº3878/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMnica Municipal, ELINE THAISA FERREIRA MARTINS, BRO DE 2019.
para exercer o cargo em comissão de Secretario Execu- Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funtivo Da Mulher, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orde Saúde.
gânica Municipal, CLAUDIO PAES ROSA, para exercer
PORTARIA Nº3867/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes abaixo relacionados, para
exercerem o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo CC-2, na Secretaria Municipal de Saúde.
SIMONE SOUZA
PRISCILA MUSSER LIMA FRANCISCO
LIDIANE MAESTRELO SAGAWE DIAS

NA PORTARIA Nº3575/SEMAD/2019 DE 03/09/2019,
PUBLICADA EM 04/09/2019
ONDE SE LÊ: INGRED FERREIRA MACENA;,
LEIA-SE: INGRID FERREIRA SABINO.

NA PORTARIA Nº 3467/SEMAD/2019. PUBLICADA EM
02 DE SETEMBRO DE 2019
ONDE SE LÊ: AMANDA DE ALENCAR SILVA GEVIGIR;
LEIA-SE: AMANDA DE ALENCAR SILVA GEVEGIR.
ONDE SE LÊ: RAYANNA ARAUJO NUNES PEREIRA;
LEIA-SE: RAYANNA ARAUJO NUNES FERREIRA.
ONDE SE LÊ: MILENE SILVA DE ALMEIDA;
LEIA-SE: MILENA SILVA DE ALMEIDA.

ONDE SE LÊ: MIRIAM DOS SANTOS NAZÁRIO;
o cargo em comissão de Chefe Da Divisão De Trans- LEIA-SE: MIRIAM DOS SANTOS NAZÁRIO MOURA.
porte, símbolo CC-5, na Secretaria Municipal de Saúde.
NA PORTARIA Nº 3468/SEMAD/2019. PUBLICADA EM
PORTARIA Nº3879/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- 02 DE SETEMBRO DE 2019
ONDE SE LÊ: MÔNICA GENE VIANA DA FONSECA;
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- LEIA-SE: MÔNICA JENE VIANNA DA FONSECA.

mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GUTEMBERG PEDRO PRADO FARIA, ONDE SE LÊ: VALÉRIA SILVA DOS REIS;
para exercer o cargo em comissão de Chefe Da Divisão LEIA-SE: VALÉRIA SILVA DOS REIS CORTES.
De Manutenção de Rede Física, símbolo CC-5, na SeONDE SE LÊ: FRANCISCA GIANE DE MENEZES
cretaria Municipal de Saúde.
LAUTERIO;
PORTARIA Nº3868/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- PORTARIA Nº3880/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- LEIA-SE: FRANCISCA GIANE DE MENEZES LOUTEBRO DE 2019.
RIO.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com fun- Exonerar, a contar de 05 de agosto de 2019, com fundadamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or- mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- NA PORTARIA Nº 3483/SEMAD/2019. PUBLICADA EM
gânica Municipal, EVERTON VITORIO FURTADO, para nica Municipal, EDSON DOS SANTOS DE PAULA, do 02 DE SETEMBRO DE 2019
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo ONDE SE LÊ: JACILA BARBOSA DA SILVA;
De Administração, símbolo CC-2, na Secretaria Munici- CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
LEIA-SE: JOCILA BARBOSA DA SILVA.
pal de Saúde.
PORTARIA Nº3881/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- NA PORTARIA Nº 3519/SEMAD/2019. PUBLICADA EM
PORTARIA Nº3869/SEMAD/2019 DE 04 DE SETEM- BRO DE 2019.
03 DE SETEMBRO DE 2019, publicado em 04/09/2019.
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- ONDE SE LÊ: MICHEL MOREIRA DE FREITAS;
Nomear, a contar de 05 de agosto de 2019, com funda- mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ- LEIA-SE: MICHEL MOREIRA DE FARIAS.
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PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce
Ingredientes

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500
g de arroz/
3 li-/
/ pimenta
a gosto
tros
de
leite/
250
g
1 xícara de farinha
de
açúcar/
6
gede trigo / 1 xícara
mas
de ovo/
Cane-/
de ovos
batidos
la/
Erva
doce
1 xícara de farinha
de rosca / óleo
quente
fritar /
Modo para
de preparo
500 g de polpa de
açaí
Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
de preparo
com
2 litros
de leite.
Em separado, bata
as gemas
com de
o
Corte
os filés
açúcar
e gurjões
1 litro de
peixe
em
e
leite, pondo-os
a
tempere-os
com sal
ferver
durante
5 mie
pimenta
a gosto
nutos.
Disponha
a farinha
Junte
então
o arroz
de
trigo,
os ovos
e
e
a
erva-doce,
fera farinha de rosca
vendo
ainda até seter
em
recipientes
o ponto de papa.
parados
Sirvaseguida,
em tigelas,
Em
passe
polvilhando
cada
pedaçocom
de
canela
moída.
peixe
na
farinha de
trigo, nos ovos e na
farinha de rosca,
nesta ordem
Aqueça bem uma
frigideira ou panela
com
óleo refogado
e frite os
Camarão
pedaços até que
estejam dourados
À parte,
bata a polIngredientes
pa de açaí no liquidificador até que
forme
um creme
1/2 xícara
(chá) de
Transfira
a polpa3
coentro picado/
batida
para
o recicolheres
(sopa)
de
piente
em
que
suco de limão/ será
3 toservida
ou despeje
mates médios
sem
sobre
o
peixe
frito
sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
médio sem sementes, cortado em
pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
COM
1 colher (sopa) de
BATATAde
AO FORNO
extrato
tomate/
1/2 xícara (chá) de
azeite
de oliva/ Sal
Ingredientes
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
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NA PORTARIA Nº 3543/SEMAD/2019. PUBLICADA EM 03 DE SETEMBRO DE
2019, publicado em 04/09/2019.
ONDE SE LÊ: PAOLO GONÇALVES PINTO;
LEIA-SE: PAOLA GONÇALVES PINTO.

Fundamentação Legal
Valor Total Estimado

Lei Federal n° 8.080/1990; Arts. 25, caput, e 57, II, da Lei Federal n°
8.666/1993; e Chamamento Público n° 001/SEMUS/2019.
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
Conforme Cláusula Quinta dos Contratos relacionados do Chamamento
Público n° 001/SEMUS/2019, “A remuneração/pagamento da CONTRATADA será realizado em conformidade com a produtividade detalhada
na síntese mensal de valores emitida pelo Sistema DATASUS, devidamente verificada e aprovada pela fiscalização do contrato, equivalente
às atividades descritas na CLÁUSULA PRIMEIRA, conforme processo
administrativo n° 08/868/2018, cumprindo destacar que os valores de
cada procedimento estão previamente estabelecidos pela Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde, sendo o valor mensal do serviço variável
de acordo com a demanda existente no MUNICÍPIO, seja ela de caráter
administrativo ou judicial, conforme o caso.”

ONDE SE LÊ: SARA NATALIA DA SILVA DO NASCIMENTO;
LEIA-SE: SARA NATHALIA DA SILVA DO NASCIMENTO.
ONDE SE LÊ: MARCELE RIBEIRO PINTO;
LEIA-SE: MARCELLE RIBEIRO PINTO.
ONDE SE LÊ: DAIANA MARIA LIMA DA SILVA;
LEIA-SE: DAIANA MARIA LIMA SILVA.

Parágrafo Primeiro. A remuneração de que trata o presente contrato é
composta pelas quantidades e valores unitários discriminados na Ficha
de Programação Orçamentária/FPO, respeitando os tetos fixados na Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde.

ONDE SE LÊ: MARIANA PERES;
LEIA-SE: MARINA PERES.
Da Remuneração Contratual

ONDE SE LÊ: CARLA CAROLINE SOUZA IZIDORO;
LEIA-SE: CARLA CAROLINE SOUZA IZIDRO.

Parágrafo Segundo. Consideram-se incluídos nos valores a serem recebidos pela CONTRATADA todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto contratual.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00		

ONDE SE LÊ: ANA VIEGINIA CALDAS;
LEIA-SE: ANA VIRGINIA CALDAS.

Dotação Orçamentária

NA PORTARIA Nº3009/SEMAD/2019 DE 21/08/2019, publicada em 22/08/2019.
ONDE SE LÊ: JAMIL HENRIQUE
LEIA-SE: JAMIL HENRIQUE DA COSTA LEMOS.
NA PORTARIA Nº3238/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, publicada em 27/08/2019.
ONDE SE LÊ: LUCAS DIAS LAND
LEIA-SE: LUCAS DIAS LANDI.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.027.2.009
FONTES DE RECURSO: 016 - RECURSOS DO FNS e 00 – RECURSOS PRÓPRIOS.

Observações

Data das assinaturas

As atividades serão executadas fielmente aos procedimentos e valores
previamente estabelecidos pela Tabela SIGTAP/SUS, que são regulados
pelo Ministério da Saúde, considerando, para tanto, as Propostas de Trabalho apresentadas pelas contratadas na forma do Anexo 4 do Edital de
Chamamento Público n° 001/SEMUS/2019.
04 de Setembro de 2019.

FLÁVIO VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ONDE SE LÊ: RHUAN FELIPE PATI SANTOS DE CARVALHO;
LEIA-SE: RHUAN FELIPE PASTI SANTOS DE CARVALHO.
NA PORTARIA Nº3239/SEMAD/2019 DE 26/08/2019, publicada em 27/08/2019.
ONDE SE LÊ: RENAILDA SOUSA DA SILV;
LEIA-SE: RENAILDA SOUZA DA SILVA.

ERRATAS:

NA PORTARIA Nº3380/SEMAD/2019 DE 27/08/2019, publicada em 29/08/2019.
ONDE SE LÊ: Diretor do Departamento de Transporte;
LEIA-SE: Diretor do Centro Integrado de Segurança Pública.

PORTARIA Nº. 49/SEMED, 28 DE AGOSTO DE 2019.
“Designa Comissão verificadora para acompanhar processo de autorização e funcionamento do INSTITUTO PAULO FREIRE para atendimento em Educação Infantil
e Pré-Escola em regime parcial e/ou integral processo nº 07/376/2019 no Município
de Belford Roxo”.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –SEMED

O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições
legais e considerando o disposto na Deliberação CME nº 16/2008, e ainda, a solicitação expressa no Processo nº 07/376/2019.

RESOLVE:
Art.1°_ Designar Comissão verificadora constituída pelos Inspetores Escolares
Externos: VANILDA DOS SANTOS, Mat.10/056358, IRINÉIA NUNES DE SOUZA
SILVA, Mat.10/055259 e ANA CLÁUDIA MENEZES N. PEREIRA, Mat.10/022616,
sob a presidência do primeiro, para acompanhar o processo de nº 07/376/2019 de
autorização e funcionamento do INSTITUTO PAULO FREIRE sito a Rua Hilana, Nº
112 – Nova Piam - Belford Roxo - Rio de Janeiro, CEP 26115-440, com atendimento
CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
na modalidade de Educação Infantil e pré-escola, em horário parcial e/ou integral.
Secretário Municipal de Administração
Art. 2° - A Comissão verificadora designada verificará “in loco” se o referido imóvel
Matrícula nº 82/43327
está adequado para a finalidade pretendida.
Art. 3º - A Comissão dispõe do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a elaboração
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
de relatório e emissão de parecer conclusivo sobre o funcionamento do curso preEXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS tendido.
DE SAÚDE COMPLEMENTAR PELA TABELA SIGTAP/SUS, DO CHAMAMENTO Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
PÚBLICO N° 001/SEMUS/2019
CONTRATOS N°s 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,
Secretário Municipal de Educação
014 e 015/CHM-SEMUS/2019.
Denis de Souza Macedo

COMUNICADO
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Adenildo Braulino dos Santos, que encontram-se a sua disposição na
Controladoria Geral, informações referentes ao processo TCE - RJ nº 8074.2014/2016.

Processo Administrativo

Objeto

08/868/2018
Prestação de Serviços de Saúde, de forma complementar, para atendimento aos usuários nos Procedimentos da Tabela SIGTAP/SUS, do
Ministério da Saúde, conforme relação detalhada constante do Anexo 4
do Edital do Chamamento Público n° 001/SEMUS/2019 e das propostas
de trabalho que seguem em anexo aos contratos, conforme Contratos
n°s 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014
e 015/CHM-SEMUS/2019.
Contratante: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SÁUDE.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Contratadas: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE; CNPJ 02.945.580/0001-15; CONTRATO Nº 001/CHM-SEMUS/2019;
ATO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME; CNPJ 39.486.543/0001-04;
CONTRATO N° 002/CHM-SEMUS/2019;
CEMAB - CENTRO MÉDICO AMBULATORIAL BELFORD ROXO LTDA;
CNPJ 39.486.154/0001-70; CONTRATO N° 003/CHM-SEMUS/2019;
CENTRO MÉDICO SANTA BÁRBARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME;
CNPJ 32.003.659/0001-98; CONTRATO Nº 004/CHM-SEMUS/2019;
DIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA; CNPJ 36.449.718/000611; CONTRATO Nº 005/CHM-SEMUS/2019;
DOWNTOWN MEDIC IGUAÇU EIRELI; CNPJ 31.485.269/0001-39;
CONTRATO Nº 006/CHM-SEMUS/2019;
DOWNTOWN MEDIC NOVA BELFORD EIRELI; CNPJ 34.314.788/000122; CONTRATO Nº 007/CHM-SEMUS/2019;
FUNDAÇÃO PRÓ CIDADANIA; CNPJ 28.931.511/0001-46; CONTRATO
Nº 008/CHM-SEMUS/2019;
FUNDAÇÃO PRÓ CIDADANIA – CENTRO MÉDICO DA CIDADANIA;
CNPJ 28.931.511/0002-27; CONTRATO Nº 009/CHM-SEMUS/2019;
Partes e
Números dos Contratos

GOOD LIFE DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME;
CNPJ 26.763.845/0001-22; CONTRATO Nº 010/CHM-SEMUS/2019;
CLÍNICA SANTA IRENE HELIOCLÍNICA LTDA; CNPJ 00.191.394/000102; CONTRATO Nº 011/CHM-SEMUS/2019;
IMAGEM KROF SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA;
23.809.152/0001-35; CONTRATO Nº 012/CHM-SEMUS/2019;

CNPJ

OBIOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA; CNPJ
06.912.670/0001-60; CONTRATO Nº 013/CHM-SEMUS/2019;

PORTARIA Nº _220/GDP/PREVIDE/2019, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
								
		
RESOLVE:
CONCEDER, o benefício de Pensão Por Morte do servidor JOSÉ LUIZ DOS SANTOS BAPTISTA, matrícula 10/04.563, que exercia a função de AUDITOR FISCAL
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, II, CLASSE 2 CATEGORIA B, falecido em 16/06/2019,
para HEITOR LUIZ ALVES BAPTISTA, menor incapaz, representado por sua mãe
LUCIANA DOS SANTOS ALVES, com fundamento no art. 40, § 7º, II, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03 c/c art. 73, II, 74, I, 75, §3º, II, da LC nº 083/06, com
proventos mensais e integrais no valor de R$ 10.896,93 (dez mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), à razão de 100% do valor dos proventos,
até que o filho alcance a maioridade, conforme contido no Processo PREVIDE n°
00490/2019. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 16 de junho de 2019.

SERVIÇO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIO SAN MARTINS LTDA; CNPJ
17.608.526/0001-51; CONTRATO Nº 014/CHM-SEMUS/2019;
CLÍNICA MÉDICA NOVA SAÚDE DE BEL LTDA
21.361.608/0001-11; Contrato n° 015/CHM-SEMUS/2019;
Prazo

–

CNPJ:

12 (doze) meses, contados do dia 06/09/2019, com previsão de encerramento em 05/09/2020.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17

