
facebookjornalhorah
www.jornalhorah.com.br

R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   R$ 1•PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU RJ  qUINTA-fEIRA, 02 DE JULhO DE 2020        ANO XXXII     Nº9824

fotos: reprodução

mais um inocente!

O menino Ítallo, de 7 anos, brincava na porta de casa 
quando foi atingido por um tiro na cabeça disparado por 
um criminoso que atacou viatura da PM em São João 
de Meriti. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminen-
se investiga informação de que o atirador (e)  teria sido 
morto por traficantes. Menino sonhava em ser médico.
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Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denuncia Márcio 
Pacheco (PSC) por esquema na Assembléia Legislativo do RJ.
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clássico do sul fluminense Voltaço x 
resende será hoje no maracanã 
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polícia civil prende falso 
médico que dopava e 

estuprava suas vítimas

cara de pau!cara de pau!

até quando?
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Um secretário discreto e atuante. É 

o que podemos dizer do comandante 
da pasta da Cultura em Nova Iguaçu, 
Marcus Monteiro (foto), para o qual 
vai o abraço especial desta quinta-feira (2). Marcus en-
cabeça o trio de ação que tem na dupla, Augusto Vargas 
e Rogério Costa, a encarnação de agentes culturais de 
peso na gestão. Nos últimos dias, o trabalho deles sacu-
diu o clima cultural na cidade. Parabéns!

Resenha Cultural
Hora

A corneação, marca 
registrada do Pombal 
Chifre de Ouro, que fica 
na cidade mais famosa 
da Baixada Fluminen-
se, ensaia volta, depois 
que o chefão da área 
municipal determinou 

abertura parcial das ati-
vidades na Pandemia 
do Vírus Chinês. Uma 
figura destacada dentre 
os que adoram botar 
um chifrinho de vez em 
quando, Raybunda está 
feliz da vida.

‘raybunda’ se alegra com abertura da 
pandemia

o somBra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“Nossa! Parece um 
sonho que essa coisa 
está passando. Não 
aguentava mais fi-
car trancada em casa 
sem poder ‘gozar’ a 
vida que gosto de le-
var”, disse a moça ao 
nosso agente fareja-
dor, Cão Misterioso.

‘Raybunda’, de 

acordo com o Cão, é 
uma das gostosas do 
PCO e bastante asse-
diada por moradores 
casados ou não. “Ela 
não liga para o que 
pensam dela. ‘Levo a 
vida que gosto e nin-
guém tem nada com 
isso’”, me disse ela 
uma vez.

moça leva vida ‘liberal’ sem medo

Paixão em verde e branco

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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“Pelo que se vê, o 
Pombal está retomando 
o clima que sempre im-
perou por lá”, observou 
Cão Misterioso, que 
promete novidades nos 
próximos dias. “Além 
da ‘Raybunda’ tem ou-

tras e outros que mere-
cem investigação e pu-
blicação de suas ações 
cabeludas, mas que 
agradam nossos leito-
res. Vou correra atrás”, 
prometeu o farejador 
por telefone.

normalidade no chifre de ouro

O ‘Grupo 5 Tons 
de Preto’, de Nova 
Iguaçu, convida para 
sua Live no canal do 
RRD Samba (Youtu-
be), neste sábado, 4 
de julho, com início 
previsto para às 17 
horas. A rapaziada 
boa de samba e pa-
gode promete não 
deixar a turma de 
casa parar de balan-
çar o esqueleto. Vale 
a pena conferir esta 
programação sambo-
lógica na rede.

5 tons de 
preto em live 
no Youtube

oBriGado por  tudo!
inocentes exalta 
Luizinho 
drumond

A Escola de Sam-
ba Inocentes de 
Belford Roxo, la-
menta com pesar o 
passamento do pre-
sidente da Impera-
triz Leopoldinen-
se, Luiz Pacheco 
Drumond (foto), 80 
anos, ocorrido na 
manhã de quarta-
-feira (01/06/2020). 
Luizinho sofreu um 
AVC e não resistiu.

“Estou muito tris-

te, pois Luizinho 
Drumond era um 
grande amigo da 
nossa agremiação e 
do samba. Sempre 
que precisei de sua 
ajuda fui atendido 
com boa vontade e 
muitas vezes ouvi 
seus conselhos, que 
ao colocar em prá-
tica alcançava êxi-
to. Luizinho foi um 
guerreiro, idealista, 
empreendedor, lí-

der, pai de família e 
amigo, que em ne-
nhum momento se 
deixou vencer por 
qualquer barreira 
ou obstáculo. Tinha 
como principais ar-
mas, a verdade e o 
trabalho. O mundo 
do samba está cho-
rando a perda deste 
mito, que ajudou a 
transformar as esco-
las de  samba, antes 
marginalizadas, nas 

grandes provedoras 
do maior espetáculo 
da terra e donas de 
importância cultu-
ral, social e econô-
mica”, disse o pre-
sidente da Inocentes 
de Belford Roxo, 
Reginaldo Gomes.

“A sua dedicação 
e paixão pelo pavi-
lhão Verde e Bran-
co de Ramos era de 
uma grandiosidade 
sem limites, que nos 

emocionava e servia 
de exemplo. 

Meu amigo, obri-
gado por tudo que 
fizestes por nós. O 
senhor jamais será 
esquecido, pois és a 
imagem da Impera-
triz Leopoldinense 
e do amor ao sam-
ba”, finalizou emo-
cionado, Reginaldo 
Gomes, a nota de 
gratidão enviada à 
imprensa. 

 o primeiro 
sócio-torcedor 

do império
 serrano

O glorioso Im-
pério Serrano 
possui uma das 

maiores e mais tradi-
cionais torcidas do car-
naval carioca e ainda 
hoje esta paixão segue 
atravessando gerações. 
Yurian Lopes, 23 anos, 
se tornou o primeiro 
sócio-torcedor do pro-
grama Sócio Império 
Serrano, lançado ofi-
cialmente pela agre-
miação na última sex-

ta-feira. A admiração 
é tanta, que o jovem 
criou o Portal Impé-
rio Serrano nas redes 
sociais e tatuou o pa-
vilhão do Reizinho de 
Madureira no próprio 
braço.

Yuryan não nasceu em 
Madureira, nem mesmo 
é cria da escola. Porém 
a paixão pelo pavilhão 
do Glorioso Império 
Serrano fincou raiz no 
coração do jovem, que 
destaca a importância 
da contribuição de to-
dos os amantes da es-

cola, que contribuirá 
para essa nova era que 
está nascendo. “O que 
me levou a ser sócio foi 
a vontade de ajudar o 
Império Serrano de al-
guma forma. Passamos 
por momentos e desfi-
les ruins, porém, uma 
das formas de ajudar o 
Império a ter carnavais 
dignos e voltar ao lugar 
onde nunca deveria ter 
saído é se associando. 
Ainda mais agora que 
temos um sistema de 
sócio moderno e que fa-
cilita. Então, essa é uma 

ajuda que o Glorioso 
Império Serrano preci-
sa”, destacou Yuryan.

Os interessados em 
se tornar membros do 
Sócio Império Serrano 
bastam acessar o site 
www.soc io imper io -
serrano.com.br e ad-
quirir um dos planos 
como Imperiano de 
fé (R$25), Reizinho 
de Madureira (R$35) 
e Aquarela Brasileira 
(R$80). As vantagens 
e benefícios podem ser 
consultadas através do 
site.

Yurian
 Lopes
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Pandemia 

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo prorro-
gou até o dia 15 

de julho flexibilização do 
funcionamento do comér-
cio, mas mantém proibida 
a realização de eventos 
que causem aglomera-
ções. A novidade das me-
didas, contidas no decreto 
4.914, publicado nos Atos 
Oficiais desta quarta-feira 
(01-07), é que fica auto-
rizado o funcionamento 
de serviços de promoção 
à saúde, tais como acade-
mias, centros de ginásti-
ca, estúdios de personal 
training, estúdios de pila-
tes, centros de treinamen-
to funcional, centros de 
treinamento de crossfit, 
centros de treinamento de 
lutas e estabelecimentos 
similares, que poderão 
funcionar com práticas in-
dividuais seguindo alguns 
cuidados.

O decreto determina 
que para esses locais fun-
cionarem terão de obede-
cer algumas regras como:  
a ocupação dos estabele-
cimentos deverá se dar na 
proporção de 1 (um) alu-
no para cada 4 m² (quatro 
metros quadrados) de área 
útil de treinamento;  os 
horários de treinamento 
deverão ser exclusivamen-
te pré-agendados com os 
clientes, e com duração 

máxima de 45 (quarenta 
e cinco) minutos por aula, 
com intervalo de 15 (quin-
ze) minutos para o próxi-
mo atendimento, evitando 
aglomerações.

Termômetro 
sem contato

Além disso, devem efe-
tuar o controle diário da 
temperatura dos funcioná-
rios e alunos, por meio de 
termômetro sem contato 
ou com declaração subs-
crita pelo aluno ou funcio-
nário de não ter tido febre 
aferida ou referida nas últi-
mas 24 h, ficando o relató-
rio à disposição da fiscali-
zação; designar instrutores 
para orientar os alunos a 
manter distância mínima 
de 2 (dois) metros entre 
si;  higienizar, entre um 
aluno e outro, durante o 
período de funcionamento 
e sempre quando do início 
das atividades, as superfí-
cies de toque frequentes 
(mesas, equipamentos, 
aparelhos, colchonetes, 
etc.), preferencialmente 
com álcool 70% (setenta 
por cento); exigir o uso 
de máscaras para todos os 
funcionários que atendam 
ao público, bem como aos 
alunos; manter à disposi-
ção kit completo de higie-
ne de mãos nos sanitários 
de clientes e de funcioná-
rios, utilizando sabonete 
líquido, álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e papel 

toalha descartável;  as áre-
as destinadas às esteiras e 
demais equipamentos de 
atividades aeróbicas de-
verão funcionar de forma 
intercalada, respeitando 
a distância mínima de 2 
(dois) metros lateralmen-
te entre os equipamentos, 
não podendo estar direcio-
nadas às áreas de circula-
ção de alunos; entre outas 
medidas restritivas.

Ficam suspensas 
as seguintes 
atividades

 - Realização de even-
to e de qualquer atividade 
com a presença de públi-
co, ainda que previamente 
autorizadas, que envolvam 
aglomeração de pessoas, 
tais como: evento despor-
tivo, show, salão de festa, 
casa de festa, evento cien-
tífico, comício, carreata, 
passeata e afins; atividades 
coletivas de cinema, teatro 
e afins;  as aulas, sem pre-
juízo da manutenção do 
calendário recomendado 
pelo Ministério da Educa-
ção, nas unidades da rede 
pública e privada de ensi-
no, inclusive nas unidades 
de ensino superior, con-
forme regulamentação por 
ato expedido pelo secretá-
rio de Educação do Muni-
cípio de Belford Roxo; o 
transporte de passageiros 
por aplicativo, no que tan-
ge ao transporte de mais 
de 01 (um) passageiro.

O deputado Márcio 
Pacheco, do PSC, foi de-
nunciado pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) por um esquema 
de rachadinha -- a mesma 
investigação que envolve 
o senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos).Ex-
-líder do governo Witzel 
na Alerj, o parlamentar é o 
primeiro denunciado no RJ 
pela prática. Não há prazo 
para a Justiça julgar essa 

denúncia. O parlamentar 
vai responder pelo crime 
de peculato (apropriação 
de recursos públicos). 

A investigação aponta 
que parlamentares (entre 
eles, Pacheco, teriam se 
apropriado de dinheiro pú-
blico ao obrigar servidores 
da Alerj a lhes transferir 
parte de seus vencimentos.

Pacheco apareceu na 
lista original do Conselho 
de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf), cujos 
relatórios de inteligência 
deram início às investiga-
ções em 2018. 

Segundo o Coaf, no ga-
binete de Pacheco, nove 
servidores movimentaram 
R$ 25 milhões de forma 
suspeita.

A lista apontou transa-
ções de funcionários de 22 
deputados. Outros citados 
na Alerj foram Paulo Ra-
mos (PDT) e Flávio Bol-

sonaro (Republicanos).
Em nota, o deputado 

afirmou que ainda não foi 
notificado, mas pontou 
que “compareceu duas ve-
zes ao Ministério Público, 
uma delas voluntariamen-
te”, e que colocou seu si-
gilo fiscal, bancário e te-
lemático à disposição do 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro. O deputado se 
diz “tranquilo e confiante 
na Justiça”.

Recursos de Flávio
Na última sexta-feira, 

a Justiça do RJ concedeu 
habeas corpus à defesa de 
Flávio e tirou da 1ª instân-
cia o inquérito das rachadi-
nhas, mas manteve decisões 
do juiz Flávio Itabaiana, da 
27ª Vara Criminal -- sobre-
tudo a prisão de Fabrício 
Queiroz. O ex-assessor de 
Flávio foi preso no dia 18, 
em Atibaia (SP), dentro 
desse inquérito. A votação 

da 3ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do RJ 
transferiu, de Itabaiana para 
o Órgão Especial do TJ, o 
caso de Flávio. Dois grupos 
de trabalho do MPRJ inves-
tigam as rachadinhas. Para 
quem tem foro, o esquema 
é apurado pelo Grupo de 
Atribuição Originária Cri-
minal (Gaocrim). É o caso 
de Pacheco, pois foi reelei-
to para a Alerj e manteve a 
condição.

pelo novo decreto, academias e centro 
de ginástica poderão voltar funcionar

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

rafaeL Barreto/pm
Br

prefeitura prorroga 
medidas restritivas

-  Serviços de saúde, 
como hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabeleci-
mentos congêneres, ainda 
que esses funcionem no 
interior de shopping cen-
ters, centros comerciais e 
estabelecimentos congê-
neres;

- Supermercados, mer-
cados e demais estabele-
cimentos comerciais que 
possuam em seu CNAE 
(Código Nacional de Ati-
vidades Econômicas) os 
serviços de varejo e co-
mercialização de produ-
tos alimentícios;

-Supermercados e pe-
quenos estabelecimentos, 
tais como: lojas de con-
veniência, mercado de 
pequeno porte, açougue, 
aviário, padaria, lancho-
nete, hortifrúti e demais 
estabelecimentos congê-
neres que se destinam à 
venda de alimentos, bebi-
das, materiais de limpeza 
e higiene pessoal, assim 
como de estabelecimen-
tos que comercializam 
materiais de constru-
ção, oficinas mecânicas, 
borracharias e as Casas 
Lotéricas, vedada a per-
manência continuada e 
aglomeração de pessoas 
nesses locais;

- Feiras livres que rea-
lizem a comercialização 

de produtos de gênero 
alimentício e que tem pa-
pel fundamental no abas-
tecimento local, desde 
que cumpram as determi-
nações da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e, ainda, 
que as barracas mante-
nham distanciamento mí-
nimo de um metro e dis-
ponibilizem álcool 70%, 
ou preparações antissép-
ticas ou sanitizantes de 
efeito similar, aos feiran-
tes e público;

- Bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabeleci-
mentos congêneres, limi-
tando o atendimento ao 
público a 50% da sua ca-
pacidade de lotação, com 
a normalidade de entrega 
e retirada de alimentos no 
próprio estabelecimento.

- Templos religiosos de 
qualquer natureza, obser-
vadas as seguintes pres-
crições: o uso de máscara 
facial, obrigatório para 
ingresso e permanência; 
disponibilização de álco-
ol gel 70% (setenta por 
cento), oferecido quando 
ingresso e disponibiliza-
do no interior dos tem-
plos e em suas dependên-
cias de livre acesso ao 
público; distanciamento 
mínimo de dois metros 
entre os presentes, inclu-
sive quanto a ocupação 

dos assentos disponibili-
zados;

 - Shopping centers e 
centros comerciais, limi-
tando o atendimento ao 
público a 50% da sua ca-
pacidade de lotação, ex-
clusivamente no horário 
de meio-dia às 20 horas, 
observadas as seguintes 
prescrições. Os estabele-
cimentos devem garantir 
o fornecimento de equi-
pamentos de proteção 
individual e álcool em 
gel 70%, ou preparações 
antissépticas ou saniti-
zantes de efeito similar, 
a todos os empregados, 
colaboradores, terceiri-
zados e prestadores de 
serviço. Deverão ainda 
disponibilizar na entrada 
do shopping center ou 
centro comercial e das 
lojas e elevadores, álco-
ol em gel 70% a todos 
clientes e frequentado-
res. É obrigatório o uso 
de máscaras. Além disso, 
deve-se manter o distan-
ciamento mínimo de um 
metro entre cada pessoa. 
A praça de alimentação 
funcionará apenas para 
que o cliente compre o 
alimento, mas não poderá 
consumi-lo no local. Fica 
proibido o uso de prova-
dores pelos clientes em 
lojas.

Quem participou e conta para depósito

MPRJ denuncia deputado por esquema de rachadinha
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o nicho de Bolsonaro 
O presidente Jair Bolso-

naro parece conhecer como 
nenhum outrio político a 
estratégia certa para saco-
dir a poeira e levantar de 
cabeça erguida. Do nível 
de popularidade baixa, o 
chefe da Nação subiu con-
sideralmente no conceito 
da população mais pobre, 
cultural e economicamen-
te. Aliás, essa camada foi 
o principal alvo do Parti-
do dos Trabalhadores para 
ganhar eleições e eleitores, 
via de regra, orquestrado 
pelo ex-presidente Lula. 
Se antes Bolsonaro falava 
com bastante reserva na 
possibilidade de prorrogar 
o auxílio emergencial, be-
nefício financeiro concedi-
do pelo Governo Federal 
aos trabalhadores infor-
mais, microempreendedo-
res individuais (MEI), au-
tônomos e desempregados, 
com o objetivo de fornecer 
proteção emergencial no 
período de enfrentamen-
to à pandemia do coro-
navírus, hoje ele pintou 

um quadro diferente, que 
passa ao largo da aversão.  
O início do pagamento 
do benefício e o anúncio 
de sua continuidade se 
transformou no principal 
programa de apoio econô-
mico à população e se tor-
nou uma disputa política 
que atinge a popularidade 
do presidente. A Pesquisa 
DataPoder360, divulga-
da em maio, mostra que a 
aprovação de Bolsonaro é 
maior do que a sua média 
geral dentre os brasileiros 
que já receberam o auxílio 
de R$ 600. Entre os que 
já receberam ou podem 
receber o benefício, 34% 
avaliam a administração 
bolsonarista como boa ou 
ótima. Outros 33% consi-
deram o governo ruim ou 
péssimo. Os que acham o 
trabalho regular são 30%; 
outros 3% não souberam 
responder. Entretanto, é 
preciso frisar que esse re-
sultado pode subir com as 
últimas medidas positivas 
do governo. 

TransParência

O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o deputado 
Márcio Pacheco, do PSC, pelo esquema de ‘rachadinha’, a mes-
ma investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro (Repu-

blicanos) e o ex-assessor Fabrício Queiroz. 

A ventania na madrugada de ontem causou estragos e falta de luz 
em vários pontos do estado. Casas foram destelhadas e houve quedas 
de árvores. Os ventos mais fortes foram registrados em Itatiaia, no 

Sul do RJ, de 88 km/h. 

O gabinete humani-
tário criado pela Secre-
taria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do RJ já 
atendeu a mais de 7 mil 
pessoas ligadas ao setor 
cultural, que enfrenta 
crise desde que fechou 
as portas com a pande-
mia da covid-19.

A secretária da pasta, 
Danielle Barros, infor-
mou que o governo vem 
distribuindo cestas bási-
cas, material de limpeza e 
água para quem passa por 
dificuldades financeiras 
com as atividades para-
lisadas desde o início da 
pandemia.

cortinas fechadas i 

soLidariedade ii 

“O setor cultural foi o 
primeiro que fechou as 
portas e, possivelmen-
te, será o último a abrir 
novamente. Atendemos 
mais de 7 mil famílias 
ligadas ao setor buscan-
do amenizar o momento 
de dificuldade”, explicou 
Danielle.

Durante o encontro foi discutido o pla-
nejamento para que entrem em vigor as 
normas já estabelecidas na lei que auto-
riza o governo a implementar o fomento 
emergencial aos pontos de cultura atingi-
dos de forma incisiva pela Covid-19. 

amenizar iii 

renda mínima V

editoriaL

A crise enfrentada pelo setor cultural 
foi o tema discutido durante reunião on-
-line ontem, promovida pelas comissões 
de Cultura e do Cumprimento de Leis 
(Cumpra-se) da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

incisiVo iV

Queimados lança painel de casos

reprodução 

O Rio sediou ontem 
uma celebração em tri-
buto às vítimas da co-
vid-19. Uma missa foi 
realizada aos pés do 
Cristo Redentor, às 19 
horas. Com o tema ‘Para 
Cada Vida’, a celebra-
ção, que foi transmiti-
da em tempo real pela 

internet, trouxe mensa-
gens de solidariedade às 
famílias afetadas pelas 
perdas durante a pande-
mia, de gratidão aos tra-
balhadores e voluntários 
anônimos. Além disso, 
os profissionais da saú-
de que estão na linha de 
frente de atuação foram 

homenageados. A cele-
bração foi promovida 
pela Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) e a Cáritas 
Brasileira, com apoio 
do Verificado – inicia-
tiva das Nações Unidas 
(ONU) para combate à 
desinformação.

covid: rio sedia celebração em tributo às vítimas 

andré uchôa/pmQ

Informação e transpa-
rência no combate à 
Covid-19. Estas são as 

palavras-chave para a Pre-
feitura de Queimados que, 
na noite da última terça-
-feira, lançou um painel 
de monitoramento com 
dados atualizados sobre 
a doença. A ferramenta, 
idealizada por meio do 
Gabinete Científico da 
Covid-19, está disponível 
no site oficial da gestão.

Na primeira página 
da plataforma é possível 
ver os dados acumulados 
desde o dia 21 de março, 
quando foi registrado o 
primeiro caso de conta-
minação na cidade. No 
endereço eletrônico são 
divulgados números de 
casos confirmados de Co-
ronavírus, pacientes re-
cuperados, casos ativos, 
suspeitos e novos, óbitos 
confirmados e sob inves-
tigação.

Além disso, a novidade 
também publica, diaria-
mente, o número de tes-
tes realizados e de leitos 
clínicos e semi-intensivos 
ocupados no Centro Mu-
nicipal de Triagem, unida-
de exclusiva para o aten-
dimento de pessoas com 

a doença na cidade. “Os 
dados diários estão dispo-
níveis a partir do dia 21 
de junho, pois foi quando 
implementamos a coleta 
das informações para a 
plataforma”, explica Ra-
phael Rangel, Biomédico 
Virologista que integra 
o Gabinete Científico da 
prefeitura de Queimados.

Segunda fase 
de flexibilização 

está valendo
Também na terça, tam-

bém houve novidades em 
relação à flexibilização do 
isolamento social vigente 
no município. Em decreto 
publicado no Diário Ofi-
cial, a Prefeitura orienta a 
população sobre a reaber-
tura das feiras livres e das 
academias no município. 
As medidas foram toma-
das com base na queda 
das taxas de de incidência 
de casos registradas nas 
últimas 6 semanas.

Com várias medidas 
de precaução - como uso 
obrigatório de máscara 
e de álcool em gel -, as 
barracas da feira estarão 
reabertas para comercia-
lização de produtos e ali-
mentos no sistema de pe-
gar e levar. Algumas ruas 
transversais serão bloque-
adas para que o número 

de pessoas não exceda a 
capacidade considerada 

segura. Um plano opera-
cional está sendo traçado 

em parceria com a Secre-
taria de Segurança e Or-

dem Pública para atuação 
nos dias de feira.

Ferramenta de monitoramento permite acessar dados atualizados da doença no município

Já nas academias, está 
liberado apenas o uso de 
equipamentos de mus-
culação e a permanên-
cia de um aluno a cada 

4 metros quadrados. Os 
donos dos estabeleci-
mentos são obrigados a 
fazer a aferição de tem-
peratura de alunos e co-

laboradores na entrada 
do estabelecimento. Pes-
soas que apresentarem 
febre e/ou sintomas da 
doença devem ser ime-

diatamente encaminha-
das às unidades de saúde 
do município.

“Vamos seguir moni-
torando os casos e como 

a doença se desenvolve 
no município. Por isso 
é muito importante que 
a população contribua 
nesse momento usando 

máscaras e mantendo o 
máximo possível as me-
didas de isolamento e 
distanciamento”, explica 
Raphael Rangel.

recomendações a serem seGuidas ao pé da Letra 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura lançou um painel de motoramento com dados atualizados
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vasco da gama
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fellipe Bastos pede foco no 
último jogo da taça rio

Jogador disse na TV do clube que sonha com título carioca 

O convi -
dado da 
Va s c o 

TV na terça-feira (30/6) foi 
o volante Fellipe Bastos. No 
bate-papo, o jogador brincou, 
respondeu perguntas dos jor-

nalistas que acompanham 
o dia a dia do Gigante da 

Colina, mandou recado 
para a torcida e também 
falou sério. Ele, que foi 
titular e teve boa atua-
ção na vitória por 3 a 1 
sobre o Macaé, no últi-
mo domingo, analisou 
o desempenho do grupo 
e ressaltou que o time 

precisa cumprir seu pa-
pel diante do Madureira, 

nesta quinta-feira (2/7). 
Caso a classificação ve-

nha, a esperança no 
título do Carioca 

voltará com tudo.
- A gente tem que fazer o 

nosso papel. É o começo de um 
trabalho, a gente quer classifi-
car. Primeiramente, temos que 
focar no nosso trabalho. Não 
adianta o Resende ganhar lá e a 
gente perder o nosso jogo. Pre-
cisamos trabalhar mais do que 
no jogo do Macaé. Precisamos 
fazer um bom jogo, e com boa 
vitória porque sabemos que o 
saldo de gols pode fazer dife-
rença para gente. Para que a 
gente consiga vitória e o Deu-
ses de futebol botem a gente 
na semifinal. A gente está com 
muita fome. Primeiro precisa-
mos fazer nosso trabalho com 
o Madureira, torcer para clas-
sificar. E se deixar chegar, com 
a vontade que a gente tem, vai 
ser difícil segurar.

No jogo diante do Macaé, 
Fellipe Bastos teve participa-
ção direta no terceiro gol do 
atacante Germán Cano. O ago-
ra camisa 8 chegou dividindo 
a bola com Benítez dentro da 

área e ao invés do chute, optou 
pelo passe para o camisa 14, 
que só teve o trabalho de em-
purrar para o fundo das redes. 
Na Vasco TV, o jogador expli-
cou como foi a jogada.

- No lance do gol vi o Cano 
em melhor posição, achei que 
ia entrar desequilibrado na 
bola. Vibrei bastante como 
se fosse o autor do gol. Era o 
que eu estava esperando. Todo 
mundo quer fazer gol. Foi um 
lance importante. Foi também 
comemoração por voltar a jo-
gar depois de seis meses, foi 
uma reestreia para mim. Ou-
tras respostas de Fellipe Bas-
tos.

Posicionamento
É uma coisa que o Ramon 

tem pedido para mim, Pika-
chu e Vinícius. Ele pediu para 
gente se movimentar do lado 
direito, até porque é nosso 
lado de mais velocidade, infil-
tração. O Pikachu tem entrado 
mais pra dar o passe para mim 

e Andrey.

Briga por titularidade
Ramon tem uma dor de ca-

beça boa. O time tem jogadores 
qualidade. Eu sei o que preciso 
fazer dentro dos jogos treina-
mentos, o Vasco tem 25 joga-
dores com condição de serem 
titulares. Nos treinamentos a 
gente precisa mostrar para ele 
que é capaz de ser titular.

Críticas da torcida
O torcedor é paixão. Estou 

no clube saindo e vindo, o tor-
cedor sabe o que posso render. 
Crítica é normal. Críticas posi-
tivas eu recebo, tento melhorar 
meu futebol. Tem críticas que 
depreciam e deixam para bai-
xo, é uma coisa que não vejo 
e não levo adiante porque não 
vai me acrescentar. Também 
sou torcedor do Vasco. Sei 
que eles ficam “putos” quando 
erro. E têm razão. Eu também 
fico chateado quando não jogo 
bem.

Volante cruzmaltino 
durante treinamento do 
time em São Januário 

flamengo e BrB celebram 
acordo de parceria master
Na manhã de quar-

ta-feira (1) foi cele-
brada a assinatura 
da parceria master 
entre Flamengo e 
o Banco BRB, no 
auditório Rogério 
Steinberg, na Gá-
vea. O presidente 
Rodolfo Landim, 
o vice-presidente 
de Comunicação e 
Marketing, Gustavo 
Oliveira, e o presi-
dente do BRB, Pau-
lo Henrique Costa, 
estiveram presentes 
no evento e respon-
deram às pergun-
tas da imprensa. O 
novo contrato fir-
mado entre as partes 
terá duração de três 
anos.

“Nós começa-
mos a relação com 
o basquete, mas es-
treitamos e passa-
mos discutir desde 
março. Queremos 
aproveitar a fideli-
dade e lealdade dos 

nossos torcedores, 
e desenvolver no-
vos produtos. Esta-
mos muito felizes 
pela assinatura do 
contrato agora. Nós 
temos um plano de 
negócios estabele-
cidos e a ideia é au-
mentar a receita”, 
afirmou Rodolfo 
Landim.

Para o presiden-
te do BRB, Paulo 
Henrique Costa, o 
acordo com o rubro-
-negro é pioneiro no 
futebol brasileiro e 
ressaltou a força da 
torcida.

“A questão chave 
é o engajamento da 
torcida. Existe um 
plano de negócios 
base e nós achamos 
que vamos superar. 
O objetivo é con-
centrar esforços. 
Estamos falando de 
uma parceria co-
mercial e estratégi-
ca. A Nação é um 

dos principais moti-
vos para uma aposta 
tão grande. Faz par-
te do nosso projeto 
de expandir para o 
território nacional 
e nada melhor que 
um parceiro como o 
Flamengo”, frisou.

Gustavo Oliveira, 
VP de Comunicação 
e Marketing, tam-
bém destacou a im-
portância do acordo 
e revelou as expec-
tativas.

“O Flamengo vai 
ter uma participação 
na divisão de recei-
tas da venda de pro-
dutos junto à torci-
da. O modelo é esse. 
A gente acredita que 
vai ser uma parceria 
de sucesso. Tenho 
comentado bastan-
te com o presidente 
Paulo sobre a va-
lorização do BRB 
após a assinatura. O 
mercado acredita no 
projeto”, disse.

Contrato foi assinado na Gávea e terá duração de três 
anos

 MARCELO CORTES / FLAMENGO

Flu entrega 100 cestas básicas
a famílias na Zona Oeste do Rio

O Fluminense Football 
Club realizou, na terça-
-feira (30/06), a entrega 
de 100 cestas básicas, 
além de álcool em gel, 
uniformes de estoques 
antigos e brindes (chu-
petas, mamadeiras e ca-
necas), a famílias cadas-
tradas na região da 7ª 
Coordenadoria de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos (7ª CASDH), 
Zona Oeste do Rio. A 
distribuição foi feita por 
técnicos da Vice-pre-
sidência de Ações So-
ciais e Governamentais 
do clube e da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Direitos Huma-
nos (SMASDH), dentro 
do programa de doações 
criado pelo Tricolor com 

produtos arrecadados 
durante o Tour do Fred - 
desafio de bicicleta reali-
zado pelo atacante no tra-
jeto entre Belo Horizonte 
e o Rio de Janeiro.

O Vice-presidente de 
Ações Sociais e Gover-
namentais, Edmundo 
Coelho, afirmou que o 
trabalho segue a linha do 
clube de tentar reduzir os 
efeitos causado pela pan-
demia do coronavírus. 
“Seguimos promovendo 
dignidade e levando soli-
dariedade às muitas famí-
lias em comunidades que 
estão em vulnerabilidade 
social. Estamos levan-
do alimento para a mesa 
de milhares de pessoas. 
Também nos dá muita fe-
licidade, ver as crianças e 

adolescentes terem esses 
momentos de alegria ao 
receberem os presentes 
do Fluminense”.

O evento contou coma 
participação da Secretá-
ria de Assistência Social 
e Direitos Humanos, Ju-
celia Oliveira Freitas, 
a Tia Ju. A 7ª CASDH, 
que fica localizada na 
Avenida Ayrton Sen-
na, tem abrangência nos 
bairros do Anil, Barra 
da Tijuca, Camorim, Ci-
dade de Deus, Curicica, 
Freguesia, Jacarepaguá, 
Gardênia Azul, Gruma-
ri, Itanhangá, Joá, Pe-
chincha, Praça Seca, Re-
creio dos Bandeirantes, 
Tanque,Taquara, Vargem 
Grande, Vargem Pequena 
e Vila Valqueire.

 Doação é parte da distribuição de alimentos 
arrecadados no Tour do Fred

DIVULGAçãO
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Lei da censura

Bolsonaro diz que pL das 
fake news não vingará e 

sinaliza veto
 Para o chefe

 do Executivo o
 projeto encontrará 

resistência na Câmara 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

pGr diz que prova obtida pela
Lava Jato pertence à instituição

A Procuradoria Ge-
ral da República (PGR) 
afirmou ontem (1º) que 
todo material probató-
rio obtido pelas forças-
-tarefas de procurado-
res da Operação Lava 
Jato pertence à institui-
ção. Em nota divulga-
da à imprensa, a PGR 
também disse que pode 
solicitar o compartilha-
mento de medidas cau-
telares, depoimentos, 
acordos de delação e le-
niência e quaisquer dili-
gências que foram fruto 
da atuação institucional 
do Ministério Público 
em outras instâncias. 

A manifestação foi 
divulgada após a PGR 
ser criticada por procu-
radores que atuam nas 
forças-tarefas da Lava 
Jato em Curitiba, São 
Paulo e Rio de Janeiro 
ao solicitar informações 
sobre o andamento de 
processos. A procura-
doria também é alvo de 
discordâncias pela tra-
mitação de uma propos-
ta interna para criação 
da Unidade Nacional de 
Combate à Corrupção 
e ao Crime Organizado 
(UNAC) para centra-
lizar os processos das 
forças-tarefas. 

Na nota, a procura-
doria afirma que, no 
caso específico da Lava 
Jato no Paraná, o com-

partilhamento de infor-
mações está amparado 
em decisões do ex-juiz 
Sergio Moro e da juíza 
Gabriela Hardt para uti-
lização nos processos 
que estão em andamen-
to no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e no Su-
perior Tribunal de Justi-
ça (STJ), tribunais sob a 
jurisdição da PGR. 

Além disso, segundo 
a procuradoria, no dia 
13 de maio, o procura-
dor-geral da República, 
Augusto Aras, enviou 
ofício aos procuradores 
que coordenam as for-
ças-tarefas para oficia-
lizar o pedido de com-
partilhamento. 

“O entendimento da 
PGR, concretizado nas 
decisões judiciais, é o 
de que todo o material 
obtido legalmente por 
meio de medidas cau-
telares, depoimentos, 
acordos de colaboração, 
acordos de leniência e 
quaisquer diligências 
resulta da atuação ins-

titucional dos membros 
do MPF e é entregue à 
instituição. Tal entendi-
mento se aplica à Lava 
Jato e a todas as demais 
investigações, em ho-
menagem ao princípio 
da impessoalidade que 
deve reger o serviço 
público, mormente no 
âmbito da mesma Ins-
tituição, o Ministério 
Público Federal”, diz a 
nota. 

Em nota divulgada na 
terça (30), a Associa-
ção Nacional dos Pro-
curadores da República 
(ANPR) defendeu a in-
dependência funcional 
dos membros do Minis-
tério Público, garanti-
da pela Constituição, e 
ressaltou a importância 
do trabalho das forças-
-tarefas. 

“Reitera a ANPR o 
total apoio aos mem-
bros da instituição, em 
especial aqueles que 
compõem as diver-
sas forças-tarefas es-
palhadas pelo Brasil. 
Reforça, ademais, a 
importância da estrita 
observância do princí-
pio constitucional da 
independência funcio-
nal de seus integrantes, 
o qual a ANPR não se 
eximirá de defender, 
sempre que ameaçado”. 
(Fonte: Agência Brasil)

ABR

 Manifestação veio após 
críticas de procuradores da 

força-tarefa

Casa da Mulher de Nilópolis apoia 
trabalho contra Violência Doméstica

Presidente contou que quando é agredido das redes sociais, bloqueia 
o agressor e ponto final

Em conversa com 
apoiadores na 
manhã de ontem 

(1) ao deixar o Palácio 
da Alvorada, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
criticou o projeto que 
visa o combate à disse-
minação das fake news 
(PL 2630/2020), apro-
vado ontem pelo Se-
nado Federal. O texto 
aprovado foi o substitu-
tivo do relator, senador 
Angelo Coronel (PSD-
-BA), e agora segue 
para análise da Câmara 

dos Deputados.
Questionado por uma 

apoiadora, que chamou 
o PL de “projeto da cen-
sura”, o presidente dis-
se achar que ele não irá 
vingar. “Acho que na 
Câmara vai ser difícil 
ser aprovado. Agora, se 
for, cabe a nós ainda a 
possibilidade do veto. 
Eu acho que não vai 
vingar esse projeto aí 
não”, disse Bolsonaro. 
A conversa foi divulga-
da pelo canal Foco do 
Brasil, no Youtube.

A aprovação pelo Se-
nado na terça (30) foi 
apertada, por 44 votos 

a favor, 32 contrários 
e duas abstenções. O 
governo orientou con-
trariamente ao projeto. 
O líder no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), entendeu 
que a versão final ainda 
não está adequada aos 
direitos do cidadão e ao 
que estabelece a Cons-
tituição. “A liberdade 
de expressão está sendo 
tolhida, limitada”, disse 
Bezerra.

Alvo de críticas desde 
que foi apresentado, em 
maio, o texto foi modi-
ficado diversas vezes e 
as últimas mudanças fo-

ram apresentadas ontem 
por meio de comple-
mentação de voto, após 
intensa negociação com 
senadores.

Entre os principais 
pontos do texto estão: 
obrigação de as platafor-
mas excluírem contas 
falsas;  rastreabilidade 
de mensagens encami-
nhadas por aplicativos 
como WhatsApp e Tele-
gram; proibição de con-
tas automatizadas não 
identificadas como tal; 
obrigação de que plata-
formas de redes sociais 
tenham sede e represen-
tante no Brasil; e ofere-

cimento de mecanismo 
para que o usuário peça 
revisão após remoção 
de postagens.

Foi retirada a exi-
gência documento de 
identidade e número 
de celular para cadas-
tro nas redes sociais. 
Depois de várias idas e 
vindas, o relator estabe-
leceu que só haverá pe-
dido de confirmação da 
identidade em caso de 
denúncias, quando hou-
ver indícios de contas 
inautênticas ou automa-
tizadas não identificadas 
ou ainda por ordem ju-
dicial.

“Tem que ter liberda-
de. Ninguém mais do 
que eu é criticado na 
internet. E nunca recla-
mei. E no meu Face-
book, quando o cara faz 
baixaria, eu bloqueio. É 
um direito meu”, alegou 
Bolsonaro.

O presidente também 
levantou dúvidas sobre a 
votação pelo sistema de 
deliberação remota. Se-
gundo ele, um senador 
afirmou que se equivo-
cou na votação virtual e 
registrou voto favorável 
quando a intenção era 
votar contrário. (Fonte: 
Congresso em Foco)

Para muitas mulhe-
res vítimas de violên-
cia doméstica ficar em 
casa tem sido perigoso. 
O isolamento social tem 
representado risco à in-
tegridade física, moral, 
psicológica,sexual e pa-
trimonial. Pensando nis-
so, uma parceria entre a 
Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) e 
o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) desenvol-

veram a campanha Sinal 
Vermelho contra a Vio-
lência Doméstica, colo-
cando as farmácias como 
agentes na comunicação 
contra a violência domés-
tica. A proposta é oferecer 
treinamento aos trabalha-
dores das farmácias para 
acolhimento das vítimas 
e tomada de providências.

A Casa da Mulher Nilo-
politana também faz parte 
da rede de proteção à mu-

lher e faz a transmissão de 
informações para o Proje-
to Sinal Vermelho neste 
período de pandemia. Se 
você, mulher, estiver em 
risco ou sofrendo algum 
tipo de agressão, desenhe 
um ? na palma da sua mão 
e mostre para qualquer 
atendente de farmácia em 
todas as cidades do Brasil 
e a polícia será acionada 
imediatamente. Você não 
está sozinha!

prefeitura de caxias transforma
área abandonada em praça 

Uma área abandonada no 
bairro Jardim Primavera, 
em Duque de Caxias, deu 
lugar a uma grande área 
de lazer. Entregue na noite 
de segunda-feira (30) pelo 
prefeito Washington Reis, 
a Praça Pastor Paulo Alves 
da Silva, localizada na Rua 
Paulo Torres Quintanilha 
(antiga Rua 30), construída 
por administração direta, 
foi entregue com campo de 
futebol de grama sintética, 
playground, futmesa, aca-
demia de ginástica, quios-
que, área de convivência 
social e iluminação de led. 
Os moradores comemora-
ram o novo espaço e agra-
deceram aos trabalhadores 
que transformaram o local.

“Aqui era um terre-
no onde a prefeitura iria 
construir uma praça. Isso 

há mais de 10 anos. Só 
que isso não aconteceu e, 
por causa do abandono, se 
transformou em um terre-
no baldio, sujo e local de 
despejo de lixo e entulho. 
Hoje, temos um espaço 
para o lazer e a diversão 
das famílias”, disse o mo-
rador da Rua 35, Vitor dos 
Santos, de 22 anos, que 
acompanhou de perto as 
obras e adora jogar futebol. 
“Vamos promover torneios 
com partidas nos finais de 
semana. Poderemos jogar 
também a noite porque o 
campo é bem iluminado”, 
comemorou.

As obras fazem parte 
do programa de melhoria 
dos bairros implantado 
pelo prefeito Washington 
Reis no primeiro ano de 
governo, em 2017, e que 

já beneficiou os quatro 
distritos com a reforma e 
construção de muitos es-
paços públicos de lazer. 
A região também foi be-
neficiada com obras de 
infraestrutura (drenagem 
e pavimentação) nas ruas 
e de iluminação pública 
proporcionando melhores 
condições de vida e segu-
rança aos moradores.

Homenagem
O pastor Paulo Alves 

da Silva era pernambuca-
no e faleceu em 2001. O 
religioso deixou um lega-
do na região à frente da 
Igreja Assembleia de Deus 
de Jardim Primavera. Ele 
apoiou a esposa e pastora 
Rosita Alves na criação da 
instituição Lar Amor Maior 
que completou 32 anos.
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O menino Ítallo Au-
gusto de Castro 
de Amorim, de 7 

anos, que morreu baleado 
na porta de casa, sonhava 
ser médico para cuidar 
da mãe, que foi diagnos-
ticada com Covid-19. 
“Quando a mãe dele ficou 
doente, esse negócio de 
coronavírus, ele falou que 
ia estudar pra ser médico, 
pra cuidar da mãe dele”, 

disse a prima Patrícia Sil-
va, que lamentou a morte 
do menino. 

O crime aconteceu na 
Rua Ceci, no bairro Éden, 
em São João de Meriti, 
na noite da última terça-
-feira. Familiares viram 
Ítallo no chão e acharam 
que ele tinha se abaixado 
por causa do confronto. 
“Começou aquele tiro-
teio, todo mundo corren-
do, devia ter umas sete 
crianças, todo mundo 
brincando, aí ele caiu no 

chão, a mãe dele gritou: 
‘Ítalo, Ítalo, levanta’. A 
gente achou que ele esta-
va no chão por conta dos 
tiros, para poder se prote-
ger. Aí quando ela pegou 
ele no colo, ele estava 
todo ensanguentado”, 
afirmou a prima.

O garoto chegou a ser 
socorrido para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
do bairro, mas chegou 
sem vida no local. Ele foi 
atingido por um disparo 
na cabeça.

O menino será sepul-
tado hoje, às 11h30, no 
Cemitério da Vila Rosali, 
em São João de Meriti. A 
Secretaria de Estado de 
Vitimados (Sevit) infor-
mou que ofereceu auxí-
lio social e psicológico 
à família e ajudou os pa-
rentes na viabilização do 
sepultamento da criança. 

 Investigação
A Polícia Militar disse 

que PMs faziam patrulha-
mento na região quando 

um homem chegou de 
moto e fez vários dispa-
ros contra a viatura. Um 
desses tiros, ainda segun-
do a Corporação, atingiu 
a criança. A Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) dis-
se que fez perícia no local 
e que já ouviu moradores 
da região. 

A especializada inves-
tiga se o assassinato de 
um homem em Mesquita 
tem alguma ligação com o 
caso do menino. Testemu-

nhas contaram que o tiro 
que atingiu Ítallo foi dado 
por um ladrão conhecido 
na região. O criminoso 
atirou contra uma viatura 
da PM e teria sido morto 
momentos depois por tra-
ficantes da região. 

Apesar de trabalhar com 
a hipótese do autor do dis-
paro que atingiu o menino 
ter sido assassinado, a Po-
lícia Civil disse, em nota, 
que “por enquanto nenhu-
ma linha de investigação é 
descartada”.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

fotos: reprodução

Menino é morto por bala perdida em São Jão de Meriti e atirador morre

mais uma tragédia no rJ

De acordo com levan-
tamento da ONG Rio de 
Paz, Ítalo é a décima quar-
ta criança morta, vítima 
da violência do Rio, em 

um ano e meio do gover-
no Wilson Witzel. Só este 
ano, foram sete crianças 
vítimas fatais por arma 
de fogo, incluindo o me-

nino Kauã Vitor da Silva, 
de 11 anos, morto por um 
tiro que teria sido aciden-
tal. Ainda de acordo com 
a ONG, 11 crianças mor-

reram por balas perdidas 
disparadas em confrontos 
entre traficantes e poli-
ciais.

“A morte de crianças 

vítimas da violência é 
a face nais hedionda da 
criminalidade do Rio de 
Janeiro. Urge que o po-
der público apresente 

tome medidas visando o 
combate ao tráfico de ar-
mas”, disse Antonio Car-
los Costa, presidente da 
ONG Rio de Paz.

ítaLo é a sétima criança morta por arma de foGo este ano, afirma onG

Um caminhão foi en-
contrado abandonado, 
após o motorista ser abor-
dado por criminosos ar-
mados em São João de 
Meriti, na última terça-
-feira. O motorista do ve-
ículo contou que um dos 
indivíduos, que estava em 
uma moto, assumiu a di-
reção do caminhão aban-
donando o motorista em 
São Mateus.

O batalhão de polícia 
da área (21ºBPM) infor-
mou que a equipe recebeu 
um alerta de que um ve-
ículo estaria abandonado 
com as portas abertas e o 

alarme acionado. O pro-
prietário e o motorista do 
automóvel chegaram no 

local pouco tempo depois 
da PM e o funcionário es-
clareceu o caso.

No depoimento à po-
lícia, o motorista rela-
tou que foi abordado na 
Av. Presidente Dutra, na 
altura de Coelho da Ro-
cha, por dois criminosos 
armados de pistola em 
uma moto e disse que ha-
via ainda um carro dando 
abertura a ação dos crimi-
nosos, porém, o homem 
não soube informar as ca-
racterísticas dos veículos. 
Eles não levaram nada, 
permanecendo intacta 
a carga, avaliada em 25 
mil reais, e devolvida ao 
proprietário do caminhão. 
Ninguém foi preso.

Bando assalta motorista, mas 
foge após disparo de alarme 

Crime aconteceu na Av. Presidente 
Dutra, altura de Coelho da Rocha

diVuLGação/21º Bpm

Dois filhos do trafi-
cante Vanilson Venâncio 
Gomes, o Tida, vítimas 
de uma chacina em An-
chieta, na Zona Norte 
do Rio, tinham deixado 
a cadeia recentemente. 
Ian Lucas Soares Go-
mes, de 23 anos, que não 
resistiu aos ferimentos, 
tinha sido solto em abril 
deste ano, após ganhar 
liberdade condicional. 
Já Yago Breno Soares 
Gomes, 25, que sobre-
viveu à chacina e segue 
internado, está em prisão 
domiciliar desde o mês 
passado. Ambos cum-
priam pena pelo crime 
de roubo.

Uma das linhas de in-

vestigação da Delegacia 
de Homicídios da Capi-
tal (DHC) é de que eles 
eram os alvos dos atira-
dores que abriram fogo 
contra as pessoas que 
estavam em uma festa 
junina na madrugada do 
último domingo na Rua 
Ernesto Vieira, um dos 
acessos à favela Az de 
Ouro. A suspeita é de 
que os responsáveis pelo 
ataque sejam traficantes 
do Complexo do Chapa-
dão, na Pavuna. Segun-
do informações apuradas 
pela DH, há uma disputa 
entre criminosos das fa-
velas Az de Ouro e Tatão 
com os bandidos que do-
minam o Chapadão.

Vítimas de chacina 
eram ex-presidiários

Falso médico suspeito de estupro
A Polícia Civil prendeu 

ontem um homem acusa-
do de estuprar mulheres 
enquanto se passava por 
médico. Três vítimas pres-
taram depoimento e conta-
ram que foram drogadas e 
estupradas na falsa clínica 
médica, que funcionava na 

Abolição, no Subúrbio do 
Rio.

As mulheres relataram 
que o procedimento do cri-
minoso era sempre o mes-
mo: abordava as ‘pacientes’ 
na rua, se apresentando 
como médico esteticista e 
oferecia procedimentos es-

téticos por preços bem ba-
ratos. Ao levar a paciente 
para o consultório, ele inje-
tava drogas com o poder de 
dopar as vítimas.

Ainda de acordo com re-
latos, as mulheres lembra-
vam do que estava aconte-
cendo, mas não conseguiam 

oferecer resistência. O falso 
médico foi indiciado por es-
tupro de vulnerável, exercí-
cio ilegal da medicina e cri-
mes contra a saúde pública. 
A delegacia de Piedade (24ª 
DP) dará prosseguimento 
às investigações para iden-
tificar outras vítimas.

reprodução 

Yago (e) e Ian estavam liberdade condicional

Ítallo (d) brincava na porta de casa quando foi atingido. Suspeito (e) teria sido morto por traficantes
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Apenados da Santa Cabrini 
ajudam no combate à Covid 
A mão de obra prisional 

da Fundação Santa Cabri-
ni se tornou um importan-
te aliado no combate ao 
novo coronavírus no Esta-
do do Rio de Janeiro. Além 
da produção de milhares 
de máscaras por presos 
da Penitenciária Talave-
ra Bruce, os apenados do 
‘Replantando Vida’, pro-
grama socioambiental da 
Cedae em parceria com a 
Santa Cabrini, estão reali-
zando o trabalho de saniti-
zação em todos os prédios 
da empresa estatal.

O serviço de sanitização 
de ambientes é realizado 
diariamente, conduzido 
por técnicos da Cedae e 
apenados devidamente ca-
pacitados. Os envolvidos 
utilizam equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
e nebulizador a frio para 
borrifar produto com efei-
to desinfetante em todas 
as instalações da Cedae no 
estado do Rio de Janeiro.

A sanitização está sen-

do realizada através do 
método de atomização de 
Quaternário de Amônio 
de 5ª geração, produto de 
ação virucida, bactericida 
e fungicida, que é inodoro, 
com baixa toxidade, e sem 
poder de corrosão. O pro-
duto age como uma pelí-
cula que mata os micro-or-
ganismos do local e forma 
uma camada protetora que 
mantém a superfície de-
sinfetada por vários dias, 
dependendo da ação exter-
na e circulação de pessoas.

Ao todo, dez gerencia-
dos foram capacitados 

com profissionais de re-
ferência na área biológica 
para desenvolverem esta 
atividade. Os apenados re-
cebem remuneração pelo 
serviço prestado (salário 
mínimo nacional), auxílio 
para transporte e alimen-
tação, e ainda o benefício 
de redução de um dia de 
pena a cada três dias tra-
balhados.

Parceria 
de sucesso  

O presidente da Funda-
ção Santa Cabrini, Darcy 
Luiz Azevedo, ressaltou a 

parceria de sucesso entre 
a instituição com a Cedae 
também no combate a pan-
demia do novo coronavírus.

“O trabalho e a capa-
citação são pontos im-
portantes no processo de 
ressocialização e contri-
buindo para evitar a pro-
pagação do vírus. É im-
portante ressaltar que essa 
ação já foi desenvolvida 
em países que enfrenta-
ram, com sucesso, a epide-
mia do coronavírus. Com 
esta técnica, realizamos a 
desinfecção em ambientes 
externos e internos”, disse 
o presidente. Além da lim-
peza contra a covid-19, os 
apenados que trabalham 
em cumprimento de pena 
atuam em setores admi-
nistrativos, operacionais, 
serviços de copa, limpeza 
e conservação de prédios, 
produção de uniformes 
e recuperação ambiental 
dos mananciais hídricos 
do Rio de Janeiro.

rePresenTanTe do brasiL 

uerj participa de pesquisa mundial 

Cientistas de diver-
sos países, de vá-
rios continentes, 

querem entender como a 
população está reagindo às 
condições sociais impos-
tas pela pandemia do novo 
coronavírus. O Instituto 
de Psicologia da Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) está partici-
pando da pesquisa “Adap-
tação social em estresse 
na pandemia da Covid-19: 
um estudo transcultural”, 
que tem como objetivo 
estudar a influência de 
vários fatores – culturais, 
sociais e biológicos – no 
comportamento humano 
em uma emergência de es-
cala global. 

A equipe de pesquisa 
conta com 43 represen-
tantes, de 23 países, en-
globando Europa, Ásia, 
África, América do Norte 
e do Sul. A coordenação 
do projeto está a cargo de 
Marina L. Butovskaya e 
Valentina Burkova, pes-
quisadoras do Centro de 
Psicologia Transcultural e 
Etologia Humana, da Uni-
versidade Estatal Russa de 
Ciências Humanas.

“Buscamos entender al-
guns aspectos das mudan-
ças sociais, assim como a 
percepção individual e a 
avaliação do grau de pe-
rigo de ameaças em uma 
pandemia, por meio de 
uma abordagem integra-
da, incorporando métodos 
da Antropologia Social, 
da Psicologia Evolutiva, 

da Etologia Humana e da 
Antropologia Digital”, 
explica a professora Edna 
Lúcia Tinoco Ponciano, 
representante da Uerj e do 
Brasil na pesquisa.

Profunda 
vulnerabilidade 

A pesquisa possibilitará 
também identificar como a 

população reage e se adap-
ta em uma situação de pro-
funda vulnerabilidade so-
cial e econômica, causada 
pela pandemia. Qualquer 
pessoa maior de 18 anos 
pode participar. Basta res-
ponder ao questionário 
(https://bit.ly/2YAZFby) 
até o fim de julho. Após 
a coleta de dados, os pes-

quisadores começarão as 
análises. 

“Os dados obtidos se-
rão únicos na ciência 
mundial, pois, por várias 
gerações, a humanidade 
não enfrentou a situação 
de uma pandemia global 
nas proporções da atual. 
Além de serem importan-
tes para o desenvolvimen-

to de conhecimentos fun-
damentais sobre processos 
comportamentais em um 
momento de risco global, 
também podem ter um va-
lor aplicado, ao serem usa-
dos para prever reações 
comportamentais em pos-
síveis surtos de doenças 
infecciosas e pandemias, 
no futuro”, ressalta Edna.

reprodução 

diVuLGação/GoVerno do estado 

O Rio de Janeiro po-
derá continuar no Regi-
me de Recuperação Fis-
cal (RRF). A decisão foi 
anunciada ontem pelo 
Conselho de Supervi-
são do Regime de Re-
cuperação Fiscal, órgão 
ligado ao Ministério da 
Economia. Mas, o órgão 
alertou que há outros 
processos, sobre novas 
violações, que ainda es-
tão em fase de análise. 
Ou seja, o conselho co-
gita serem necessárias 
novas compensações 
por parte do estado. 
A Secretaria de Esta-
do de Fazenda também 
divulgou nota sobre a 
decisão. No texto, ex-
plicou que o conselho 
aprovou a proposta de 
compensação financei-
ra apresentada na últi-
ma terça-feira e que, do 
total de R$ 95 milhões 
em medidas de austeri-
dade, o conselho federal 
aceitou R$ 66 milhões. 

O valor, comunicou a 
pasta, é superior aos 
R$ 32 milhões exigi-
dos pelos integrantes 
para que o RJ perma-
necesse no regime di-
ferenciado. Assim, o 
estado disse que foram 
quitadas as 25 violações 
que estavam pendentes. 
“Não há fato, por ora, 
que gere a necessidade 
de encaminhar parecer 
opinando pela extinção 
do Regime de Recu-
peração Fiscal”, é dito 
em trecho do relatório 
do conselho enviado ao 
Governo do Rio.

O regime é um plano 
para que o estado deixe 
de pagar a dívida com 
a União durante quatro 
anos. Em troca, precisaria 
adotar medidas para di-
minuir os gastos públicos 
e aumentar a arrecadação 
– isso tudo com o objeti-
vo de atingir o equilíbrio 
fiscal, ou seja, sair do ver-
melho.

conselho federal 
decide que rJ pode 

continuar no rrf

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Uerj estuda a influência de fatores diversos no comportamento humano 

ÁFRICA DO SUL - O arcebispo sul-
-africano Desmond Tutu e o ator George 
Clooney estão entre as mais de 100 per-
sonalidades que assinaram um documen-
to de apelo para que as vacinas contra a 
covid-19 sejam declaradas como bem 
comum global e amplamente disponibili-
zadas. A ação é liderada pelo fundador do 
movimento de microcrédito Muhammad 
Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz 
assim como Tutu. Segundo Yunus, algu-

mas empresas farmacêuticas declararam que as va-
cinas serão proporcionadas primeiro a países ricos 
da Europa e aos Estados Unidos.

“Esta é uma vacina que é necessária para 8 bi-
lhões de pessoas. O que acontece com os pobres? 
O que acontece com países pobres que não podem 
pagar os preços que eles estarão cobrando nos países 
ricos?”, disse o criador do Centro Yunus, estabeleci-
do há mais de uma década para combater a pobreza.

m
un

do

covid: prêmios nobel 
pedem vacinas para 
todos acende alerta

O Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) 
integra grupo de diversos países na pesquisa sobre estresse na pandemia 

Mão de obra se tornou um grande 
aliado no combate ao coronavírus

parques promovem ações de 
conscientização da população

Diante do aumento do 
número de visitantes du-
rante a abertura gradual 
das unidades de conser-
vação estaduais, os guar-
da-parques do Inea pro-
moveram no último fim 
de semana ações de cons-
cientização da população 
sobre as novas regras de 
visitação aos atrativos.

De sexta a domingo, a 
equipe do Parque Esta-
dual dos Três Picos, na 
Região Serrana do es-
tado, realizou ações de 
sensibilização. Na sexta-
-feira, os guarda-parques 
fizeram ronda em Salinas 
e na Caledônia, em Nova 
Friburgo. No sábado e 

domingo, a ação ocorreu 
na Pedra do Elefante, em 
Teresópolis, na qual fo-
ram abordadas quase 200 
pessoas.

Na trilha que leva à 
Pedra do Telégrafo, no 
Parque Estadual da Pedra 
Branca, na Zona Oeste do 
Rio, também teve opera-
ção, que aconteceu em 
conjunto com a Unidade 
de Polícia Ambiental da 
Polícia Militar. Os fre-
quentadores foram orien-
tados com relação às 
novas regras de enfren-
tamento da disseminação 
do Coronavírus. Em ju-
nho, o Inea estabeleceu 
critérios para a reabertu-

ra gradativa e a prática 
de atividades esportivas, 
que compreende regras 
como a suspensão de vi-
sitação de cachoeiras, 
lagos, praias e piscinas 
naturais, pontos turísti-
cos que ficam no interior 
das unidades e fechamen-

to de centros de visitan-
tes, banheiros, campings 
e parques infantis, entre 
outras. A portaria da Di-
retoria de Biodiversida-
de, Áreas Protegidas e 
Ecossistemas do instituto 
está disponível no site: 
www.inea.rj.gov.br.

diVuLGação

Guarda-parque orienta visitantes 
antes de entrada em trilha 
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Os assuntos do coração 

estão em destaque e 

pedem de você uma 

nova performance em 

relação a amizades e 

desenvolvimento de projetos, mas 

principalmente em relação à avaliação 

do setor amoroso. É essencial 

desenvolver a autoestima.

Algumas posturas são 

importantes e será 

necessário se expressar 

e deixar as coisas mais 

claras. Para que não 

haja erro, busque agir com ética e 

compreensão dos limites existentes 

entre você e a pessoa tocada.

Áries

É preciso se posicionar 

f i n a n c e i r a m e n t e 

e avaliar as 

possibilidades. O foco 

está em investimentos 

aplicados ou em recursos 

compartilhados. Preste atenção 

também em como deve agir com 

heranças e pagamentos de contas.

Touro

Existem escolhas 

importantes a 

serem feitas no 

r e l a c i o n a m e n t o . 

Para que haja bons 

resultados é preciso que ambos 

estejam alinhados a ideias e projetos, 

caso contrário as decisões podem 

gerar mudanças e cortes.

Gêmeos

É preciso fazer escolhas 

congruentes com as 

suas necessidades no 

trabalho. A forma de 

trabalhar, a rotina e 

a saúde merecem atenção especial. 

Analise se está no caminho certo. 

Para fazer isso, é essencial desenvolver 

o autovalor.

Câncer

Leão

A vida vem pedindo 

de você novas decisões 

em família. Os 

afetos podem estar 

estremecidos e pedem 

de você um olhar 

mais profundo. A solução está na 

compreensão de comportamentos do 

passado que precisam ser renovados.

Virgem

Preste atenção 

nas relações de 

convivência e em como 

você vem percebendo 

o comportamento de 

cada pessoa. O cenário pede que você 

se afaste de algumas pessoas e renove 

a forma como se relaciona e mantém 

contato.

Libra

É preciso analisar os 

investimentos, levando 

em consideração o seu 

momento. Os recursos 

c o m p a r t i l h a d o s 

também merecem atenção. Uma nova 

postura será importante para dar 

passos diferentes e empreender com 

qualidade.

Escorpião

A vida vem pedindo 

de você uma análise 

mais profunda sobre 

as suas necessidades, 

principalmente em 

relação a outra pessoa. 

Os assuntos do coração estão em 

destaque e será importante mudar os 

pensamentos e os comportamentos.

Sagitário

É preciso ter flexibilidade 

emocional para interagir 

com as mudanças que 

são necessárias em sua 

rotina, em seus hábitos 

e em sua saúde. Novas percepções são 

necessárias para o seu desenvolvimento 

emocional, afetivo e espiritual.

Capricórnio

As amizades e o campo 

afetivo precisam 

ser renovados. É 

importante aprender 

a fazer escolhas 

congruentes com as 

suas necessidades afetivas. O céu lhe 

traz a oportunidade de ampliar o seu 

campo de visão e de renovar as trocas.

Aquário

É importantíssimo 

ampliar o seu campo de 

visão em relação às suas 

necessidades de afeto 

em família e também 

no campo amoroso. O céu pede de 

você autorresponsabilidade em relação 

aos sentimentos e às expectativas 

depositadas.

Peixes

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

LEi nº 687 DE 24 DE JunHO DE 2020.
EMEnTA: “DiSpÕE SOBRE A REViSÃO DO pLAnO 
pLuRiAnuAL 2018/2021, inSTiTuÍDO pELA LEi nº 
605 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OuTRAS 
pROViDÊnCiAS.”

FAÇO SABER QuE A CÂMARA MuniCipAL 
DE pORTO REAL, ApROVOu E Eu pREFEiTO 
MuniCipAL DE pORTO REAL, SAnCiOnO A 
SEGuinTE LEi:

Art. 1º Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual do 
Município para o ano de 2021, instituído pela Lei nº 605 
de 06 de dezembro de 2017, nos termos dos Anexos 
desta Lei.

parágrafo Único. Integram esta Lei o Anexo I – Fontes 
de Financiamento dos Programas Governamentais; o 
Anexo II –  Descrição dos Programas Governamentais/
Metas/Custos e III -  Unidades Executoras e 
Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental. 

Art. 2º A Revisão do Plano Plurianual 2018/2021 
compreende a realização dos ajustes necessários à 
flexibilização governamental, bem como consiste na 
atualização de Programas, ações e metas financeiras 
para o exercício de 2020 a 2021.

parágrafo Único. Os valores financeiros alocados aos 
programas são estimativos e não se constituem em 
limites à programação de despesas expressas nas leis 
orçamentárias anuais e seus créditos adicionais.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar 
a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, 
respectivas metas e regionalização das ações do Plano 
Plurianual, desde que estas modificações contribuam 
para a realização do objetivo do programa.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações 
orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por 
intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as 
modificações consequentes.

parágrafo Único. De acordo com o disposto no 
caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado 
a adequar as metas das ações orçamentárias para 
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com 
outras modificações efetivadas na lei orçamentária 
anual.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, repercutindo seus efeitos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, 
relativas ao exercícios financeiros de 2018 a 2021.

Ailton Basílio Marques
Prefeito Municipal

 * Os anexos referentes à Lei Nº 687 de 24 
de Junho de 2020 estão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal de Porto Real - http://www.portoreal.rj.gov.br

LEi nº 688 DE 24 DE JunHO DE 2020.

“DiSpÕE SOBRE AS DiRETRiZES pARA 
ELABORAÇÃO E ExECuÇÃO DA LEi 
ORÇAMEnTÁRiA AnuAL DE 2021, E DÁ OuTRAS 
pROViDÊnCiAS.”

A CÂMARA MuniCipAL DE pORTO REAL, ESTADO 
DO RiO DE JAnEiRO, ApROVOu E Eu, pREFEiTO 
MuniCipAL  SAnCiOnO A SEGuinTE LEi:

CApÍTuLO i
DAS DiSpOSiÇÕES pRELiMinARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 165, da 
Constituição Federal de 1988, artigo 62 e 95 da Lei 
Orgânica Municipal, no que tange ao planejamento 
e ao orçamento do Município de Porto Real, e, em 
observância ao que estatui a Lei Complementar Federal 
nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, são estabelecidas as diretrizes 
orçamentárias para 2019, compreendendo:

i – as prioridades e metas da Administração Pública 
Municipal;
ii – as diretrizes para a elaboração, execução, avaliação 
e controle dos orçamentos do Município e de suas 

alterações;
iii – as metas fiscais previstas para o exercício de 2021;
iV – os riscos fiscais;
V – as disposições relativas à dívida pública municipal;
Vi – a política de aplicação dos recursos para fomento 
econômico do Município;
Vii – as diretrizes relativas às despesas com pessoal e 
encargos sociais;
Viii – as disposições sobre os precatórios judiciais;
ix – as disposições sobre alterações na legislação 
tributária do Município;
x – as diretrizes gerais; e
xi – as disposições finais.

CApÍTuLO ii
DAS pRiORiDADES E METAS DA ADMiniSTRAÇÃO 

pÚBLiCA MuniCipAL

Art. 2° As prioridades e metas para o exercício financeiro 
de 2021 estão especificadas no Demonstrativo de 
Metas e Prioridades que integra o Anexo I da presente 
Lei, em conformidade com o Plano Plurianual (PPA) 
para o quadriênio 2018 a 2021, e atendem as seguintes 
diretrizes:

i – consolidação do equilíbrio fiscal do Município, 
eliminando distorções estruturais entre receitas e 
despesas, modernizando os sistemas de arrecadação, 
fiscalização e controle;
ii – valorização e resgate da qualidade do serviço 
público e do Município como gestor de bens e serviços 
essenciais;
iii – consolidação da estabilidade econômica do 
Município;
iV – promoção do desenvolvimento sustentável, 
mediante apoio a projetos que conciliem as 
necessidades de crescimento econômico, social e de 
modernização tecnológica do setor produtivo com a 
preservação do meio ambiente;
V – estabelecimento de prioridades para projetos de 
educação, saúde e saneamento básico;

Vi – garantia de acesso da população de baixa renda 
ao conjunto de bens e serviços socialmente prioritários 
que lhe possibilite a obtenção de um novo padrão de 
bem estar social;
Vii – Otimização dos recursos públicos, através da 
instituição e fortalecimento de programas voltados 
para redução dos custos operacionais, eliminação de 
superposições e desperdícios;
Viii – preservação dos propósitos voltados à captação 
de recursos a serem aplicados na segurança da 
população.
ix – fortalecimento da capacidade de investimento do 
Município, em particular para a área social básica e de 
infraestrutura econômica e proteção ambiental;
x – incremento da receita tributária municipal, através 
do aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização e 
arrecadação e do combate à sonegação fiscal;
xi – promoção do desenvolvimento econômico de 
forma sustentável;
xii – desenvolvimento da ação legislativa, 
compreendendo o aperfeiçoamento da estrutura 
funcional da instituição, o desenvolvimento do 
capital humano, a adequação e modernização dos 
recursos materiais, e o aprimoramento do sistema de 
comunicação e divulgação das atividades legislativas.

Art. 3º Integram esta Lei o Anexo II – Demonstrativo 
de Riscos Fiscais e o Anexo III – Demonstrativos das 
Metas Fiscais, em conformidade com o que dispõem o 
art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000 e a Portaria nº 407, de 20 de junho de 2011, 
da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 4º A programação contida na Lei Orçamentária Anual 
deverá estar estruturada em programas compatíveis 
com os que serão definidos no planejamento do 
Município.

CApÍTuLO iii

DAS DiRETRiZES pARA A ELABORAÇÃO, 
ExECuÇÃO, AVALiAÇÃO E COnTROLE DOS 
ORÇAMEnTOS DO MuniCÍpiO E DE SuAS 
ALTERAÇÕES.

SEÇÃO i
Das Diretrizes Gerais

Art. 5º A coleta de dados das propostas orçamentárias 
dos órgãos, entidades, autarquias, fundações e fundos 

dos Poderes do Município, seu processamento e a sua 
consolidação na proposta do Orçamento Anual e as 
modificações nos quadros de detalhamento da despesa 
serão da competência da Secretaria Municipal de 
Fazenda, Receita e Planejamento.

Art. 6º A Lei do Orçamento Anual abrangerá os 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referente 
aos Poderes do Município e seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público.

Art. 7º Para efeito de consolidação do Orçamento do 
Município, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder 
Executivo sua proposta orçamentária com 30 (trinta) 
dias de antecedência da entrega da Lei Orçamentária 
Anual - LOA para o exercício de 2021.

parágrafo único. O Poder Executivo disponibilizará ao 
Poder Legislativo, num prazo de 30(trinta) dias, antes 
do encaminhamento da proposta orçamentária, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício 
subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo, nos termos do art. 12, 
§ 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 8º A previsão, na Lei Orçamentária Anual, de 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 
14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 9º No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as 
receitas e despesas serão orçadas segundo estimativa 
com base no último triênio.

§ 1º. A discriminação da receita, na elaboração da 
Lei Orçamentária Anual de 2021, deverá obedecer à 
natureza, codificação e especificação estabelecida 
na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, 
observando-se as alterações nela promovidas.

Art. 10. A Lei do Orçamento Anual conterá dotação 
para reserva de contingência em montante equivalente 
a até o limite de 3% (três por cento) da receita corrente 
líquida prevista para o exercício de 2021, destinada a 
atender o pagamento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos.

parágrafo único: Para fins de utilização dos recursos 
a que se refere o caput, considera-se como eventos 
fiscais imprevistos, a que se refere a alínea “b” do inciso 
III do caput do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a abertura de créditos adicionais para o atendimento de 
despesas não previstas ou insuficientemente dotadas 
na Lei Orçamentária de 2021.

Art. 11 - Se, ao final de cada bimestre, a realização da 
receita demonstrar que não comporta o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 
no anexo de metas fiscais, os Poderes Executivo e 
Legislativo, promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação 
de empenho e movimentação financeira, excluídos os 
recursos destinados às despesas que se constituem em 
obrigações constitucionais ou legais de execução, de 
acordo com os seguintes procedimentos abaixo:

i – o Poder Executivo demonstrará ao Poder Legislativo, 
acompanhado das devidas justificativas, metodologia e 
memória de cálculo, o montante que caberá a cada um 
na limitação de empenho e de movimentação financeira;
ii - a distribuição a ser calculada pelo Poder Executivo 
deverá levar em consideração o percentual de 
participação no Orçamento Municipal de cada Poder, 
excluindo-se, para fins de cálculo, os valores das 
dotações orçamentárias da despesa com precatórios 
judiciais;
iii – os Poderes Executivo e Legislativo, com base 
na demonstração de que trata o inciso I, publicarão 
ato estabelecendo os montantes que, calculados na 
forma deste artigo, caberão aos respectivos órgãos na 
limitação de empenho e de movimentação financeira, 
discriminados, separadamente, pelo conjunto de 
projetos e atividades.
§1º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, 
a recomposição far-se-á obedecendo ao estabelecido 
no § 1º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/ 2000.
§2º. Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ExTRATO DE TERMO DE COnTRATO

TERMO DE COnTRATO nº 005/2020.
PARTES: Câmara Municipal de Itaguaí e Lazzari Martinez 
Comércio Varejista de Materiais e Equipamentos Ltda
OBJETO:Contratação de empresa para aquisição de 
materiais de papelaria, na forma do Termo de Referência e do 
instrumento convocatório.
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) 
meses.
VALOR: dá-se ao contrato o valor total deR$ 38.804,82 (trinta 
e oito mil e oitocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 402/2018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.
Esclareço que a íntegra do Contrato está disponível no portal 
da CMI (https://www.camaraitaguai.rj.gov.br) para consulta a 
qualquer momento.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA iGuA-
Çu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO COn-
FERiDAS pOR LEi, 
 
RESOLVE:
pORTARiA n.° 153, DE 01 DE JuLHO DE 2020.
ExOnERAR ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE BARROSO 
do Cargo em Comissão de Assessor de Recursos Humanos, 
Símbolo CC-6, a contar da data da publicação.

pORTARiA n.° 154, DE 01 DE JuLHO DE 2020.
nOMEAR MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE BARRO-
SO para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Recur-
sos Humanos, Símbolo CC-6, a contar da data da publicação.
 
Nova Iguaçu, 01 de julho de 2020.

FELipE RAnGEL GARCiA
presidente

9aTos oficiaisquinta-feira, 02 de julho de 2020
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ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

modo de preparo

Lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
Coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
Em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
Misture na metade do 
tempo.
Tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
Misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
Misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
Asse em forno médio 
(170 ºC a 190 ºC), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
Dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS

Art. 12 - A Lei Orçamentária Anual de 2021 poderá 
conter autorização para a abertura de créditos adicionais 
suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do 
orçamento total do Município.  

§ 1º - As solicitações dos órgãos da Administração 
Direta e Indireta para abertura de créditos adicionais 
suplementares serão formuladas pelos órgãos da 
Administração Direta e Indireta e submetidas à Secretaria 
Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, 
acompanhadas de justificativas e a indicação dos 
efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a 
execução das atividades, dos projetos e das operações 
especiais e das correspondentes metas.
§ 2º- A Lei Orçamentária Anual estabelecerá os limites 
para abertura de créditos adicionais suplementares. 

 Art. 13 – Fica o Poder Legislativo Municipal 
autorizado a abrir créditos suplementares ou especiais, 
mediante anulação parcial ou total de dotações da 
Câmara Municipal, através de Projeto de Resolução 
de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Porto Real, quando assim fizer necessário para cumprir 
seus compromissos financeiros.  

Art. 14 - Na programação da despesa não poderão ser:

i – fixadas as despesas em desacordo com os ditames 
desta Lei;
ii – fixadas as despesas sem que estejam definidas as 
respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas 
as unidades executoras;
iii – incluídos projetos com a mesma finalidade em mais 
de um órgão ou entidade, ressalvados os casos de 
complementaridade de ações.

Art. 15 – O Poder Executivo poderá destinar recursos 
orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos, 
observado o disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Federal 13.019, 
de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, 
de 14 de dezembro de 2015, além das exigências 
instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, desde que com a prévia autorização legislativa. 

Art. 16 - Os Poderes Executivo e Legislativo poderão 
celebrar convênio com instituições de natureza privada, 
visando à realização complementar de funções 
do Governo Municipal pela prestação de serviços, 
respeitadas as regras dos regulamentos instituídos pelo 
Poder Executivo.

parágrafo único - Respeitadas as disposições do 
caput, aplica-se no que couber, no âmbito do Poder 
Legislativo e no propósito do desenvolvimento da 
função legislativa, a celebração de convênio, sendo as 
despesas decorrentes asseguradas pelo orçamento da 
Câmara Municipal aprovado na Lei Orçamentária Anual.

Art. 17 - As receitas próprias do Poder Executivo, 
inclusive das entidades da Administração Indireta e 
fundos especiais, serão programadas para atender, 
prioritariamente, gastos com despesas de pessoal e 
encargos sociais, impostos e taxas, encargos da dívida e 
custeio operacional dos serviços públicos fundamentais 
e investimentos prioritários e emergenciais.

Art. 18 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária Anual, o Executivo Municipal, através 
de Portaria da Controladoria Geral do Municipio, 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma 
de execução mensal de desembolso, por órgão, nos 
termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, com vistas ao cumprimento da meta de 
resultado primário estabelecida nesta Lei, de modo a 
compatibilizar a realização de despesas com o efetivo 
ingresso das receitas municipais.

parágrafo único - Nos termos do que dispõe o art. 
8º, parágrafo único, da Lei Complementar Federal 
nº 101/2000, os recursos legalmente vinculados a 
finalidades específicas serão utilizados apenas para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 
exercício diverso daquele em que ocorrer o respectivo 
ingresso.

Art. 19 - As receitas do Poder Legislativo será de 
7% (sete por cento) relativos ao somatório da receita 
tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 
158 e 159 da Constituição Federal, da arrecadação 
da dívida ativa tributária, Contribuição de Intervenção 
de Domínio Econômico – CIDE e Contribuições de 
Iluminação Pública efetivamente realizada no exercício 
anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da 
Constituição da República, com a nova redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 58/2009. 

§ 1º- Para estabelecer na Lei Orçamentária Anual 
o volume de recursos do Poder Legislativo para 
o exercício de 2021, será considerada a receita 
efetivamente realizada no período de janeiro a abril do 
exercício financeiro de 2020 e a previsão de realização 
de receita para os meses de maio a dezembro do 
mesmo exercício, elaborada pelo Poder Executivo.
§ 2º- O montante do recurso destinado à Câmara 
Municipal será revisto em fevereiro de 2021, tendo como 
base o Comparativo da Receita Orçada com a receita 
arrecadada no exercício de 2020, sendo a diferença 
apurada dividida nos 11 (onze) meses subsequentes 
(fevereiro a dezembro de 2020), de forma que o Poder 
Legislativo Municipal receba exatamente os 7% (sete 

por cento) do valor arrecadado pelo Município no 
exercício de 2020, ressalvando as devidas deduções 
legais.  

Art. 20 - A política de investimento do Município dará 
prioridade às ações que:

i – permitam o acesso da população de baixa renda ao 
conjunto de bens e serviços socialmente prioritários que 
lhe possibilite a obtenção de um novo padrão de bem-
estar social;
ii – contribuam para a melhoria das condições, 
educação, saúde e saneamento básico;
iii – impliquem na geração de empregos;
iV – reduzam os desequilíbrios regionais;
V – contribuam para defesa, preservação e recuperação 
do meio ambiente; e 
Vi – promovam a revitalização econômica, agrícola, 
industrial e do setor de serviços e do turismo do 
Município.
§ 1º Os investimentos em fase de execução terão 
preferência sobre os novos.

SEÇÃO ii
Da Estrutura e Organização do Orçamento Anual

Art. 21 - Para efeito desta Lei, entende-se por:

i – programa: instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos 
pretendidos;
ii – Atividade: instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação de governo;
iii – projeto: instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo;
iV – Operação Especial: despesa que não contribui 
para manutenção das ações de governo, da qual não 
resulta um produto e não gera contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços.
parágrafo único - Os programas identificarão as ações 
necessárias para atingir
seus objetivos sob a forma de projeto, atividade ou 
operações especiais, identificando a função e subfunção 
as quais se vinculam.

Art. 22 - Na Lei Orçamentária Anual, o Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa 
por unidade orçamentária, detalhada por categoria de 
econômica, ou especificando os grupos de despesa, 
com suas respectivas dotações, conforme a seguir 
discriminado, indicando, para cada categoria, a esfera 
orçamentária e a fonte de recursos:

DESpESAS CORREnTES
– Pessoal e Encargos Sociais
– Juros e Encargos da Dívida
– Outras Despesas Correntes
DESpESAS DE CApiTAL
– Investimentos
– Inversões Financeiras
– Amortização da Dívida

§ 1º- A classificação a que se refere este artigo 
corresponde aos grupamentos de elementos de 
natureza da despesa e função, subfunção e programa 
a serem discriminados na Lei Orçamentária Anual, em 
conformidade com a especificação estabelecidas pela 
Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, 
pela Portaria STN nº 448, de 13 de setembro de 2002 e 
suas alterações.
§ 2º - As despesas e as receitas do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social, bem como o conjunto dos dois 
Orçamentos, serão apresentados de forma sintética e 
agregada.

Art. 23 - A Lei Orçamentária Anual deverá ser 
elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 
relativo ao período 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, observadas as normas da Lei Federal 
nº 4.320/64 e as regras estabelecidas pela Lei 
Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 24 - A Lei de Orçamento Anual incluirá, dentre 
outros demonstrativos, os:

i – das receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento 
da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois 
Orçamentos, que obedecerá ao previsto nos §§ 1º e 2º, 
do art. 2º, da Lei Federal nº 4.320/64;
ii – da despesa por função;
iii – da despesa por programa;
iV – do agrupamento de elementos de natureza das 
despesas para cada órgão;
Vi – dos recursos destinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
Vii – resumo geral das despesas do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois 
Orçamentos.

SEÇÃO iii
Das Disposições Relativas às Despesas de pessoal 

e Encargos Sociais

Art. 25 - As despesas com pessoal ativo e inativo 
dos Poderes Legislativo e Executivo do Município 
observarão as normas previstas nos artigos 19 e 20 
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, utilizando 
como parâmetros de suas despesas com pessoal e 
encargos sociais os seguintes limites percentuais da 
receita corrente líquida prevista para o exercício de 
2021:

i – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
ii – 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder 
Executivo.

Art. 26. As dotações orçamentárias destinadas às 
despesas com pessoal e encargos sociais serão 
estimadas com base na média das despesas executadas 
no mês de Janeiro e junho de 2020, projetadas para 
o exercício de 2021, considerando os eventuais 
acréscimos legais, reajuste geral de pessoal, alterações 
de planos de carreira e admissões para preenchimento 
de cargos, observado, além da legislação pertinente, 
os limites previstos nos artigos 18, 19 e 20 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.  

Art. 27 - Para fins de atendimento ao disposto no artigo 
169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam 
autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, 
aumentos de remuneração, revisão geral anual, 
progressões funcionais, criação de cargos, empregos 
ou funções, alterações de estrutura de carreiras, bem 
como admissões ou contratações de pessoal a qualquer 
título, devendo para tanto serem observadas as regras 
dispostas nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000.

SEÇÃO iV
Das Diretrizes para a Avaliação de Resultados da 

Execução da Lei
Orçamentária Anual

Art. 28 - Para fins de controle de custos dos produtos 
realizados e de avaliação dos resultados dos programas 
implementados, deverão ser aprimorados pelos órgãos 
executores, os processos de contabilização de custos 
diretos e indiretos dos produtos e desenvolvidos 
métodos e sistemas de informação que viabilizem a 
aferição dos resultados pretendidos, em cumprimento 
ao que estabelece o art. 4º, inciso I, alínea e, da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000.

CApiTuLO iV
DAS DiSpOSiÇÕES RELATiVAS À DÍViDA pÚBLiCA 

MuniCipAL

Art. 29 - As despesas com amortização, juros e outros 
encargos da dívida pública municipal deverão considerar 
apenas as operações contratadas ou autorizações 
concedidas até a data do encaminhamento do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo.

CApiTuLO V
DA pOLÍTiCA DE ApLiCAÇÃO DOS RECuRSOS 

pARA O FOMEnTO
ECOnÔMiCO DO MuniCÍpiO

Art. 30 - O Município, na concessão e financiamento 
observará as condições do Tesouro e guardará 
consonância com as seguintes diretrizes:

i – atendimento prioritário às grandes, pequenas e 
médias empresas, bem como aos mini, pequenos e 
médios produtores rurais e suas cooperativas;
ii – aproveitamento dos potenciais econômicos setoriais 
e distritais do Município;
iii – atendimento a projetos sociais;
iV – atendimento a projetos destinados à defesa e à 
melhoria da qualidade de vida da população; e
V – atendimento a projetos de natureza popular que 
possibilitem a geração de renda e de trabalho.

CApiTuLO Vi
DAS DiSpOSiÇÕES SOBRE OS pRECATÓRiOS 

JuDiCiAiS

Art. 31 - A inclusão de dotações para o pagamento de 
precatórios na Lei Orçamentária de 2021 obedecerá ao 
disposto no artigo 100 da Constituição da República.

Art. 32 - A Procuradoria-Geral do Município 
encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, 
Receita e Planejamento, a relação de todos os 
precatórios judiciais emitidos contra a Municipalidade, 
acompanhados dos respectivos ofícios requisitórios, 
para serem incluídos na proposta orçamentária de 
2021, observado o disposto no § 1º do artigo 100 da 
Constituição da República.

Art. 33 - Os órgãos e entidades do Poder Executivo 
submeterão os processos referentes a pagamento de 
precatórios à apreciação da Procuradoria-Geral do 
Município, com vistas ao atendimento da requisição 
judicial.

Art. 34 - O pagamento de precatórios judiciais será 
efetuado em categoria de programação específica, 
incluída na Lei Orçamentária de 2021 para esta 
finalidade.

Art. 35 - A Lei Orçamentária de 2021 discriminará a 
dotação destinada ao pagamento de débitos judiciais 
transitados em julgado considerados de pequeno valor, na 
forma do § 3º do artigo 100 da Constituição da República.
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ingredientes

modo de preparo

paeLLa 
VeGetariana

1/3 xícara (chá) de 
azeite de oliva1 ce-
bola picada2 den-
tes de alho picados2 
talos de salsão (ou 
aipo) picados2 ce-
noura cortadas em 
cubos1 abobrinha 
cortada em cubo1 
pimentão vermelho 
sem sementes pica-
do1 xícara (chá) de 
arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legu-
mes1 colher (café) 
de açafrão-da-terra 
(ou cúrcuma)1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco2 tomate sem 
pele e sem sementes 
picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira 
grande, aqueça o 
azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos 
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o 
caldo de legumes e o 
açafrão.
Quando começar a 
secar, adicione o vi-
nho, o tomate e as 
ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

LeGumes assados 
no saL Grosso

• 400 gramas de espi-
ga de milho• 400 gra-
mas de batatas va-
riadas (roxa, doce e 
yacon)• 400 gramas 
de cenoura (laranja e 
roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal gros-
so• Tomates-cereja e 
alcachofras para de-
corar
 

ingredientes

modo de preparo

Corte as espigas de 
milho, as batatas, as 
cenouras, a abóbora 
e as cebolas em qua-
tro partes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal gros-
so.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um 
para tirar o excesso 
de sal.

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO
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CApiTuLO Vii
DAS DiSpOSiÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES nA 

LEGiSLAÇÃO
TRiBuTÁRiA DO MuniCÍpiO

Art. 36 - O Poder Executivo enviará, obedecido ao 
principio da anualidade, ao Chefe do Poder Legislativo 
Municipal os projetos de lei que irão dispor sobre as 
alterações na legislação tributária do Município, tais 
como:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, 
de forma a corrigir distorções;
II - conceder ou revisar as isenções de impostos, taxas 
e incentivos fiscais ou aperfeiçoar seus critérios;
III - revisão do Código de Posturas, de forma a corrigir 
distorções;
IV - revisão da Planta Genérica de Valores;

§ 1º - A justificativa ou mensagem que acompanhe 
o projeto de lei de alteração da legislação tributária 
discriminará os recursos esperados em decorrência da 
alteração proposta.
§ 2º - Caso as alterações não sejam aprovadas, as 
despesas correspondentes, se contempladas na Lei 
Orçamentária Anual terão suas realizações canceladas 
mediante decreto do Poder Executivo.
§ 3º - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei 
Orçamentária, poderão ser considerados os efeitos 
de alterações na legislação tributária promovidas pelo 
Congresso Nacional ou projeto de lei municipal que vier 
a ser aprovado.

Art. 37 - Os projetos de lei de concessão de anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação da base de cálculo que impliquem 
redução discriminada de tributos ou contribuições, 
e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado, em consonância com o disposto no art. 
14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, serão 
objeto de estudo, a ser encaminhado em tempo hábil 
ao Chefe do Poder Legislativo para inclusão na LOA 
– Lei Orçamentária Anual, evidenciando através de 
demonstrativos que não afetarão as metas de resultado 
nominal e primário, o qual deverá passar por aprovação 
do colegiado do Poder Legislativo Municipal com 2 
(duas) votações em plenário.  

parágrafo único. Não se sujeitará às regras previstas 
no caput deste artigo a simples homologação de 
pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados 
com base na legislação municipal preexistente.

CApiTuLO Viii
DAS DiRETRiZES GERAiS

Art. 38 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento 
de ação governamental que venha a ser acrescida à 
execução orçamentária de 2021, a qualquer tempo, 
deverá atender ao disposto no artigo 16, incisos I e II, 
da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

parágrafo único - Inclui-se na obrigação prevista no 
caput, a concessão de qualquer vantagem ou aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e 
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público.

Art. 39 - Entendem-se como despesas irrelevantes, 
para fins de atendimento ao que dispõe o artigo 16, § 
3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aquelas 
cujo valor não ultrapasse os limites fixados no artigo 24, 
incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 
9.648, de 27 de maio de 1998.

parágrafo único - O valor máximo de despesas 
consideradas irrelevantes para fim de criação, 
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental 
fica limitado a 1% (um por cento) das receitas correntes. 
(art. 16, § 1°, da LRF).

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir 
para o custeio de despesas de competência de outros 
entes da Federação, inclusive instituições públicas 
vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, 
desde que compatíveis com os programas constantes 
da lei orçamentária anual ( LOA) e Plano Plurianual 
(PPA), mediante convênio, ajuste ou congênere.  

Art. 41 - A execução orçamentária do Município far-se-á 
mediante a emissão de empenhos a favor de pessoas 
físicas e pessoas jurídicas devidamente registradas no 
cadastro de fornecedores e prestadores de serviços da 
Administração Municipal, na forma em que dispuser a 
legislação em vigor.

Art. 42 - A execução orçamentária e financeira da 
despesa será realizada de forma descentralizada, 
cabendo ao Procurador-Geral, Controlador-Geral, 
Secretários Municipais, Presidentes de Autarquias 
e Fundações e Gestores de Fundos Municipais, no 
âmbito de seus respectivos órgãos/entidades:

i – ordenarem despesas; 
ii – aprovarem prestações de contas de convênios e 
adiantamentos, assim como aprovarem as prestações 
de contas em geral, na forma da legislação pertinente.

Art. 43 - Ficam vedados quaisquer procedimentos 
pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem a comprovada e suficiente 
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 44 - As unidades orçamentárias responsáveis 
pela execução do orçamento e respectivos créditos 
adicionais que vierem a ser autorizados, processarão o 
empenho da despesa, observada a ação e o elemento 
de despesa nos limites fixados para cada categoria 
de programação e respectivos grupos, e categoria 
econômica da despesa, fonte de recursos, modalidade 
de aplicação e elemento de despesa, em consonância 
com as normas em vigor.

CApÍTuLO ix
DAS DiSpOSiÇÕES FinAiS

Art. 45 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 
deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo ao 
Poder Legislativo, nos termos estabelecidos no art. 98 
da Lei Orgânica Municipal, com a nova redação dada 
pela Emenda 006/2005.

Art. 46 - As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária 
Anual somente poderão ser aprovadas caso:

i – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
ii – indiquem recursos necessários, admitidos apenas 
os provenientes de anulação de despesas, excluídos 
os que incidam sobre dotações para pessoal e seus 
encargos, e sobre os serviços da dívida, e verbas 
vinculadas à saúde e à educação;
iii – não impliquem em transferências de recursos 
vinculados ou diretamente arrecadados de um órgão 
para outro, salvo por motivo de erro ou omissão da 
proposta, documentalmente comprovado.
iV – não afetem as transferências tributárias 
constitucionais ao Município;
V – sejam relacionadas com a correção de erros ou 
omissões dos dispositivos do texto do Projeto de Lei, 
documentalmente comprovados;
Vi – busquem o bem estar social; 
Vii- busquem o desenvolvimento do município.  

Art. 47 - A Lei Orçamentária Anual de 2021 conterá 
previsão de dotação orçamentária para atender se 
for o caso, conforme a discricionariedade do Gestor 
a implantação do Regime Próprio de Previdência 
Municipal.

Art. 48 - O Projeto de Lei do Orçamento Anual será 
encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo ao Chefe 
do Poder Legislativo, no prazo definido em lei, para 
apreciação e votação.  

§ 1º- Se o Projeto de Lei do Orçamento Anual for 
rejeitado, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento 
do exercício em curso, aplicando-lhe as atualizações de 
valores, bem como o disposto no art. 167 § 8º da Carta 
Magna.
§ 2º- Aplicam-se aos projetos e propostas mencionadas 
neste artigo, as demais normas relativas ao processo 
legislativo.

Art. 49 - O Poder Executivo, até 30 (trinta) dias após a 
publicação da Lei Orçamentária de 2021 demonstrará, 
por unidade orçamentária, fundo ou entidade que 
integram os orçamentos de que trata esta Lei, o Quadro 
de Detalhamento da Despesa (QDD), explicitando, 
para cada categoria de programação, os elementos de 
despesa.

Art. 50- Caso seja necessária a limitação das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira para atin-
gir as metas fiscais previstas na LRF, essa será feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados 
para o atendimento de “outras despesas correntes”, “in-
vestimentos” e “inversões financeiras” de cada Poder 
do Município, respeitando o limite constitucional de 7% 
( sete por cento), de repasse ao Poder Legislativo Mu-
nicipal, tendo como base o arrecadado no exercício de 
2020, com as devidas deduções legais. 

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput 
deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder 
Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar 
indisponível para empenho e movimentação financeira.
§ 2º O chefe de cada Poder, com base na comunicação 
de que trata o Parágrafo anterior, publicará ato 
reestabelecendo os montantes que cada órgão do 
respectivo Poder terá como limite de movimentação e 
empenho.

Art. 51 - A elaboração do projeto, a aprovação e a 
execução da Lei Orçamentária para 2021, deverão ser 
realizadas de modo a evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, observando-se os princípios da justiça e 
do controle social e da publicidade, permitindo o amplo 
acesso da sociedade a todas as informações relativas a 
cada uma dessas etapas.

Art. 52 - À Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei 
Orçamentária Anual será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, 
objetivando assegurar 
a transparência na gestão fiscal, na forma do artigo 48 
da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 53 - A prestação de contas do Município será 

apresentada por órgãos da Administração Direta 
e Indireta, consolidada nos respectivos balanços 
orçamentários, financeiros, patrimoniais e variações 
patrimoniais.

Art. 54 - O Poder Executivo adotará, durante o 
exercício de 2021, as medidas que se fizerem 
necessárias, observados os dispositivos legais, para 
dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da 
Lei Orçamentária, desde que com a prévia autorização 
legislativa.  

Art. 55 - O Poder Executivo poderá, durante o exercício 
de 2021, ajustar as fontes de recursos sem alterar a 
programação constante da Lei Orçamentária Anual 
para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, desde 
que com a prévia autorização legislativa.

Art. 56 - Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo 
e Legislativo deverão prever em seus orçamentos 
recursos destinados à quitação de quaisquer 
obrigações que impliquem em sua inclusão no Cadastro 
Único de Convênio – CAUC, instituído pela Instrução 
Normativa nº 1, de 04 de maio de 2001 da Secretaria do 
Tesouro Nacional, bem como no  Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – 
CADIN, regulado pela Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002.

parágrafo único - No caso da ocorrência de inscrição 
nos cadastros mencionados, o órgão responsável deverá 
quitar a pendência evitando sanções que impeçam 
o Município de receber e contratar transferências 
voluntárias e financiamentos.

Art. 57 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Ailton Basilio Marques
Prefeito Municipal

* Os anexos referentes à Lei Nº 688 de 24 de Junho de 
2020 estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal 
de Porto Real - http://www.portoreal.rj.gov.br

pORTARiA nº 0286 DE 01 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                       
                                                              R E S O L V E:

 Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 30 de Junho de 2020, 
JEAnn pABLO BERnARDO do Cargo em Comissão 
CC4 de Assessor I – Sistema de Esgoto da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
JEAnn pABLO BERnARDO para o Cargo em Comissão 
CC3 de Coordenador de Gestão Administrativa da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.  
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0287 DE 01 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

 
                                                               R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a partir de 30 de Junho de 
2020, LiDiAnE ApARECiDA DE AMORiM  do Cargo 
em Comissão CC3 de Coordenadora de Gestão 
Administrativa da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. 
Art. 2º - nOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
LiDiAnE ApARECiDA DE AMORiM para o Cargo em 
Comissão CC1 de Diretora de Gestão Administrativa da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0288 DE 01 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - nOMEAR, a partir de 01 de Julho de 2020, 
ViViAnE CRiSTinA DE OLiVEiRA para o  Cargo em 
Comissão CC4 de Assessor I - Gestão Administrativa 
da Secretaria Municipal de Saúde.    
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

pORTARiA nº 0289 DE 01 DE JuLHO DE 2020. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS

                                                                R E S O L V E:
Art. 1º - ExOnERAR, a pedido, a partir de 01 de Julho 
de 2020, GiSELE DA COSTA ALEMÃO FERREiRA 
do  Cargo em Comissão CC1 de  Diretora de Gestão 
Administrativa da Procuradoria Geral do Município.    
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Ailton Basílio Marques
Prefeito 

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

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

Taça rio 2020

 Preparação do time tem como foco principal a chegada à etapa seguinte da competição

esporte

 cLÁssico do 
suL

 fLuminense
 Voltaço pega o resende 

de olho nas semis

Jogão será nesta quinta (2), 
às 20h, no maracanã, ainda 
sem público presente

O retorno do Cam-
peonato Cario-
ca para o Volta 

Redonda saiu como pla-
nejado. A vitória con-
vincente sobre o Flumi-
nense (3 a 0) deixou a 
equipe na vice-liderança 

do grupo B, dependen-
do agora só de si para se 
classificar para a semifi-
nal da Taça Rio.

E para carimbar a 
vaga, o comandante do 
Esquadrão de Aço Lui-
zinho Vieira quer um 
Voltaço protagonista no 
clássico do Sul Flumi-
nense diante do Resen-

de, nesta quinta-feira, 
dia 2, às 20h, no Mara-
canã.

“O triunfo em cima do 
Tricolor do Rio está lon-
ge de ter sido uma sur-
presa. Estamos fazendo 
um grande campeonato 
e, mesmo com poucos 
dias de treinamentos, 
conseguimos repetir 

nossas ideias, impor o 
nosso ritmo de jogo e 
dominar o adversário. 
Demos um passo impor-
tante, mas sabemos que 
ainda não conquistamos 
nada. Teremos uma par-
tida difícil, um clássi-
co pela frente. Por isso, 
precisamos assumir o 
risco, nos impor, assu-

mir a responsabilidade 
de ser protagonista do 
jogo. Sempre com muito 
respeito ao Resende, que 
tem uma grande equipe e 
está vindo de uma vitó-
ria fora de casa. Vamos 
jogar para buscar a vi-
tória e a classificação”, 
prometeu Luizinho.

O Volta Redonda ocu-

pa a segunda posição 
do grupo B, dois pontos 
atrás do líder Fluminen-
se, um a frente do Madu-
reira, terceiro colocado, 
e a dois do Vasco, que 
está na quarta posição. 
O Voltaço precisa da vi-
tória para avançar até a 
fase semifinal do Cario-
cão 2020.
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seGundo caderno

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Baião de dois

800 g de carne 
seca em cubos/ 
1 1/2 xícara (chá) 
de feijão de cor-
da/ 4 xícaras (chá) 
de água/ 1 colher 
(sopa) de óleo/ 1 
cebola grande pi-
cada/ 2 dentes de 
alho picados/ 2 xí-
caras (chá) de ar-
roz/ Sal e pimenta 
do reino a gosto/ 
1 xícara (chá) de 
queijo coalho em 
cubos/ 1/3 xícara 
(chá) de cheiro 
verde picado/ 2 
colheres (sopa) de 
coentro picado

Deixe a carne de 
molho em água 
de um dia para o 
outro, trocando a 
água por três ve-
zes para tirar o ex-
cesso de sal.
Separadamente, 
deixe o feijão de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra o feijão, a 
carne e reserve.
Em uma panela de 
pressão, coloque 
o feijão para cozi-
nhar com 3 xícaras 
(chá) de água, por 
10 minutos depois 
de iniciada a pres-
são.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra a panela, 
coloque a carne, 
a água restante, 
tampe e cozinhe 
por 10 minutos de-
pois de iniciada a 
pressão.
Deixe a pressão 
sair completamen-
te, abra e escorra, 
reservando a água 
do cozimento.
Em uma panela, 
refogue no óleo a 
cebola e o alho 
até ficar transpa-
rente.
Junte o arroz, sal, 
pimenta, a carne, 
o feijão e misture.
Cubra com a 
água do cozimen-
to reservada, tam-
pe e cozinhe por 8 
minutos.
Junte o queijo e 
cozinhe com a pa-
nela destampada 
por 5 minutos ou 
até secar toda a 
água e o queijo 
ficar ligeiramente 
derretido.
Adicione o cheiro 
verde, o coentro, 
misture e transfira 
para uma vasilha.
Sirva em seguida.

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  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

01 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 02/07/2020 – CÓD-PMBR 122.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1731/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, PRISCILA COSTA DE SOUZA LIMA, do cargo em co-
missão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1732/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar a pedido, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do 
art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOAS HENRIQUE ALMEIDA DE CARVALHO, do 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Procuradoria Geral 
do Município.

PORTARIA Nº 1733/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ISMAEL ALVES MARTINS, do cargo em comissão de As-
sessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania.

PORTARIA Nº 1734/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARIANA GOMES DE SOUZA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 1735/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.
MARCELO DE SOUZA GONÇALVES
LUIZ CARLOS ALVES PIRES
RUBENS FERNANDES

PORTARIA Nº 1736/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GUSTAVO FERREIRA RODRIGUES DIAS, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de 
Cultura.

PORTARIA Nº 1737/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, NEHEMIAS VITURINO CAVALCANTI JUNIOR, do cargo 
em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio.

PORTARIA Nº 1738/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, DANIEL SOUZA ANDRADE, do cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1739/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUCAS RODRIGUES LUCIANO, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1740/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, RUBENS TEODORO, do cargo em comissão de Asses-
sor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº 1741/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, SILVANO SANTOS DE ALMEIDA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº 1742/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JULIANA SOUZA MOREIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº 1743/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, MARIANA VIANA DE MORAES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº 1744/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1728/SEMAD/2020 DE 30/06/2020, publicada 
em 01/07/2020.

PORTARIA Nº 1745/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 

da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Casa Civil.
JEFERSON POLEGARIO DOS SANTOS
JUSCELIO RAMOS DOS SANTOS
RUBEVALDO MOURA SARAIVA
MATHEUS TEIXEIRA CARDOSO

PORTARIA Nº 1746/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUARA SILVA MENDONÇA, do cargo em comissão de 
Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1747/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, LIDIVILMA DE SOUZA PONTES DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 1748/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LUIZ BISPO, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor de Serviço I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 1749/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, IAGO BEZERRA MOREIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Edu-
cação. 

PORTARIA Nº 1750/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JORGE CLAUDIO MARINS DA COSTA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº 1751/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ELOIZA CRISTINA DE FREITAS ocupante do Cargo Profes-
sor, matrícula nº 10/06.115 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/910/2020.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2010 a 01/03/2015 01/02/2016 a 30/04/2016

02/03/2015 a 01/03/2020 16/06/2020 a 14/09/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1752/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor AUZENIR GONDIM E SOUZA ocupante do Cargo Professor 
de História, matrícula nº 10/05.487 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6421/2017.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2005 A 01/04/2010 01/07/2020 A 30/09/2020

02/04/2010 A 01/11/2015 01/10/2020 A 31/12/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1753/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora MARILDA MORAES DOS SANTOS ocupante do Cargo Pro-
fessor Língua Portuguesa, matrícula nº 10/07.486 LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5012/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

22/02/2000 a 21/07/2005 22/11/2019 a 21/02/2020

22/07/2005 a 21/07/2010 15/06/2020 a 14/09/2020

22/07/2010 a 21/07/2015 15/09/2020 a 14/12/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1754/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

Batata doce frita

Batata doce/ Sal a 
gosto/ Óleo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

modo de preparo

BoLo de puBa 
amanteiGado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 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

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
Coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

modo de preparo

BoLo de miLho
 Verde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
Coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
Sirva em seguida.

redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.
R E S O L V E :

Conceder a servidora LÚCIA HELENA ALVES ocupante do Cargo Professor, matrí-
cula nº 10/09.944 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, conforme 
o contido nos autos do Processo nº 04/439/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

11/04/2001 a 10/04/2006 13/06/2011 a 12/09/2011

11/04/2006 a 10/11/2011 01/08/2012 a 31/10/2012

11/11/2011 a 10/11/2016 01/04/2020 A 30/06/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1755/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor ODEILSO DA SILVA ROSA ocupante do Cargo Trabalhador 
Braçal, matrícula nº 10/18.176 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/2665/2010.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

22/05/2000 a 21/05/2005 01/01/2020 a 30/03/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1756/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor FABIANO DONATO DE OLIVEIRA ocupante do Cargo Agente 
da Guarda Municipal, matrícula nº 10/25.489 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abai-
xo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5058/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

21/12/2004 a 20/12/2009 01/09/2020 A 30/11/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1757/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder ao servidor ADRIANO PINHEIRO ocupante do Cargo Agente administra-
tivo, matrícula nº 10/20.337 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, 
conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6796/2019.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

10/11/2000 A 09/11/2005 01/07/2020 A 30/09/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1758/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora LUCELENA VIEIRA GUSMÃO ocupante do Cargo Fiscal de 
Tributo, matrícula nº 10/04.509 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/608/2010.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

28/10/2004 a 27/10/2009 01/06/2020 A 31/08/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1759/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora EDNA RAMALHO DA SILVA ocupante do Cargo Professor 1ª a 
4ª Série, matrícula nº 10/05.989 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/6605/2018.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

23/02/2010 a 22/02/2015 01/04/2020 a 30/06/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1760/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo 66, da Lei Complementar n.º. 083 de 
27/12/2006.

R E S O L V E:
                           CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODO

LIGIA DA VITÓRIA 
VILAR 04/1686/2020 10/44.831  PROFESSOR 120 30/05/20 a 

26/09/20

 KARINA MARINA 
DE SOUZA DA 
SILVA

04/1694/2020 25/62.688 MERENDEIRA 120 05/06/20 a 
02/10/20

SABRINA DO COU-
TO HENRIQUES 04/1684/2020 25/63.653 ZELADOR 120 09/06/20 a 

06/10/20

GISELLE MAR-
QUES RIOS ALVES 04/1725/2020 25/64.859 INSPETOR DISCIPLINA 120 09/06/20 a 

06/10/20

DAIANA DE OLI-
VEIRA ALMEIDA 04/1750/2020 60/76.016 ESTIMULADOR IN-

FANTIL 120 20/05/20 a 
16/09/20

TAIANE CRISTINE 
QUIRINO BUSTA-
MENTE

04/1792/2020 60/70.361 ASSESSOR DE SER-
VIÇO II 120 22/05/20 a 

18/09/20

A publicação deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº 1761/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
de Mudança de Nome, formulado pelo Servidor DENILSON DUARTE, matrícula nº 
10/18.493 passando a assinar DENILSON TISSI DUARTE, conforme contido nos 
autos do processo nº. 04/1756/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº 1762/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a CARLA MARCIA PAMPHILE DOS SANTOS, ocupante do Cargo de 
Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/05.454, ABONO DE FALTAS, pelo período de 26/09/2016 a 29/09/2016, 04(qua-
tro) dias, conforme o contido nos autos do Processo n.º. 37/5271/2016. A publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº 1763/SEMAD/2020 DE 01 DE JULHO DE 2020. 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos contidos 
no auto do processo 04/912/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA 

PORTARIA Nº 019 DE 01 DE JULHO DE 2020.
O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO:
- a edição do Decreto Municipal n. º 4914 de 30 de junho de 2020, que dispõe sobre 
as medidas de enfretamento da propagação decorrente do Coronavírus (COVID-19);
- a necessidade de adoção de medidas excepcionais no Município de Belford Roxo, 
em relação à contenção de pessoas e manejo da emergência epidemiológica da 
COVID-19;
- que o mundo esta trabalhando na restrição da circulação das pessoas como me-
dida de contenção da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde em 
11 de março de 2020;
- o aumento da incidência de casos no território nacional e no Estado do Rio de 
Janeiro, 

RESOLVE:
Art. 1º Fica Proibida a circulação de veículos que transportam passageiros nas mo-
dalidades ônibus e vans, com janelas fechadas e aparelhos de ar condicionado li-
gados.
Parágrafo único – Excetuam-se desta exigência apenas os veículos em que as jane-
las sejam do tipo vidro selado.
Art. 2º - Os táxis deverão trafegar com janelas destravadas e abertas de modo que 
haja pela circulação de ar.
Art. 3º - O transporte de passageiros por aplicativo deverá atender ao que preconiza 
o inciso V, do Art. 5 º, do Decreto 4914 de 30 de junho de 2020.
Art. 4º - Todos os ônibus das modalidades regular, fretamento e complementar que 
guarnecem o território do município de Belford Roxo, sejam eles operadores do sis-
tema municipal ou intermunicipal, somente poderão circular com passageiros sen-
tados.
Art. 5º - As empresas de ônibus que operam linhas que guarnecem o território do 
município de Belford Roxo, deverão realizar a higienização e desinfecção dos seus 
veículos antes do início da operação dos veículos.
Parágrafo único - As empresas deverão facultar a entrada dos Agentes da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, de forma que seja constatado 
o cumprimento desta disposição. 
Art. 6º - As empresas de ônibus que operam linhas que guarnecem o território do 
município de Belford Roxo deverão disponibilizar dentro dos seus veículos recipien-
tes contendo Álcool 70% ou acima, seja em gel ou na forma líquida, para o uso de 
motoristas e cobradores.
Art. 7º - As empresas de ônibus que operam linhas que guarnecem o território do 
município de Belford Roxo, estão proibidas de reduzir a frota em circulação.
Art. 8º - Os veículos que forem flagrados em descumprimento aos artigos desta 
portaria, serão parados e impedidos de prosseguir viagem até que sejam atendidas 
as disposições.
Art. 9º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Município, o uso de máscaras de 
proteção respiratória, nos meios de transporte coletivo e individual de passageiros, 
conforme Art. 2º do Decreto 4914 de 30 de junho de 2020.  
Art. 10º - Fica proibida a realização de eventos e atividades com a presença de públi-
co, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas tais 
como: evento desportivo, show, salão de festa, casa de festa, feira, evento científico, 
comício, passeata e afins.
Art. 11º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

João Sant´Anna Júnior
Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana 

Mat.:60/073.576

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 013/SEMASC/2020, DE 01 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais para prevenção, cautela e redu-
ção do risco de transmissão de contágio pelo novo coronavírus – COVID 19 – no 
âmbito da política municipal de assistência social.”
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Inter-
nacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decor-
rência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação 
mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de Estados, Municípios 
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

modo de preparo

peiXe com açaí

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

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

fiLé de merLuza com 
Batata ao forno

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

ingredientes

modo de preparo

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

ingredientes

modo de preparo

carne de soL com 
pirão de QueiJo

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

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

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

arroz de tacacÁ

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

ingredientes

modo de preparo

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

e do Distrito Federal para prevenir ou diminuir a disse-
minação do vírus;
Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro 
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
Considerando o reconhecimento pelo Município de Bel-
ford Roxo sobre a situação de emergência em saúde 
por meio do Decreto nº 4.888, de 30 de abril de 2020;
Considerando a prorrogação de medidas de enfrenta-
mento à propagação do novo coronavírus pelo Decreto 
Municipal nº 4.914 de 30 de junho de 2020, bem como 
seu art. 16, que prevê a possibilidade de regulamenta-
ção do Decreto retromencionado através de atos nor-
mativos infralegais das Secretarias Municipais;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração, na forma dos artigos 196 e 197 da Constitui-
ção da República;
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidada-
nia no Município de Belford Roxo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Como medidas de prevenção, cautela e redução 
do risco de transmissão do novo coronavírus, que, con-
sequentemente, proporcionarão maior segurança aos 
usuários da assistência social local e aos seus profis-
sionais, serão prorrogadas as medidas preventivas con-
forme estabelecido na Portaria nº 012/SEMASC/2020 
até o dia 15 de julho de 2020. 

Art. 2º Conforme a evolução da pandemia, a qualquer 
momento, as medidas definidas na presente portaria 
poderão ser prorrogadas, alteradas ou suspensas por 
ato da gestão.

Art. 3º Ao término do período fixado nesta portaria, o 
servidor que apresentar sintomas respiratórios, inde-
pendente da gravidade, deverá, antes de se apresentar 
para o trabalho, fazer contato com o setor de Recursos 
Humanos da SEMASC para comprovação de seu esta-
do clínico, momento em que se verificará se é caso de 
licença para tratamento de saúde ou de indicação de 
trabalho remoto enquanto durarem os sintomas.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Diogo Bastos Xavier
Secretário Adjunto de Assistência Social e Cidadania

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 
SEMEL

PORTARIA Nº 02/SEMEL/2020 DE 01 DE JULHO DE 
2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, REVOGA PORTARIA Nº 01/
SEMEL/2020 DE 07 DE MAIO DE 2020, baseado no 
DECRETO N° 4.914, DE 30 DE JUNHO DE 2020, 
sendo assim RETORNANDO com os contratos dos 
profissionais contratados através do processo seletivo 
nº 27/0001/2017 para a execução do convênio nº 
813773/2014 entre o Ministério do Esporte (atual 
Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania) e o Município de Belford Roxo, para 
execução do Programa Esporte e Lazer da Cidade – 
PELC a contar de 01 de julho de 2020.

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRÉTARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MATR. 80/46.584

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR 
TEMPO DETERMINADO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
PELC URBANO – CONVÊNIO 813773/2014
Conforme o Edital  do Processo Seletivo Simplificado 
para contratação temporária N°001/2017/SEMEL. 
Anexo  I Detalhamento do Cargo (Carga Horária), Ane-
xo II Atribuição dos Cargos e Disposições Finais 16.10; 
e os itens do Contrato de Trabalho, referente às CLAU-
SULA PRIMEIRA E CLAUSULA QUARTA  SEGUE O 
DISTRATO DOS SEGUINTES FUNCIONARIOS PELO 
NÃO CUMPRIMENTO DO EDITAL E CONTRATO DE 
TRABALHO A CONTAR DE 01/07/2020.

Pablo Patrick Pereira Agente Social

ANDREW RENATO ESTEVAM PIRES
SECRÉTARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MATR. 80/46.584

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS 
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS – SE-

MOCAP

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.00051/2018
CONTRATO N°: 029/SEMOCAP/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CMG REFORMA, COMÉRCIO, SER-
VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO COLONIAL, 
SITUADO À RUA JOINVILLE, BAIRRO VALE DO IPÊ, 
LOTE XV.
VALOR: R$ 427.236,98 (quatrocentos e vinte e sete 
mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito cen-
tavos).
PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE:00- Ordinários não Vinculados
NOTA DE EMPENHO: 800/2020.
FUNDAMENTO: Leis Federais nos. 10.520/02 e 
8.666/93 e Decretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 
e 4.570/18.
DATA DE ASSINATURA: 29/06/2020

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE, RECURSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52/00022/2020
CONTRATO N°: 027/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: NC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PA-
RAGUAI E DE LOGRADOUROS ADJACENTES NO 
BAIRRO SANTO ANTONIO DA PRATA, NO MUNICÍ-
PIODE BELFORD ROXO.
VALOR: R$ 1.413.086,87 (um milhão, quatrocentos e 
treze mil, oitenta e seis reais e oitenta e sete centa-
vos).
PRAZO: 60(sessenta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.013.1004.
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00.
NOTA DE EMPENHO: 781/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 08/06/2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50.0003/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 009/SEMOCAP/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GRADUX BRASIL EIRELLI EPP.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 009/
SEMOCAP/2019
VALOR: ACRÉSCIMO DE R$ 14.835,18 (quatorze mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50.00013/2018
TERMO: 001
CONTRATO: 008/SEMOCAP/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GRADUX BRASIL EIRELLI EPP.
OBJETO: RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 008/
SEMOCAP/2019
VALOR: REDUÇÃO DE R$ 21.586,19 9vinte um mil, 
quinhentos e oitenta e seis e dezenove centavos) E 
ACRÉSCIMO DE R$ 24.026,60 (vinte quatro mil, vinte e 
seis reais e sessenta centavos)
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO:  52.0086/2019
TERMO: 001.
CONTRATO: 009/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: REESOLVE CONSTRUÇÃO, REPA-
ROS E REFORMAS LTDA.
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO CAMPO DO CA-
RECA, SITUADO NA RUA PARÁBOLA, S/N°, BAIRRO-

PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0091/2019) 
HOMOLOGO como DESERTA a presente LICITAÇÃO 
na modalidade de CONVITE Nº 002/2020, cujo objeto 
é FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
ELEVADOR NO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A 
CRECHE GERALDO DIAS FONTES SITUADA A RUA 
HELIÓPOLIS, Nº 548, BAIRRO HELIÓPOLIS NO MU-
NICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ. Conforme Ata DE-
SERTA da Comissão Permanente de Licitações as fls. 
264, parecer da· Douta Procuradoria Geral do Município 
em fls. 156 a 163 e da Controladoria Geral do Município 
às fls. 267. Em 05 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios
Republicado por ter saído com incorreção.

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0021/2020) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS n ° 023/2020, cujo objeto 
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO TOTA, SITUADA NA 
RUA BERNARDINO GOMES COM TRAVESSIA LAM-
PEJO, BAIRRO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ., adjudicando seu objeto a empre-
sa: SECULUS CONSTRUTORA E PROJETOS L TDA 
EPP, no valor de R$236.224,72 (Duzentos e trinta e seis 
mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois cen-
tavos) conforme Ata de julgamento/mapa de lances e 
Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação as fls. 449 a 551 e ainda, pa-
receres da Douta Procuradoria Geral do Município em 
fls. 230 a 235 e da Controladoria Geral do Município as 
fls. 458 a 460. Em 20 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0004/2020) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2020, cujo obje-
to CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PA-
DRÃO ENTRE AS RUAS ANHANGUERA E PIRAPE-
TINGA, BAIRRO SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empre-
sa: MONTSERV SERVIÇOS INDUSTRlAlS EIRELI, no 
valor de R$3.897.378,26 (Três milhões, oitocentos e no-
venta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte 
e seis centavos) conforme  Ata de julgamento/ mapa de 
lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação da 
Comissão Permanente de Licitação as fls. 814 a 816 e 
ainda, pareceres da Douta Procuradoria Geral do Mu-
nicípio em, fls. 395 a 402 e da Controladoria Geral do 
Município às fls. 834 a 836. Em 20 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0070/2020) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N ° 021/2020, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RE-
FORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MU-
NICIPAL DE BELFORD ROXO, SITUADA NA AVENIDA 
RETIRO DA IMPRENSA, Nª 1013, BAIRRO VlLA ME-
DEIROS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, ad-
judicando seu objeto a empresa: JESBAN SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$453.322,54 
(Quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e 
dois reais e cinquenta e quatro centavos) conforme Ata 
de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/ 
Mapa de Adjudicação da Comissão Permanente de Li-
citação as fls. 621 a 624 e ainda, pareceres da Douta 
Procuradoria Geral do Município em fls. 287 a 293 e da 
Controladoria Geral do Município às fls. 633 a 635. Em 
13 de maio de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0005/2020) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, cujo objeto é a 
Contratação empresa especializada para obras de 
construção de prédio novo da escola JULIETA RÊGO 
situada na Av. Seis de Dezembro, S/N -Bairro Redentor 
no Município de Belford Roxo-RL adjudicando seu obje
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ingredientes

modo de preparo

BoLinho de
BacaLhau

1,5 kg de baca-
lhau/1,5 kg de bata-
ta/1 gema/Bastante 
salsa e cebolinha (pi-
cados)/1 dente de 
alho amassado/2 co-
lheres de sopa de fari-
nha de mesa/5 colhe-
res de sopa de azeite/
Sal.

Dessalgar o ba-
calhau, cozinhá-lo 
e desfiar, reserve o 
para esfriar.

Cozinhe as ba-
tatas e amasse-as, 
faça um purê, espe-
re esfriar.

Em seguida mis-
ture o purê com o 
bacalhau desfia-
do, acrescente os 
outros ingredientes, 
(salsa e cebolinha, 
alho, azeite e a fa-
rinha de rosca), 
sempre misturando 
bem.

Prove o sal, se for 
necessário coloque 
um pouco para 
temperar

Faça bolinhas e 
frite-as em óleo bem 
quente..

torta inteGraL 
de atum

MASSA:

2 ovos/2 xícara de 
trigo integral/1 xíca-
ra de leite/1/2 xíca-
ra de óleo de giras-
sol/1 xícara de aveia 
fina/1 colher (sopa) 
de fermento/sal a 
gosto.

RECHEIO:

1 cebola picada/1 
tomate picado/2 
ovos cozidos pica-
dos/2 lata de atum 
natural moído/1 co-
lher de cheiro-ver-
de/sal e pimenta a 
gosto.

ingredientes

modo de preparo

MASSA:

Coloque todos os 
ingredientes no li-
quidificador menos 
o fermento e bata 
tudo até ficar bem 
homogêneo

Depois acrescente 
o fermento e bata 
rapidamente só 
para misturar a mas-
sa com o fermento

RECHEIO:

Misture todos os 
ingredientes numa 
tigela e mexa ate 
todos se encorpora-
rem

Em uma forma mé-
dia unte com azeite 
coloque metade da 
massa espalhe o re-
cheio todo por ela, 
acrescente o restan-
te da massa, polvi-
lhe se quiser oréga-
no por cima para 
dar um gostinho es-
pecial

Leve ao forno mé-
dio por mais ou me-
nos 40 a 45 minutos

Bom apetite!

to a empresa; MONTSERV SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
EIRELI, no valor de R$4.268.365,l0 (Quatro milhões, 
duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta 
e cinco reais e dez centavos) conforme Ata de julga-
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de 
Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação ás 
fls. 759 a 761 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria 
Geral do Município ás fls.412/419 e da Controladoria 
Geral do Município às fls. 779 a 781. Em 16 de junho 
de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 52.00051/2018
CONTRATO N°: 029/SEMOCAP/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: CMG REFORMA, COMÉRCIO, SER-
VIÇOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO COLONIAL, 
SITUADO À RUA JOINVILLE, BAIRRO VALE DO IPÊ, 
LOTE XV.
VALOR: R$ 427.236,98 (quatrocentos e vinte e sete 
mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito cen-
tavos).
PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.451.039.1.004
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE:00- Ordinários não Vinculados
NOTA DE EMPENHO: 800/2020.
FUNDAMENTO: Leis Federais nos. 10.520/02 e 
8.666/93 e Decretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 
e 4.570/18.
DATA DE ASSINATURA: 29/06/2020

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
   SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

E CONVÊNIOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO:  52.0086/2019
TERMO: 001.
CONTRATO: 009/SEMOCAP/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: REESOLVE CONSTRUÇÃO, REPA-
ROS E REFORMAS LTDA.
OBJETO: OBRA DE REFORMA DO CAMPO DO CA-
RECA, SITUADO NA RUA PARÁBOLA, S/N°, BAIRRO-
PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no De-
creto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de 

Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 07/000486/2019.
CONTRATO N°: 011/SEMED/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JULIANA TERTO DO NASCIMENTO 
REFEIÇÕES EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, 
PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM 
COMO UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS EDUCA-
CIONAIS QUE NECESSITEM DE ALIMENTAÇÃO EM 
TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 3.282.994,05 (três milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais 
e cinco centavos).
PRAZO: 12 Meses
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2.039
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00
NOTA DE EMPENHO: 820/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/000486/2019.
CONTRATO Nº: 009/SEMED/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JULIANA TERTO DO NASCIMENTO 
REFEIÇÕES EIRELI. 
DA CORREÇÃO “CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto  
 
O objeto do presente CONTRATO é a contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de material de 
comunicação visual. 

LEIA-SE:
“CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto    
 
O objeto do presente CONTRATO é a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO UTILIZAÇÃO 
NOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS QUE NECESSI-
TEM DE ALIMENTAÇÃO EM TODA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 07/000486/2019.
CONTRATO N°: 011/SEMED/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JULIANA TERTO DO NASCIMENTO 
REFEIÇÕES EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, 
PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM 
COMO UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS EDUCA-
CIONAIS QUE NECESSITEM DE ALIMENTAÇÃO EM 
TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ.
VALOR: R$ 3.282.994,05 (três milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais 
e cinco centavos).
PRAZO: 12 Meses
PROGRAMAS TRABALHO: 1.12.361.017.2.039
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00
NOTA DE EMPENHO: 820/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/000486/2019.
CONTRATO Nº: 009/SEMED/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: JULIANA TERTO DO NASCIMENTO 
REFEIÇÕES EIRELI. 
DA CORREÇÃO “CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto  
 
O objeto do presente CONTRATO é a contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de material de 
comunicação visual. 
LEIA-SE:
“CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto    
 
O objeto do presente CONTRATO é a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO UTILIZAÇÃO 
NOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS QUE NECESSI-
TEM DE ALIMENTAÇÃO EM TODA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2020.

DENIS DE SOUZA MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 08/00363/2020.
CONTRATO: 005/EMERGENCIAL/SEMUS/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LINEA – RJ COMÉRCIO EIRELI.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO E EM CARÁTER EMERGENCIAL, 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMEN-
TO DE KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO 
DO CORONA VÍRUS – COVID-19 EM PACIENTES 
QUE APRESENTEM SINTOMAS DA DOENÇA, 
PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.270.000,00 (três mi-
lhões, duzentos e setenta mil reais).
PRAZO: 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.305.104.2138
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00
FONTE: 16 – SUS.
NOTA DE EMPENHO: 277/2020.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos De-
cretos Municipais nos. 2.305/07, 2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 25 de junho de 2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 08/0900/2019
CONTRATO N°: 010/SEMUS/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRILI-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA PARA AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA E 
SECUNDÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ.
VALOR: R$ 5.058.022,00 (cinco milhões, cinquenta   e 
oito mil e vinte e dois reais).
PRAZO ENTREGA: 30 (trinta) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.10.301.048.2.007
ELEMENTO DESPESA: 4.490.52.00
NOTA DE EMPENHO: 219/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 15/05/2020.                                                                                                                                      
                          

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA N.º 021/SEMUS/2020 DE 01 DE JULHO DE 
2020.
O Secretário Municipal de Saúde do Município de Bel-
ford Roxo, no uso das suas atribuições legais e com 
fundamento no parecer da Comissão designada pela 
Portaria n.º 05/SEMUS/2020, resolve cancelar o pro-
cesso 8/62/2020.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Mat. n.º 82/43327

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
QUITAÇÃO

PROCESSO: 25/00047/2019
TERMO N°: 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO: COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, 
PÚBLICOS, DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VERDES, 
VOLUMOSOS E COLETA E TRATAMENTO DOS 
RES´DUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
VALOR: R$ 2.527.343,90 (dois milhões, quinhentos e 
vinte e sete mil, trezentos quarenta e três reais e no-
venta centavos).
Prazo: 20 (vinte) dias.
PROGRAMAS TRABALHO: 1.15.452.015.2054
ELEMENTO DESPESA: 3.390.39.00 e 3.3.90.39.00
NOTA DE EMPENHO: 04 e 00/2020.
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 16/01/2020.

CHRISTIANO MIRANDA PONTES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI-

COS.

CASA CIVIL - CC

Despacho do Secretário (Processo nº 47/0043/2019) 
HOMOLOGO a presente LICITAÇÃO na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS n ° 021/2020, cujo objeto é 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA NO RAMO DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO 
DE SAÚDE, SITUADO NA RUA TUITI, S/N°, BAIRRO 
BARRO VERMELHO NO MUNlCIPlO DE BELFORD 
ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a empresa: BR 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, no valor de R$540.030,14 
(Quinhentos e quarenta mil, trinta reais e quatorze cen-
tavos) conforme Ata de julgamento/ mapa de lances e 
Ata de Adjudicação/Mapa de Adjudicação da Comissão 
Permanente de licitação as fls. 788 a 791 e ainda, pare-
ceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 
286 a 293 e da Controladoria Geral do Município às fls. 
803 a 804. Em 28 de maio de 2020.

MERHI DAYCHOUM
Secretario Especial de Projetos Especiais.

PORTARIA Nº 106/PREVIDE/2020 DE 01 DE JULHO 
DE 2020
Exonerar a pedido, ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA, do 
cargo de Ass. de Apoio Técnico, CC-2, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de Belford Roxo- 
PREVIDE.

PORTARIA Nº 107/PREVIDE/2020 DE 01 DE JULHO 
DE 2020
Exonerar, JOSE CARLOS GUIMARÃES AMBROSI 
BUSCH, do cargo de Ass. Administrativo, CC-8 do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos de Belford 
Roxo- PREVIDE.
 

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MAT. 60/362-2018

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS


