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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
Uma quarta-feira (8/7) mais que 

especial. Por quê? Hoje aniver-
saria Iolanda Brazão, a primeira-
-dama do teatro na Baixada. Além 
de representar, Iolanda, dirige, escreve, apresenta, 
declama é roteirista e produtora cultural. Para ela, 
o abraço especial da Resenha Cultural com votos 
de vida longa e sucesso sempre. Parabéns Iolan-
daaaaa!!!

Resenha Cultural
Hora

Nas últimas décadas, 
a coluna do SOMBRA 
tem recebido histórias 
de personagens pito-
rescos da política. Nos 
municípios da Baixada 
Fluminense os ‘asses-
sores de vereadores’ são 
os que criam situações 

das mais engraçadas. 
Existem os ‘aspones’, 
assessores de porra 
nenhuma, mas que se 
passam como tal, e os 
puxa-sacos, irmãos dos 
primeiros, porém no-
meados pelos assesso-
rados. 

aspones e puxa-sacos

o soMBRa
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Os ‘aspones’ chegam 
a ser ridículos e apro-
veitadores da fé alheia. 
Levam todo mês uma 
‘farpela’ e fazem de 
conta que representam 
seus ‘patrões’. São pa-
téticos. Já os puxa-sa-
cos, também batizados 
como ‘baba ovo’, só 
faltam praticar o ato em 

si. Não deixam de tirar 
a caspa no ombro e até 
ajeitam a cadeira para o 
edil sentar. Nosso agen-
te para assuntos políti-
cos, Passarinho Azul do 
Bico Preto, está sele-
cionando algumas pas-
sagens destes persona-
gens para publicarmos 
aqui. 

são baba-ovos e patéticos

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Para não passar em 
branco, Passarinho 
conta uma: “Numa 
das Câmaras tem um 
cara tão puxa-saco que 
não esquenta quando 
sua mulher diz que 
ficará no trabalho até 
mais tarde e sai com o 
chefe, também patrão 

do baba-ovo e cor-
no. Os dois trabalham 
no mesmo gabinete. 
História esquisita que 
rende situações anor-
mais”. *O sujeito, 
além de puxar o saco 
do vereador leva chi-
fre e não reclama. Oh, 
dor! (risos)

assessor e corno sabido

charme e beleza infantil no instagram
Belly Moraes 

A nova sensação 
do Instagram tem 
nome. É Belly Mo-
raes de 10 anos e 
charme infantil pra 
dar e vender. A meni-
na dona de um belo 
e cativante sorriso 
mora em Queima-

dos, na Baixada Flu-
minense, e acalenta um 

sonho: ser modelo fo-
tográfico. “E das famo-
sas!”, diz Érica Moraes, 
um misto de mãe-coruja, 

conselheira e produtora, 
sobre o desejo da filhota.

O perfil @belly.moraes se 
aproxima dos 3.800 seguidores e 
foi criado no Insta em setembro 

de 2018. “Nós duas trabalhamos e 
produzimos  diariamente. São três 
postagens semanais que nos deixam 
felizes e realizadas”, acrescenta Éri-
ca, que é profissional de saúde.

O pai, Vinicius Moraes, auxiliar 

de escritório, além de fã da modelo-
-infantil, a incentiva a todo momen-
to, segundo Érica. “Ele precisa tra-
balhar, mas, quando está em casa, dá 
muita força”.

“Minha filha é comunicativa, 
tem bom aproveitamento 
na escola e hoje serve 
de exemplo positivo 
para coleguinhas e 
seguidores no Ins-
tagram. O retorno 
é gratificante e a 
motiva bastante”, 
reforça Érica.

Seguir nos es-
tudos e se apri-
morar na profis-
são de modelo são 
dois alvos determi-
nados pela peque-
na Belly. “Ela tem 
sonhos e vai perse-
gui-los até conse-
guir realizá-los”, 

garante Érica Moraes.
Que o exemplo Éri-

ca & Belly se espalhe e 
faça outras mães e filhas 
felizes. 

Em mEio a pandEmia

 irmãos lançam selo de 
Histórias em Quadrinhos

Com o intuito de 
ampliar a produ-
ção de histórias 

em quadrinhos (HQ) no 
Brasil, a editora Litere-
-se lança um selo espe-
cializado em publicação 
de HQ’s e lança sua pri-
meira obra no segmento 
– Daisy, que retrata um 
enredo de terror ten-
do como fundo cidades 
da Baixada Fluminen-
se, no Rio de Janeiro. 
Por conta da pandemia 

do novo coronavírus, a 
editora optou por não 
realizar um evento com 
autógrafos e sessão de 
bate-papo, mas que será 
feito de forma virtual.

A obra Daisy conta a 
história de uma jovem 
da Baixada Fluminense 
que é sonhadora como 
qualquer outra jovem 
menina, mas que desde 
muito cedo seu desti-
no fora transformado 
por mãos alheias. Em 
universo que envolve 
emoções e adrenalina, 
cada personagem do 

livro traz o retrato de 
uma sociedade cheia de 
vícios, sem compaixão, 
criminosa além de atos 
que se tornaram banais 
na vida (ainda que bi-
zarros).

E para inovar ainda 
mais em meio a pande-
mia, os irmãos Perla de 
Castro e Pietro Peres 
acrescentaram no livro 
uma novidade. Além da 
qualidade dos desenhos 
e do enredo escrito por 
Perla, a obra é total-
mente interativa com 
sistema de áudio para 

dar ainda mais emoção 
a história. Quem adqui-
rir o livro receberá um 
‘Qr Code’ para acessar 
a novidade que compõe 
o desenrolar dos fatos.

O lançamento do selo 
e da primeira obra será 
realizada no dia 17/07 
(sexta-feira) através de 
live no Instagram da 
editora (@litereseedito-
ra), às 18h. A live será 
totalmente interativa e 
os amantes de histórias 
em quadrinhos vão po-
der tirar dúvidas e co-
nhecer o livro.

Perla de Castro (D) e 
Pietro Peres vão lançar 
a obra interativa em 
live no Instagram
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mais obras

com diversos serviços de infraestrutura

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Belford Roxo inicia 
‘MuTiRão nos BaiRRos’

 Rafael BaRReTo/pMBR

primeira ação do projeto aconteceu no bairro Babi com limpeza e recapeamento asfáltico 

A P r e f e i t u r a 
de Belford 
Roxo reali-

zou o Mutirão nos 
Bairros. A primei-
ra ação do projeto 
aconteceu no bairro 
Babi com um con-
junto de serviços, 
desde limpeza até 
recapeamento asfál-
tico, que começou 
na Avenida Atlântica 
até o centro do bair-

ro alcançando ruas 
como a dos Advo-
gados, Engenheiros, 
Avenida Atlântica e 
Sami. No próximo 
sábado, a ação acon-
tece no bairro Bom 
Pastor.

De acordo com o 
prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, 
o Waguinho, mais 
de 100 funcioná-
rios se dedicaram 
o dia todo no muti-
rão. “Todos os sába-
dos estaremos com 

obras transforman-
do diversos bairros. 
No próximo, a ação 
acontece no bair-
ro Bom Pastor, mas 
isso não quer dizer 
que os trabalhos 
que se iniciaram no 
Babi vão parar. Ire-
mos terminar tudo 
durante a semana e 
colocar iluminação 
de led”, informou 
Waguinho, que esta-
va acompanhado de 
secretários e verea-
dores.

Ficou no 
passado 

Manoel Barbo-
sa, 66 anos, mora 

na Rua Engenhei-
ros há 44 anos, 
destacou que an-
dava atolado no 
barro. “Precisá-
vamos usar sacos 
plásticos nos pés 
para não sujar os 

transportes públi-
cos. Agora tudo 
vai melhorar com 
o novo asfalto, 
iluminação e uma 
nova opção de la-
zer para o bairro”, 
disse.

Uma das ruas beneficiadas do bairro foi a dos Engenheiros, onde 
mora Manoel Barbosa

samu de Meriti bate recordes de atendimentos
Em três anos e meio 

funcionando sob a ges-
tão do atual prefeito de 
São João de Meriti, João 
Ferreira Neto, Dr. João, 
junto com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
da Baixada (Cisbaf), o 
SAMU, Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência, bateu recordes de 

atendimentos.
De acordo com os da-

dos da coordenadoria do 
SAMU de São João de 
Meriti, somente até ju-
nho deste ano de 2020, o 
serviço já atendeu 7.246 
chamados, mais que todo 
o ano de 2017, onde o 
número era 7.212.

Na ocasião, o governo 

encontrou o SAMU com 
apenas uma ambulância 
e carente de diversos re-
cursos para o exercício 
de suas funções. Na atu-
al gestão, o número de 
viaturas passou de ape-
nas uma para 14 ambu-
lâncias, incluindo UTI’s 
móveis completas, além 
da reforma das instala-

ções dos socorristas.
O mês de maio de 2020 

foi o mais movimentado 
para equipes desde o co-
meço da gestão em 2017, 
tendo sido realizados 
1.476 atendimentos.

Além disso, foi criado 
o Serviço de Verificação 
de Óbitos - SVO, onde 
os próprios profissionais 

atestam a causa da morte 
(salvo em casos de cri-
mes), já tendo fornecido 
mais de 1.100 declara-
ções de óbitos para mu-
nícipes de São João de 
Meriti, poupando os fa-
miliares de aguardarem 
pela autópsia do Institu-
to Médico Legal (IML) 
Atualmente o SAMU de 

São João de Meriti é re-
ferência na Baixada Flu-
minense e atende tam-
bém a outras cidades no 
entorno.

Lembre-se, em caso de 
necessidade ligue 192. 
SAMU de São João de 
Meriti: Avenida Presi-
dente Lincoln, 1.050 – 
Jardim Meriti.

guapi: secretário de saúde é exonerado 
O secretário de Saúde 

de Guapimirim, Roberto 
Petto, foi exonerado do 
cargo. A decisão ocor-
re depois de diversos 
pedidos do Ministério 
Público do Rio. O úl-
timo pedido do MP foi 
feito no dia 25 de junho, 
quando foram mostrados 
indícios de superfatura-
mento em contratos com 
dispensa de licitação 
para compra de material 
hospitalar para o enfren-
tamento à pandemia da 
Covid-19.

De acordo com as in-
vestigações, os proces-
sos escolheram as em-

presas com maior preço, 
em alguns casos até qua-
tro vezes maior do que 
aqueles comprados pe-
las prefeituras de outros 
municípios. O contrato 
com a empresa vence-
dora, a Primer Comer-
cial & Distribuição, foi 
fechado por R$ 723.333 
mil, muito acima do va-
lor proposto pelas em-
presas concorrentes.

A decisão também foi 
baseada em outro moti-
vo. Entre 2003 e 2008, 
Roberto Petto foi pre-
feito de Teresópolis e 
sofreu um processo por 
improbidade administra-

tiva por manter um cargo 
de chefia na Fundação 
Educacional da Serra 
dos Órgãos, no qual fis-
calizava convênios com 
a prefeitura, enquanto a 
prefeitura firmava con-
vênio com a Fundação 
Educacional.

O processo chegou à 
última instância no Su-
perior Tribunal de Justi-
ça em 2019, e ele perdeu 
os direitos políticos por 
10 anos. Em 2012, ele e 
outro ex-prefeito de Te-
resópolis foram conde-
nados a devolver quase 
R$ 800 mil aos cofres 
públicos.

Deputado pagou casa de luxo e 
colégio dos filhos com ‘rachadinha’

A investigação do 
Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) 
revelou que o depu-
tado estadual Márcio 
Pacheco (PSC) usou o 
dinheiro do esquema de 
‘rachadinha’ para pa-
gar aluguel de casa de 
luxo e R$ 22.348,46 em 
mensalidades do colé-
gio particular dos filhos. 
O parlamentar foi de-
nunciado por peculato, 
lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha. 

Segundo os promo-
tores, o aluguel (R$ 8 
mil) e o condomínio 

(R$ 2 mil) da casa do 
condomínio de luxo na 
Barra da Tijuca, onde o 
parlamentar vive com 
a família, foram pagos 
com dinheiro público 
desviado.

Entre 2016 e 2017, 
foram rastreadas oito 
transferências da con-
ta de do deputado para 
o proprietário do imó-
vel, num total de R$ 
60.160,82. Os boletos 
com as taxas do con-
domínio também foram 
pagas por André Santo-
lia, chefe de gabinete de 
Márcio Pacheco.

Além dele, outras 11 
pessoas também foram 
denunciadas no esque-
ma de rachadinhas – 
desvio e apropriação de 
salários de assessores. 
A investigação mostra 
que mais de R$ 1 mi-
lhão foram desviados 
dos cofres públicos com 
a devolução de parte 
dos salários dos asses-
sores.

Até maio, Pacheco 
foi líder do governo 
Wilson Witzel na As-
sembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj).
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Tse e o prazo de ficha limpa
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) recebeu 
uma consulta que ques-
tiona se o adiamento das 
eleições municipais afe-
ta a contagem do prazo 
de inelegibilidade da Lei 
da Ficha Limpa. Na con-
sulta, o deputado federal 
Célio Studart (PV-CE) 
questiona se um candi-
dato cuja inelegibilida-
de vencia em outubro, 
quando se realizaria a 
eleição, pode ser con-
siderado elegível para 
disputar o pleito em 15 
novembro, nova data da 
eleição estabelecida pelo 
Congresso.

O parlamentar argu-
menta que, na nova data, 
já estaria vencido o prazo 
de oito anos de inelegibi-
lidade para os condena-
dos por abuso de poder 
político e econômico nas 
eleições de 2012, por 
exemplo. Isso porque, 
nesses casos, conforme 
deliberado pela própria 
Justiça Eleitoral, a con-
tagem teve como marco 
inicial o dia 7 de outu-

bro, data do primeiro 
turno da eleição daquele 
ano.

“Verifica-se, portanto, 
que o adiamento das elei-
ções poderia beneficiar 
candidatos que estariam 
inelegíveis na data origi-
nal, ou seja, poderia dar 
ensejo ao afastamento da 
Lei da Ficha Limpa para 
condenados por ilícitos, 
antecipando sua volta ao 
domínio eleitoral”, diz o 
texto da consulta.

Desse modo, o deputa-
do pede que o TSE afas-
te as dúvidas e declare se 
os candidatos que esta-
riam inelegíveis em ou-
tubro de 2020 continu-
arão ou não inelegíveis 
em novembro. O teor da 
consulta, feita ontem (6), 
foi elaborado por quatro 
advogados, entre eles, o 
ex-juiz Marlon Reis, um 
dos redatores da Lei da 
Ficha Limpa. O processo 
foi distribuído para rela-
toria do ministro Edson 
Fachin, a quem caberá a 
análise inicial do ques-
tionamento

pandEmia no rJ 

Um brasileiro pode ser um dos primeiros casos de cura do HIV. 
Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) mostra 
a remissão do paciente, tratado com novo coquetel contra a doen-

ça, sem carga viral há mais de dois anos.

A Petrobras anunciou reajuste médio de 5% para a gasolina 
vendida em suas refinarias a partir de hoje, enquanto manteve 
a cotação do diesel, informou a companhia ontem, por meio da 

assessoria de imprensa.

Mais de 2,5 toneladas 
de embalagens dos mó-
veis da sua nova sede, 
localizado no Edifício 
Lúcio Costa, no Centro 
do Rio, foram destina-
das pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
para o projeto Light Re-
cicla. 

O programa de sus-
tentabilidade troca resí-
duos por bônus na conta 
de energia elétrica. En-
tre os materiais constam 
1.700Kg de papelão e 
820Kg de plástico. Em 
novembro de 2019, a 
Alerj aderiu à Rede Le-
gislativo Sustentável. 

Recicla i 

susTenTaBilidade ii

A iniciativa foi criada 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), pelo 
Senado Federal e pela 
Câmara dos Deputados. 

“Essa parceria com a 
Light faz parte do novo 
momento da Alerj”, ex-
plicou o diretor de Pa-
trimônio da Casa, Renan 
Lacerda

.”A Alerj tem se mobilizado tam-
bém para solucionar a questão do 
descarte do lixo eletrônico. Estamos 
no processo de fechar o projeto para 
atender a essa demanda”, destacou o 
diretor de Patrimônio da Alerj.

paRceRia iii

descaRTe V

ediToRial

O presidente da Casa, André Ce-
ciliano (PT), assinou um contrato de 
sustentabilidade com o Tribunal de 
Contas da União. Para Renan Lacer-
da, o maior ganho da Alerj com essa 
parceria é, sem dúvida, com a susten-
tabilidade.

conTRaTo iV

RJ amplia financiamento 
a produtores de leite

RepRodução/aleRj 

Professores vo-
luntários que atuam 
nos Centro de Re-
ferência da Juven-
tude, mantidos pela 
Secretaria de Estado 
de Esporte, Lazer 
e Juventude (Seel-
je), lançaram mão 
da tecnologia para 
manter o aprendi-

zado durante a pan-
demia da covid-19. 
Felipe Bornier, Se-
cretário de Estado 
de Esporte, Lazer e 
Juventude, destaca 
que as as aulas são 
muito importantes 
para o desenvolvi-
mento dos mora-
dores das comuni-

dades onde estão 
localizados. “Fica-
mos muito felizes 
em acompanhar que 
vários professores, 
através de suas re-
des sociais e gru-
pos de contatos, têm 
mantido esta intera-
ção com os alunos”, 
comenta 

Tecnologia à serviço do aprendizado 

RepRoduçao 

A Secretaria de Esta-
do de Agricultura 
ampliou os em-

préstimos a juros baixos 
do Agrofundo, programa 
de fomento agropecuário 
e tecnológico da secretaria 
para os produtores de leite 
do estado do Rio. O objeti-
vo é alavancar a produção, 
elevando dos atuais 515 
milhões de litros produzi-
dos por ano ao patamar de 
700 milhões de litros até o 
fim de 2022.

A bovinocultura de leite 
é uma atividade agrope-
cuária presente em 88 dos 
92 municípios do Estado e 
conta com cerca de 17 mil 
produtores, sendo extrema-
mente importante para a 
geração de emprego e ren-
da.

Os produtores de lei-
te fluminenses poderão 
financiar a construção e 
adequação das instalações 
e das pastagens destinadas 
à produção, em limites que 
variam entre R$30mil e 
R$70mil. O financiamen-
to pode ter prazo de até 60 
meses, com juros de 2% ao 
ano.

O secretário de Agri-
cultura, Marcelo Queiroz, 
acredita que esta nova li-
nha de financiamento re-

presentará um novo mo-
mento para o setor lácteo. 
“O Rio Leite vai significar 
um avanço considerável na 
cadeia produtiva de leite, 
pois dará aos pecuaristas a 
possibilidade de investir e 
aumentar a sua produção. 
Além disso, será funda-
mental na recuperação da 
economia pós pandemia, 
por ser um segmento que 
gera emprego e renda em 
praticamente todos os mu-
nicípios do nosso estado”, 
afirmou o secretário.

Empréstimos a juros baixos faz parte do programa
 de fomento agropecuário e tecnológico 

assessoria de 
coMunicaÇÃo

Linha 
de 

crédito 

Os produtores que 
desejam buscar esta 
linha de crédito de-
vem procurar os es-
critórios da Emater-
-Rio para elaboração 

dos projetos técnicos. 
Segundo a presidente 
Stella Romanos, os 
técnicos da empresa 
estão prontos para re-
ceber as demandas e 
ajudar os produtores 
do estado do Rio.

“A Emater está 
presente em todas 
as fases do Agrofun-
do, desde a ajuda aos 
produtores na elabo-
ração dos projetos, 
passando pela análi-
se, o recebimento e 

a aprovação dos pe-
didos, ações que os 
técnicos continuarão 
fazendo agora com o 
Rio Leite. Nós esta-
mos em contato dire-
to com os produtores 
e conhecemos todas 
as necessidades de 
cada um deles, por 
isso o trabalho da 
Emater é fundamen-
tal para o sucesso 
deste projeto”, disse 
a presidente.

O Agrofundo é o 

programa de fomento 
agropecuário e tecno-
lógico da Secretaria 
de Agricultura, ope-
racionalizado pela 
Emater-Rio, que ofe-
rece aos agricultores 
fluminenses emprés-
timos a juros baixos. 
Ele atende produto-
res de frutas, flores, 
mel, leite, ovos, or-
gânicos, agroindús-
trias de base familiar 
e, a partir de agora, o 
leite.

Objetivo é aumentar a produção de 700 milhões de litros até o fim de 2022
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 alexandRe Vidal / flaMengo

Bruno Henrique fala da decisão
 e fase ‘garçom’ de gabigol

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

 Atacante exalta movimentação positiva da equipe nos jogos

 lucas MeRçon / flu 

Na véspera da 
decisão da 
Taça Rio, o 

atacante Bruno Henri-
que concedeu entrevis-
ta coletiva no início da 
tarde de terça-feira (7) 
no Ninho do Urubu. 
Através da FlaTV, o 
rubro-negro respondeu 
às perguntas enviadas 
pela imprensa. 

Sobre o interesse do 
Benfica em Jorge Je-
sus ele disse: “O Mis-
ter não comentou nada 
com a gente. Se che-
gou alguma proposta 
ou não, só ele mesmo é 
capaz de resolver essa 
situação com a direto-

ria. Torcemos e espe-
ramos que ele continue 
aqui conosco. Essa 
possibilidade é pessoal 
e ele que escolhe o que 
é melhor para a carrei-
ra.

 Lado garçom de 
Gabigol - “A gente se 
movimenta bastante 
ali na frente. Então as 
possibilidades de todo 
mundo fazer gols são 
muito grandes. Nesse 
recomeço pós-pande-
mia, o Gabriel realmen-
te está sendo o garçom 
do nosso time. Ele tem 
uma visão incrível den-
tro de campo. É como 
eu falei, as movimenta-
ções sempre vão pegar 
alguém em vantagem 
para poder finalizar e 

fazer os gols. Eu pude 
ser o cara ali que o Ga-
briel conseguiu dar as 
assistências. Espero 
que essa parceria conti-
nue com ele marcando 
gols também”.

Rei dos Clássicos - 
“Acho que todo grande 
jogador aparece nesses 
jogos decisivos, e co-
migo não é diferente. 
Quando vou jogar num 
clássico, sempre pro-
curo me motivar ain-
da mais. Então espero 
fazer um grande jogo 
amanhã e, independen-
temente de fazer gol 
ou não, o importante 
é o coletivo da equipe. 
Se Deus quiser vamos 
conquistar mais esse 
título”.

Na FlaTV, o artilheiro respondeu às perguntas enviadas pela imprensa

“Vai ser bem difícil. 
A gente retomou as ati-
vidades com bastante 
cuidados, tanto nos trei-
nos quanto nos jogos 

também. Se isso aconte-
cer de ficarmos parados 
por mais um mês, é bem 
complicado porque nun-
ca tínhamos enfrentado 

essa situação. Mas te-
mos que saber lidar com 
essa situação em que 
estamos vivendo. Pro-
curamos cumprir todas 

as recomendações que o 
Flamengo passa”.

Mesmo número de 
gols de Guerrero - 
“Essa marca é muito 

boa para mim. Cheguei 
a 43 gols, mesma quan-
tidade que Guerrero fez 
pelo Flamengo. Tenho 
jogos a menos e conse-

gui alcançar essa marca. 
É continuar trabalhando 
para sempre dar o meu 
melhor dentro de cam-
po”.

Mais uM Mês seM jogaR eM caso de TíTulo

Se o Flamengo der-
rotar o Fluminense, 
será o campeão estadu-
al, uma vez que venceu 
a Taça Guanabara e tem 
a melhor campanha no 
geral.

Atual campeão cario-

ca, brasileiro e da Li-
bertadores da América, 
o Fla é apontado como 
grande favorito. O tri-
color ainda não marcou 
um gol sequer desde o 
retorno da competição, 
e o rubro-negro ainda 

não sofreu gol. Entre-
tanto, Bruno Henrique 
pede cautela: “Clássico 
não tem favorito. Eles 
não fizeram gol desde 
a volta do campeonato, 
mas pode ser que fa-
çam. Tomara que não. 

Nosso time também 
não tomou gol e quer 
continuar assim. Temos 
totais condições de ga-
nhar o título, mas sabe-
mos que o Fluminen-
se tem um time muito 
qualificado. Jogaremos 

da mesma forma que 
jogamos com qualquer 
equipe, mas jogo é jo-
gado. Não sabemos o 
que pode acontecer. Va-
mos entrar em campo 
ligados, focados para 
não ter surpresas”. Fla-

mengo e Fluminense se 
enfrentam nesta quarta-
-feira (8), no Maracanã, 
às 21h30min, pela final 
da Taça Rio. A decisão 
será transmitida pelo 
canal oficial do tricolor 
no Youtube, a FluTV.

Taça Rio pode TeRMinaR nesTa QuaRTa

no fluminense, nenê prega
 foco por título da competição 

O Fluminense está 
na final da Taça Rio e 
encara nesta quarta-
-feira o Flamengo, no 
Maracanã. Os tricolo-
res precisam conquis-
tar o segundo turno 
para evitar o título an-
tecipado do adversário 
do Campeonato Cario-
ca. O meia Nenê admi-
tiu que o favoritismo é 
do Rubro-Negro, mas 
afirmou que o time da 
Laranjeiras pode sur-
preender, relembran-
do a semifinal da Taça 
Guanabara.

“Pegar o exemplo 
nosso mesmo do 3 a 2, 
demos muita dificul-
dade ao times deles, 
soubemos sair daquela 
pressão deles. Fazem 
uma pressão muito 
boa, taticamente é um 
time muito organiza-
do nessa parte, além 
da qualidade técnica. 
Nós também sabemos 
onde podemos atacar, 
utilizar nossas armas. 
A metade do primeiro 

tempo e o segundo in-
teiro, jogamos de igual 
para igual. Fizemos 
três ou quatro gols, o 
VAR tirou dois. Temos 
que acreditar que nós 
podemos vencer”, dis-
se.

Nenê destacou que 
atuar como “azarão” 
diminui a pressão so-
bre o Fluminense. “Eu 
acho que é melhor por-
que a pressão é toda 
para o outro lado, né? 
Mas não é uma coisa 
que me atrapalha ter 
pressão ou não. Pode 
ser uma ajudinha de 
leve, sim, a gente não 
tem essa pressão. Que 
possamos nos aprovei-
tar disso”, declarou.

O Fluminense não 
vem bem desde o re-
torno ao Campeonato 
Carioca. Das três par-
tidas que fizeram, os 
tricolores empataram 
duas e perderam uma. 
Além disso, a equipe 
das Laranjeiras não 
marcou nenhum gol.  Meia admite favoritismo do Flamengo, mas admite que surpresas podem acontecer
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Com ElEição adiada

Tse é consultado sobre 
prazo da ficha limpa

Processo foi para relatoria do ministro Edson Fachin
aBR

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
recebeu na segun-

da (6) uma consulta que 
questiona se o adiamento 
das eleições municipais 
afeta a contagem do prazo 
de inelegibilidade da Lei 
da Ficha Limpa.

Na consulta, o deputado 
federal Célio Studart (PV-
-CE) questiona se um can-
didato cuja inelegibilidade 
vencia em outubro, quan-
do se realizaria a eleição, 
pode ser considerado ele-
gível para disputar o plei-
to em 15 novembro, nova 
data da eleição estabeleci-
da pelo Congresso.

O parlamentar argu-

menta que, na nova data, já 
estaria vencido o prazo de 
oito anos de inelegibilida-
de para os condenados por 
abuso de poder político e 
econômico nas eleições 
de 2012, por exemplo. 
Isso porque, nesses casos, 
conforme deliberado pela 
própria Justiça Eleitoral, a 
contagem teve como mar-
co inicial o dia 7 de outu-
bro, data do primeiro tur-
no da eleição daquele ano.

“Verifica-se, portanto, 
que o adiamento das elei-
ções poderia beneficiar 
candidatos que estariam 
inelegíveis na data origi-
nal, ou seja, poderia dar 
ensejo ao afastamento da 
Lei da Ficha Limpa para 
condenados por ilícitos, 
antecipando sua volta ao 

domínio eleitoral”, diz o 
texto da consulta.

Dúvidas
Desse modo, o deputa-

do pede que o TSE afaste 
as dúvidas e declare se os 
candidatos que estariam 
inelegíveis em outubro 
de 2020 continuarão ou 
não inelegíveis em no-
vembro.  

O teor da consulta, feita 
foi elaborado por quatro 
advogados, entre eles, o 
ex-juiz Marlon Reis, um 
dos redatores da Lei da Fi-
cha Limpa. O processo foi 
distribuído para relatoria 
do ministro Edson Fachin, 
a quem caberá a análise 
inicial do questionamento.  

Na semana passada, 
o Congresso promulgou 

emenda constitucional 
que adiou o primeiro tur-
no das eleições deste ano 

de 4 de outubro para 15 
de novembro. O segundo 
turno, que seria em 25 de 

outubro, foi marcado para 
29 de novembro. 

(Fonte: Agência Brasil)

Fachin vai analisar se os inelegíveis poderão concorrer em Novembro

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

Professores das 
salas de recursos 

participam de reunião 
virtual em Belford Roxo
Em tempos de Coro-

navírus, a Divisão de 
Educação Especial da Se-
cretaria de Educação de 
Belford Roxo optou por 
realizar reunião remota 
com os professores que 
atuam na sala de recursos, 
realizando o Atendimento 
Educacional Especializa-
do (AEE). O objetivo do 
encontro virtual, realiza-
do recentemente, foi de-
bater sobre os trabalhos 
desenvolvidos nesses três 
meses de pandemia.

A organização da par-
ticipação dos professores 

foi feita por subprefeitu-
ras. Um grupo participou 
pela manhã (subprefei-
turas de Areia Branca e 
Nova Aurora), enquanto 
à tarde o debate contou 
com professores das áre-
as que compreendem as 
subprefeituras de Lote 
XV, Jardim Redentor e 
Parque São José. “A ideia 
inicial, foi dar as boas-
-vindas, promovendo um 
café virtual, percebemos 
que assim como os es-
tudantes, os professores 
também necessitam de 
acolhimento e de afetivi-

dade, pois como é do co-
nhecimento de todos, são 
muitas as famílias que 
passam por momentos de 
fragilidade emocional”, 
destacou chefe da Divi-
são de Educação Especial 
(DEE), Célia Domingues.

Considerando as espe-
cificidades do público-
-alvo da Educação Espe-
cial, o encontro começou 
com a apresentação de 
um vídeo motivacional 
e uma reflexão sobre os 
desafios desse momen-
to de pandemia. Foram 
feitas ainda observações 

com algumas orientações 
que visam favorecer a 
aproximação dos profes-
sores com os estudantes 
com deficiência e seus 
responsáveis, no sentido 
de reduzir os impactos 

causados pelo contexto 
social da Pandemia. Cé-
lia Domingues destacou 
ainda as principais infor-
mações sobre o Plano de 
Ação do Departamento 
de Ensino, bem como o 

Plano de ação da Divisão 
de Educação Especial, 
que visam nortear as es-
tratégias pedagógicas 
dos profissionais de edu-
cação da Rede de Ensino 
de Belford Roxo.

diVulgação

andré Mendonça manda polícia federal 
investigar jornalista da folha de são paulo

O ministro André Men-
donça (Justiça e Seguran-
ça Pública) anunciou na 
terça-feira (7) que vai de-
terminar à Polícia Federal 
que investigue o colunista 
do jornal Folha de S.Paulo.

O jornalista escreveu 
texto (para assinantes) em 
sua coluna intitulado “Por 
que torço para que Bol-
sonaro morra”. O artigo 
de opinião foi publicado 
depois do anúncio de que 
o presidente da República 
está com covid-19.

Na coluna, Schwarts-
man diz que se Bolsonaro 
morresse significaria que 
o Brasil não teria mais um 

mandatário minimizando a 
pandemia.

“Torço para que o qua-
dro se agrave e ele morra. 
Nada pessoal. […] Embo-
ra ensinamentos religiosos 
e éticas deontológicas pre-
conizem que não devemos 
desejar mal ao próximo, 
aqueles que abraçam éti-
cas consequencialistas não 
estão tão amarrados pela 
moral tradicional”, escreve 
o jornalista.

O colunista também 
descreve seu entendimento 
de que a eventual morte do 
chefe do Executivo é “filo-
soficamente defensável”.

“A vida de Bolsonaro, 
como a de qualquer indi-
víduo, tem valor e sua per-

da seria lamentável. Mas, 
como no consequencialis-

mo todas as vidas valem 
rigorosamente o mesmo, 

a morte do presidente 
torna-se filosoficamente 
defensável, se estivermos 
seguros de que acarretará 
um número maior de vidas 
preservadas. Estamos?“.

O ministro André Men-
donça rechaçou a publica-
ção. Por meio de seu per-
fil no Twitter, ele elencou 
princípios básicos do Esta-
do democrático de Direito. 
Entre eles, o da liberdade 
de imprensa. Destacou, no 
entanto, que a Constitui-
ção limita essas liberda-
des. Mendonça acrescen-
tou que “quem defende a 
democracia deve repudiar 
o artigo”.

lsn podeR 360

Hélio será enquadrado. “Quem defende a democracia deve repudiar o artigo”, diz o ministro

Célia Domingues conversou virtualmente com os professores 
e falou sobre o Plano de Ação do Departamento de Ensino
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Grupo dE ExtErmínio 

foTos: RepRodução

foTos: diVulgação/polícia ciVil

Criminosos tem participação em 84% dos casos investigados em São Gonçalo
Mãos do tráfico e da milícia 

Um relatório da 
Secretaria de 
Polícia Civil re-

vela que a participação 
do tráfico de drogas e 
da milícia nos homicí-
dios dolosos no Rio de 
Janeiro ultrapassou a 
metade dos casos inves-
tigados pela Delegacia 
de Homicídio em vários 
períodos analisados en-
tre 2016 e o primeiro 
semestre de 2020. Em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana, o levan-
tamento aponta que 84% 
dos homicídios dolosos 
tiveram participação de 
organizações criminosas 
nos primeiros seis me-
ses deste ano, segundo 
as investigações.

No documento, a cor-
poração faz um panora-
ma inédito da atuação 
das milícias e do tráfico 
de drogas nas favelas 
do Rio. Os grupos cri-
minosos dominam 1,4 
mil comunidades. En-
tre as investigações da 
Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) 
no primeiro semestre 
de 2016, 33% dos ca-
sos envolviam o tráfico 
de drogas. Em 2017, no 
segundo semestre, 47% 
dos homicídios tinham 
participação das facções 
criminosas.

Classificação da 
especializada 

Em 2018, a classi-
ficação da DH passou 
a contabilizar também 
homicídios envolven-

do milicianos. Nos pri-
meiros seis meses, 43% 
das mortes envolviam 
um dos dois grupos, 
com 24% representando 
o tráfico e 19% para as 
milícias.

No segundo semes-
tre de 2018 e 2019, a 
participação dessas or-
ganizações criminosas 
somadas em homicídios 
foi de 50% e 51% dos 
casos, respectivamente. 
No primeiro semestre de 
2020, 47% das investi-
gações envolviam a par-
ticipação de traficantes 
ou milicianos.

O relatório diz ainda 
que a atuação de trafi-
cantes e milicianos e o 
impacto dos dois gru-
pos nos homicídios em 
Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí, na Região Me-

tropolitana, só aumen-
tou entre 2016 e 2020. 
No primeiro semestre de 

2016, a participação dos 
grupos era de 41% dos 
homicídios em Niterói 

e Maricá, 52% em São 
Gonçalo e 55% em Ita-
boraí.

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Operação contra a milícia em São Gonçalo e Maricá, em 2018. Ação apreende armas, granadas, coletes e drogas em Itaboraí

De acordo com o le-
vantamento, na Baixada 
Fluminense o relatório 
destaca que a atuação das 
organizações criminosas 
não se estende às favelas. 
Em 2016, 62% dos crimes 
estavam ligados à atuação 
de tráfico ou milícia nas 
investigações da Delega-
cia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF) 
no primeiro semestre.

Com o passar dos se-
mestres analisados, a 
participação dessas orga-
nizações nos homicídios 
diminuiu. No último perí-

odo analisado, o primeiro 
semestre de 2020, foram 
52% dos crimes ligados 
a traficantes e milicianos, 
com 48% dos crimes sem 
relação com os grupos.

As três facções do trá-
fico de drogas comandam 
81% desses territórios e a 
milícia está em 19% das 
favelas. Das 1.413 comu-
nidades onde o crime or-
ganizado se instalou, 828 
são controladas pela fac-
ção mais numerosa.

Uma segunda está em 
238 comunidades e uma 
terceira administra 69. Já 

a milícia está em 278 fa-
velas, mais que as outras 
duas quadrilhas de trafi-
cantes do Rio.

Segundo a polícia, o 
Rio tem cerca de 56.600 
criminosos em liberda-
de, portando armas de 
fogo de grosso calibre. 
Esse número é mais que 
todo o efetivo da Polícia 
Militar, que tem 44 mil 
PMs no Rio, sendo que 
apenas 22 mil trabalham 
na atividade fim, em pa-
trulhas e operações de 
enfrentamento à violên-
cia.

na Baixada, ação não se esTende às faVelas 

A Polícia Civil in-
diciou 14 pessoas no 
caso da médica Ticya-
na D’azambujja, que foi 
espancada por frequen-
tadores de uma festa no 
Grajaú, na Zona Norte 
do Rio. O crime aconte-
ceu no dia 30 de maio, ao 
tentar impedir a festa na 
pandemia. Os criminosos 
vão responder por infra-
ção sanitária preventiva 
– por participar de uma 
aglomeração no meio de 
uma pandemia. A pena 
pode chegar a 1 ano de 
prisão. 

Além disso, o pro-
prietário da casa, Rafa-
el Presta (que aparece 
nas imagens carregando 

Ticyana) e Rafael Perei-
ra (que agrediu a médica 
e socou um vizinho que 
desceu para tentar ajudá-
-la) foram indiciados por 
lesão corporal grave. O 
dono da casa também 
está proibido de fazer no-
vos eventos. Outras três 
pessoas vão responder 

por lesão corporal leve.
A polícia concluiu o 

inquérito depois de ana-
lisar imagens de dezenas 
de câmeras de segurança 
e ouvir mais de 30 depoi-
mentos. Chamou a aten-
ção do delegado André 
Neves a festa contar com 
agentes da lei, das polí-

cias Civil e Militar, que 
nada fizeram para pro-
teger a médica. Por isso, 
além da infração sanitá-
ria, eles também foram 
indiciados por prevarica-
ção, quando o funcioná-
rio público deixa de agir 
diante de um crime por 
interesse próprio.

Ao comentar sobre a 
conclusão do inquérito, 
Ticyana disse: “Todos fo-
ram rapidamente identifi-
cados, então eu vejo que 
o trabalho da polícia foi 
muito bem feito e espe-
ro que isso realmente se 
reflita depois com a justi-
ça sendo feita ao final do 

Polícia indicia 14 por agressão a médica
foTos: RepRodução

Imagem mostra homem carregando médica. Ticyana teve o joelho esquerdo quebrado e as mãos pisoteadas

Agentes da 58ª DP 
(Posse) prenderam Dou-
glas Souza da Silva por 
conduzir um veículo clo-
nado, no último domin-
go. A prisão é resultado 
de informações obtidas 
pelo setor de inteligência 
da distrital, sob o coman-
do da delegada Waleska 
Garcez. 

De acordo com a titu-
lar, os agentes realizaram 
um confronto de dados e 
verificou-se que o veícu-
lo conduzido era produto 
de roubo registrado sob 
o número de RO 035-
03454/2019. Douglas foi 

encaminhado à Secre-
taria de Administração 
Penitenciária (SEAP), 
onde ficará a disposição 
da Justiça.

Encontro na DP 
Um encontro promo-

vido pela delegada Wa-
leska Garcez reúne hoje, 
às 9h30, na sede da 58ª 
DP, representantes de di-
versos órgãos de defesa 
da mulher. Sonia Lopes, 
coordenadora do CIAM 
Baixada (Centro Inte-
grado de Atendimento à 
Mulher); Miriam Maga-
li, coordenadora de Po-

líticas Públicas 
para Mulheres 
de Nova Iguaçu 
e presidente do 
Conselho Muni-
cipal de Direito 
da Mulher; Elia-
na Leôncio, coor-
denadora de Po-
líticas Públicas 
para Mulheres 
de Queimados; 
Marcele Dias 
Afonso, presi-
dente do Con-
selho Tutelar do 
Centro Nova Iguaçu; 
Isabel Abreu, coordena-
dora da Atenção Basica 

da Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova Igua-
çu (SEMUS) e a Patrulha 
da Lei Maria da Penha. 

Em pauta, as ações dos 
órgãos e as novas diretri-
zes de combate a violên-
cia à mulher. 

civil prende condutor de veículo clonado
diVulgação/polícia ciVil 

Douglas dirigia veículo roubado 

Agentes da Guarda 
Municipal, a serviço da 
Secretaria Municipal 
de Segurança e Ordem 
Pública, prenderam na 
noite da última segunda-
-feira, um homem apa-
rentemente embriagado, 
que estava ameaçando 
com facas crianças que 
brincavam à beira do Rio 
Camarim.

Por volta das 18h, os 
agentes GM Florêncio, 
GM Guimarães, GM Dias 
e GM Cardoso faziam 
patrulhamento de rotina 
no bairro Vila Camarim, 
quando foram abordados 
por populares, que infor-
maram sobre o fato. 

Após procederem ao 
local informado pelos 
moradores, os agen-
tes encontraram Carlos 
Ubijara Pereira Pinto. 
Durante a abordagem, 
os agentes encontraram 
com Carlos, 2 facas, 1 
arma de choque, 3 pinos 
de pó, e 2 pequenos ta-
bletes de maconha.

Carlos Pinto foi enca-
minhado à 55ª DP onde 
ficou detido pelos cri-
mes de tráfico de drogas, 
ameaça e porte de arma 
branca.

gM de 
Queimados 

prende 
homem por 
ameaça a 
crianças 
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Não jogue lixo nas ruas. 
A população agradece!

Você tem uma opinião 

forte e pode ficar irritado 

para ver as coisas 

acontecerem. O céu 

pede atenção para firmar 

acordos, documentos e análise de 

viagens ou cursos. Infelizmente os 

resultados não dependem de você, 

portanto promova a calma.

Há desafios para obter 

soluções com papéis, 

documentos ou acordos 

com pessoas muito 

próximas. Durante o dia 

é essencial avaliar as possibilidades, 

para que consiga se expressar com 

qualidade e tomar decisões viáveis

Áries

O céu aponta desafios 

para se comunicar com 

uma pessoa do seu 

convívio. Amplie as 

suas percepções sobre 

sentimentos e expectativas que estão 

inseridas nesta troca. Durante o dia, a 

situação tende a se esclarecer.

Touro

Os projetos estão 

fervilhando e pedem 

de você habilidades 

para concretizar 

acordos e negociações 

financeiras. Não é recomendável 

tomar decisões precipitadas. O céu 

pede calma e espera, porque assim os 

resultados serão melhores.

Gêmeos

Você está muito 

irritado e sentindo 

a necessidade de se 

posicionar. O céu traz 

tensões e talvez seja 

necessário se posicionar, contudo o 

céu também pede calma para que 

perceba melhor como deve prosseguir 

com os seus projetos.

Câncer

Leão

Existem tensões 

para acertar contas 

com uma pessoa. O 

desenvolvimento em 

equipe mexe muito 

com você e pede uma 

postura sábia. O céu pede que você 

aja com calma, porque ao longo do 

dia uma pessoa pode ajudá-lo.

Virgem

Uma pessoa muito 

próxima está irritada e 

sentindo a necessidade 

de se posicionar. A 

irritação e a pressa 

podem gerar brigas e discussões. O 

céu pede que você concretize acordos 

com calma, porque soluções podem 

emergir ao longo do dia.

Libra

O céu traz tensões 

no trabalho e a saúde 

também pode ser 

afetada. É um dia para 

analisar como você 

deve atuar com a sua rotina e com o 

propósito de ser mais produtivo. O 

céu pede discernimento para avaliar as 

possibilidades com calma.

Escorpião

Você vai sentir a 

necessidade de se 

posicionar em relação 

a investimentos. A 

experiência desafia a 

autoestima, os talentos 

ou as situações que cercam os filhos. 

Você está em busca de realização, 

porém é preciso esperar os resultados 

com paciência.

Sagitário

O céu traz tensões para 

se relacionar com uma 

pessoa muito próxima e 

pede de você habilidades 

para se colocar no lugar 

do outro. Tenha atenção com brigas e 

com discussões. Durante o dia, você 

verá a oportunidade de conversar 

abertamente sobre o que sente.

Capricórnio

Você está sentindo 

dificuldades para 

criar movimentos 

no trabalho e a 

experiência afeta 

negativamente a sua 

comunicação com algumas pessoas. O 

céu recomenda calma. Durante o dia, 

você terá a oportunidade de perceber 

melhor os seus caminhos.

Aquário

Você está ansioso para 

concretizar negociações 

e investimentos. Se 

tiver filhos, as decisões 

financeiras os afetam 

grandemente. O céu sabiamente pede 

que você aja com calma e evite tomar 

decisões precipitadas. Ao longo do dia, 

você verá soluções.

Peixes
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AVISO DE ADIAMENTO

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N° 007/2020

Em referência ao Pregão Eletrônico n° 007/2020 do  
processo administrativo 8235/2019, que objetiva AQUI-
SIÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS TIPO LED, tendo 
como  VALOR MÁXIMO ADMITIDO R$ 5.681,00 (cinco 
mil, seiscentos e oitenta e um reais), para atender as 
necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA E TURISMO, o Secretário Munici-
pal de Licitações, Compras e Contratos, informa que a 
licitação acima citada está adiada para o 17 de julho  de 
2020 às 11H.
O Edital e errata estão disponíveis para serem retirados 
no portal oficial do município no endereço eletrônico 
https://www.portoreal.rj.gov.br  e através do Portal ele-
trónico de licitação do Banco do Brasil www.licitações.
com.br. Para retirada do edital na Secretaria de Lici-
tações Compras e Contratos os interessados deverão 
trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite ta-
manho A4 branco e documentos de identificação civil. 
Para maiores informações na Secretaria Municipal de 
Licitações, Compras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 
442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 
17h ou pelo telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 07 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

Designado conforme Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

AVISO DE ADIAMENTO 
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N° 009/2020

Em referência ao Pregão Eletrônico n° 009/2020 do  
processo administrativo 1836/2020, que objetiva AQUI-
SIÇÃO DE COBERTORES PARA ATENDER AS DE-
MANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo como  VALOR MÁXIMO 
ADMITIDO R$ 22.550,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
e cinquenta reais), para atender as necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO, o Secretário 
Municipal de Licitações, Compras e Contratos, informa 
que a licitação acima citada está adiada para o 17 de 
julho  de 2020 às 13H.
O Edital está disponível para ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br  e através do Portal eletrónico de li-
citação do Banco do Brasil www.licitações.com.br. Para 
retirada do edital na Secretaria de Licitações Compras 
e Contratos os interessados deverão trazer: 1 (uma) 
resma (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 branco 
e documentos de identificação civil. Para maiores infor-
mações na Secretaria Municipal de Licitações, Com-
pras e Contratos na Rua Hilário Ettore, 442 – Centro 
– Porto Real – Rio de Janeiro, das 08h às 17h ou pelo 

telefone (0XX24) 3353-1393.

Porto Real, 07 de julho de 2020.
Kamal Jamil Ibrahim

Secretário Municipal de Licitações, Compras e Contra-
tos

Designado conforme Portaria 241 de 29 de maio de 
2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
Real. 
02 - CONTRATADO: Contransin Indústria e Comércio 
Ltda
03 - OBJETO: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento e implantação de sistema semafórico 
luminoso no cruzamento, localizado na Avenida Dom 
Pedro II x Avenida Estevam Domingos Pederassi x Rua 
Ubaldino Graciani, denominado cruzamento da Tia Zefa
04 - EMBASA/MODALIDADE: Art. 55 da Lei Federal n° 
8.666/93 
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 01-14.01.00-06-
122-0101-2.001-3.3.90.39.00-1.001.0000-686/2020 
Ficha 201
06 - NOTA DE EMPENHO: 686/2020
07 - VALOR: R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seis-
centos reais)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8139/2019
09 - PRAZO: 30 (trinta) dias a partir da ordem de ser-
viço
10 - DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2020

José Carlos Machado
Secretário Municipal de Ordem Pública

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO Nº 040/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, § 1°, V,  da Lei Fede-
ral n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 394/2019
06 - Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias com início 
em 30/08/2020 e término 24/08/2021
07 - Data da Assinatura: 03 de julho de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO Nº 035/2020
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de alteração quantita-
tiva do contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 65, I, “b”,  da Lei Federal 

n° 8.666/93.
05 - Valor: R$ 805,41 (oitocentos e cinco reais e quaren-
ta e um centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 8346/2019
07 - Data da Assinatura: 29 de junho de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 03 AO 
CONTRATO Nº 035/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Comal Construtora Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, § 1°, II,  da Lei Fede-
ral n° 8.666/93.
05 - Processo Administrativo Nº: 1529/2018
06 - Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias com início 
em 20/06/2020 e término 14/06/2021
07 - Data da Assinatura: 19 de junho de 2020

Luiz Tavares de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 02 AO 
CONTRATO Nº 045/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Cotasin Sinalização Ltda EPP
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação ao 
contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 930.332,81 (novecentos e trinta mil, tre-
zentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos)
06 - Processo Administrativo Nº: 5630/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 30/07/2020 
e término 30/07/2021
08 - Data da Assinatura: 22 de junho de 2020

José Carlos Machado
Secretário Municipal de Ordem Pública

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 03 AO 
CONTRATO Nº 039/2018
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: J.C.E. Juriti Construções Eletromecâ-
nica Ltda
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação e rea-
juste ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
06 - Processo Administrativo Nº: 5161/2017
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 13/06/2020 
e término 13/06/2021
08 - Data da Assinatura: 10 de junho de 2020

Robson Paulino da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Câmara Municipal de itaguaí
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
EDiTAL DE nOTiFiCAÇÃO ExTRAJuDiCiAL

Considerando as tentativas infrutíferas de notificações dos 
denunciados nos dias 06 e 07 de julho, certificadas por ser-
vidores efetivos; 
Considerando o envio de telegramas aos denunciados nas 
suas residências e na sede da Prefeitura; 
Considerando a realização de protocolo dos Ofícios 365 e 
366/2020 no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de 
Itaguaí, no dia 07 de julho, direcionada individualmente a 
cada um dos denunciados comunicando a notificação por 
hora certa no dia 07 de julho às 16h;
Considerando a tentativa infrutífera de notificação por hora 
certa dos denunciados; 
Considerando a realização de protocolo dos Ofícios 359 
e 361/2020 no setor de protocolo da Prefeitura Municipal 
de Itaguaí; 
Considerando o envio de sedex ao 1º denunciado na sua 
residência contendo a íntegra do processo nº 109/2020; 
Considerando o envio dos Ofícios 360 e 361/2020 para o 
e-mail oficial da Prefeitura Municipal de Itaguaí (faleconos-
co@itaguaí.rj.gov.br) e do Ofício 361/2020  para o e-mail 
do patrono do Vice-prefeito (dennis@cincinatus.com.br). 
Considerando a publicação de edital de notificação no sítio 
oficial da Câmara Municipal de Itaguaí;
Considerando o prazo de 90 dias para conclusão dos tra-
balhos da Comissão Processante;
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí – RJ, 
no uso de suas atribuições legais e consoante ao previsto 
no inciso V do Decreto Lei nº 201/1967, NOTIFICA os Se-
nhores Carlo Busatto Junior e Abeilard Goulart de Souza 

Filho da marcação de Sessão Especial de Julgamento que 
se realizará no dia 09 (nove) de julho de 2020 (quinta-feira), 
às dezoito (18) horas, ocasião em que será votado o Pa-
recer Final da Comissão Especial Processante 001/2020.
Considerando as respostas encaminhadas nos Ofícios da 
Defensoria Pública e da OAB - Seção Itaguaí, bem como 
o silêncio da Procuradoria Jurídica do Município referente 
aos Ofícios nº 027 e 064CEP001/2020, visando salvaguar-
dar o direito à ampla defesa e ao contraditório, notifico ain-
da o Senhor Carlo Busatto Junior que a Comissão Especial 
Processante deliberou pela nomeação de advogado dativo 
para produzir sua defesa oral no Processo nº 109/2020.
Conforme prevê o inciso V do Decreto Lei nº 201/1967, na 
referida sessão, após a leitura das peças requeridas e o 
uso da palavra pelos Vereadores, os denunciados, ou seus 
Procuradores, terão o prazo máximo de 02 (duas) horas 
para produzir sua defesa oral.
Por oportuno, embora disponibilizada cópia integral do 
Processo nº 109/2020 aos denunciados, o referido proces-
so estará disponível consulta e análise no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Itaguaí.

NOEL PEDROSA DE MELLO
VICE-PRESIDENTE

TERMO DE nOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATiVO 
 
 
Considerando que o Sr. CARLO BUSATTO JÚ-
NIOR, Prefeito do Município de Itaguaí-RJ, até o pre-

sente momento não constituiu patrono nos autos; 
 
Considerando que a Comissão Especial Proces-
sante nº 001/2020 encaminhou Ofícios à Defen-
soria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
que declinaram de representar o 1º Denunciado;  
 
Considerando o envio dos Ofícios nºs 027 e 
064 à Procuradoria Jurídica e Geral da Prefeitu-
ra Municipal de Itaguaí e diante de sua inércia;  
 
Considerando a garantia aos Denunciados o pleno e ir-
restrito direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusi-
ve com a garantia de defesa técnica ao 1º Denunciado; 
 
O Presidente da Comissão Especial Processante, nos 
usos de suas atribuições, constitui e nomeia o Dr. Rodri-
go Augusto Ferreira, OAB/RJ nº 169.336, com escritório 
situado na Estrada da Cachamorra, nº 350, bloco 1, sala 
431, Campo Grande, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 23.040-150. 

 
Itaguaí, 07 de julho de 2020. 

 
HAROLDO RODRIGUES JESUS NETO 

Presidente da Comissão Especial Processante nº 
001/2020 

 
DR. RODRIGO AUGUSTO FERREIRA 
Advogado Dativo – OAB/RJ 169.336

quarta-feira, 08 de julho de 2020aToS oFiciaiS8
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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.

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 

07 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 08/07/2020 – CÓD-PMBR 126.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1797/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
Tornar sem efeito, A PORTARIA Nº 1385/SEMAD/2020 DE 08/05/2020, publicada em 09/05/2020.

PORTARIA Nº 1798/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, MIRIAM FRANCISCA FELIX DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 1799/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, AUGUSTO COELHO ALVES, do cargo em comissão de Assessor Serviço I, CC-10, da 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 1800/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal, SHIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS DE BRITO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Serviço I, CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº 1801/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
A   SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade ao Decreto nº 4.478 de 11 de maio de 2018 e 
conforme o Artigo 34, da Lei Complementar nº 014 de 31/10/97,

R E S O L V E:
Exonerar a pedido ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA, Advogado, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania – SEMASC, matrícula nº 10/46.453, a contar de 06 de julho de 2020, conforme 
o contido nos autos do processo nº 04/1894/2020. 

PORTARIA Nº 1802/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade com os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, de 31.10.1997.
          

RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional da servidora RAQUEL REGINA DOS SANTOS LIMA, matrícula 10/20.052 
ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, lotado na Secretária Municipal de assistência Social 
e Cidadania - SEMASC. O tempo de serviço de 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias, que cor-
responde a 01(um) ano, 10(dez) meses e 03(três) dias. Conforme a Certidão de Tempo de Serviço 
expedida pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo- PMBR, e o tempo de serviço de 1.004(hum 
mil e quatro) dias, que corresponde a 02dois) anos, 09(nove) meses e 04(quatro) dias. Conforme a 
Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,que inte-
gram o processo administrativo nº. 04/1630/2020. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais. 

PORTARIA Nº 1803/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em confor-
midade 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

KARINA GALO-
NETE DE LIMA 04/1822/2020 10/43.614 PROFESSOR II 120 26/06/20 a 

23/10/20

STEPHANE MA-
RINHO CRUZ DE 
ALBUQUERQUE

04/1803/2020 60/72.788 ASSESSOR DE 
GABINETE 120 25/06/20 a 

22/10/20

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

PORTARIA Nº 1804/SEMAD/2020 DE 07 DE JULHO DE 2020. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em con-
formidade com a  Lei Complementar n.º. 014 de 31/10/97 e o que determina o art. 2º do Decreto nº 
4.311 de 28/07/2017.

                                                               R E S O L V E:
CONCEDER LICENÇA PATERNIDADE

NOME PROCESSO MAT. CARGO DIAS PERÍODOS

LEONEL 
DE JESUS 

PINTO
04/1830/2020 10/77.993 GARI 30 29/06/20 a 28/07/20

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

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

COMUNICADO]
Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. 
Carlos Gomes da Silva, que encontram-se a sua disposição na Controladoria Geral, informações 
referentes ao processo TCE - RJ   nº 214.145-3/2014.
                                                                             

          RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público que através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores alterações, realizará licitação em atendimento as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefeitura Munici-
pal de Belford Roxo que tem como objetivo EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NO 
BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – RJ.  Podem participar do 
Processo licitatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado. DATA E HORÁRIO DE 
ABERTURA: 23 de Julho de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000048/2020.Maiores informa-
ções e retirada do Edital na Sala de reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 4º Andar, 
Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação de um 
pen drive e o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊ-
NIO - SEMOCAP

(Despacho do Secretário Processo nº 52/0235/2019) HOMOLOGO como DESERTA a presente LI-
CITAÇAO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N ° 007/2020, cujo objeto é CONTRAT AÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, 
SITUADA NA AVENIDA JOAQUIM DA COSTA LIMA, S/N -BAIRRO SÃO BERNARDO -BELFORD 
ROXO -RJ. Conforme Ata DESERTA da Comissão Permanente de Licitação ás fls. 353 e ainda, 
pareceres da Douta Procuradoria Geral do Município em fls. 406 e 411 e da Controladoria Geral do 
Município às fls. 357. Em 07 de julho de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretario Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênio.

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 14/SEMASC/2020, DE 07 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre a designação de servidores para compor a Comissão Julgadora do Chamamento 
Público nº 001/SEMASC/2020.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores CARLA CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA – Matrícula nº 
11/49.738, ELISANGELA NUNES COSTA DIAS - Matrícula nº 60/78.255 e EDIMILSON CEZARIO 
- Matrícula nº 60/78.293, respectivamente, como membros integrantes da Comissão Julgadora do 
Chamamento Público nº 001/SEMASC/2020, e na qualidade de suplente da comissão o servidor 
TIAGO COSTA - Matrícula nº 60/78.299. 
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 015/SEMASC/2020, DE 07 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual referente à ata de registro de preço nº 011/2019, 
processo nº 49/0072/2018 e apenso nº 08/0844/2018, que trata de fornecimento e instalação de ma-
terial de comunicação visual à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania no município de Belford Roxo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – Matrícula nº 60/60.398 
e THAIS ALVES FERREIRA PAIVA – Matrícula nº 60/78.212, respectivamente, para exercerem a 
fiscalização da execução contratual referente à ata de registro de preço nº 011/2019, processo nº 
49/0072/2018 e apenso nº 08/0844/2018, que trata de fornecimento e instalação de material de 
comunicação visual à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para atendimentos de 
programas e projetos desta secretaria, em conformidade com o que dispõe o art. 67 da lei federal 
8.666/93.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 60/70.862

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SEMASC/2020 PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES PU-
BLICAS OU PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFE-
RENTES AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

 1 – DO OBJETO

A Prefeitura da Cidade de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania – SEMASC, faz saber, por via do presente Edital, que estão abertas as inscrições para 
a seleção de propostas de instituições públicas e privadas sem fins lucrativas, para execução do 
Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS.

A seleção será regida pelas normas pertinentes a matéria, em especial pela Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e suas alterações, a Resolução nº 21 do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS, de 24 de novembro de 2016, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, pelo Decreto Estadual n.º 43.635, de 20 de outubro de 2003 e a Portaria 
Interministerial nº 424 de 30/12/2016, Lei Municipal nº 1.036 de janeiro de 2017, e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital.

2 - OBJETIVO GERAL

Selecionar instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, para execução dos Serviços Refe-
rentes ao Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS pelo prazo de 
12(doze) meses.

3 - DO CRONOGRAMA

Lançamento do edital 08/07/2020

Entrega de cópia impressa da documentação da 
proponente 23/07/2020

Divulgação dos resultados finais 28/07/2020

 
4 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Deverá ser entregue em duas vias, em envelope lacrado, com a documentação de habilitação, à 
CJCP - Comissão Julgadora d o Chamamento Público no período previsto nesse edital à Avenida 
Retiro da Imprensa, nº 1423/1455, 3º andar, Piam, CEP. 26.112-180, Belford Roxo/RJ.

5 – DA SELEÇÃO

5.1 - A Comissão Julgadora do Chamamento Público – CJCP – nº 001/SEMASC/2020, analisará a 
DOCUMENTAÇÃO, que será avaliada e pontuada de acordo com o item 7.2 deste edital.  

5.2 - A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por meio de análises 
e avaliações realizadas pela Comissão Julgadora do Chamamento Público, composta por 3 (três) 
membros da equipe técnica da SEMASC, e 01 (um) membro designado para suplente, sendo asse-
gurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo.

5.3 – A Instituição (ções) cuja documentação alcance a pontuação apresentará proposta técnica que 
poderá ser condicionada a ajustes orçamentários e do seu conteúdo.

6 – DA HABILITAÇAO

Após o recebimento dos envelopes, será realizada a análise da documentação de habilitação das 
Proponentes, através da análise dos documentos a seguir especificados: 
I- Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas alterações, caso 
existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
II- Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo 03 (três) anos;
III- Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
IV- Declaração de Capacidade Técnica e Operacional – expedida por entidade pública nos 
termos dos artigos da Portaria Interministerial nº 424 de 30/12/2016;
V- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da proponente;
VI- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
VII- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
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ATOS OFICIAIS

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.

10

I- Certidão Negativa de Débitos CND para com a Previdência Social;
II- Certidão de Regularidade para com o FGTS;
III- Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro funcional ou ad-
ministrativo; 
IV- Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas ligadas às integran-
tes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de 
matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, nos termos do 
Art. 119 da Lei Orgânica Municipal;
V- Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui-
ção Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
VI- Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quando for o caso, 
o representante responsável pela boa administração dos recursos recebidos, cujo nome constará do 
extrato do Termo de Parceria a ser publicado no Diário Oficial do Município; 
VII- Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal da Entidade, 
apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do responsável indicado pela boa admi-
nistração dos recursos recebidos; 
VIII- Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em mora ou situa-
ção de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 
orçamentos da União, na forma do Termo de Referência;
IX- Declaração de Funcionamento da Instituição no endereço por ela declarado, de acordo 
com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

7 – DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS TECNICAS

7.1. A seleção das propostas submetidas à Comissão Julgadora do Chamamento Público da SE-
MASC, em atendimento a este Edital, será realizada por intermédio de análises e avaliações com-
parativas. Para tanto, é estabelecida a seguinte etapa:

Análise, julgamento e classificação pela Comissão Julgadora do Chamamento Público, formalmente 
designada pela SEMASC, e consiste na análise das propostas quanto ao mérito e aos critérios para 
análise e julgamento. 

     Serão levados em conta os seguintes critérios: 

1.1.  Comprovante da experiência – No mínimo 1(um) atestado de capacidade operacional, 
em conformidade com a Portaria Interministerial nº 424/2016, comprovando o exercício, nos três 
últimos anos, de atividades referente à matéria objeto da Parceria ou contrato de repasse em 
atividades, projetos e programas sociais, preferencialmente voltados para criança e adolescente em 
situação de vulnerabilidade social.
1.2. Comprovante da experiência da ETP – Equipe Técnica Principal da Proponente, formada 
no mínimo por 3 (três) técnicos, com três anos de graduados, no mínimo. 
1.3. Clareza no objetivo e metas para a execução do objeto.
1.4. Adesão aos temas considerados prioritários.
1.5. Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano.
1.6. Adequação do orçamento.

7.2 A pontuação atribuída aos projetos seguirá conforme a tabela apresentada a seguir: 

Critérios de análise e julgamento Pontuação 

Atestados/Comprovante da experiência do exercício nos três últimos anos 
de atividades referente à matéria objeto da Parceria ou contrato de repasse 
em atividades, projetos e programas sociais, preferencialmente voltados para 
criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social através de decla-
ração (ções) expressa firmada pelo representante legal do órgão ou entidade 
convenente ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento 
às disposições legais aplicáveis.

45

Comprovação de aptidão dos membros da Equipe Técnica Principal, composta 
no mínimo por 3(três) técnicos, com o mínimo de três anos de graduação. 15

Adesão aos temas considerados prioritários 10

Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano 10

Adequação do orçamento 10

Clareza no objetivo e metas 10

8 – DO RESULTADO E SELEÇÃO

O resultado de cada etapa – 1ª) analise de documentação e 2ª) a analise da proposta técnica, será 
publicada no Diário Oficial do Município, respeitando os prazos para os recursos administrativos.

9 – DA CONTRAPARTIDA

9.1 - Será exigida a DECLARAÇÂO da contrapartida para entidades privadas sem fins lucrativos, 
no valor de 0,3%, calculada sobre o valor total do objeto, estimado em R$ 1.598.559,72 (um milhão, 
quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), 
que pode ser da seguinte forma:

Contrapartida por meio de bens e serviços.

9.2 - A proponente deverá comprovar que os recursos financeiros, bens ou serviços referentes à 
contrapartida proposta estão devidamente assegurados.

9.3 - A contrapartida por meio de bens e serviços será aceita somente se for economicamente 
mensurável e sua utilização deve estar relacionada à execução do projeto contendo a indicação do 
valor correspondente em conformidade com os valores praticados no mercado, sendo admitido o 
que se segue:

I. Aluguel de equipamentos – custo/hora;
II. Impressão de projetos gráficos – custo/metro;
III. Serviços de Contabilidade – custo/hora;

9.4 - Outras formas de contrapartida por meio de bens e serviços poderão ser objeto de análise pela 
SEMASC.

10- IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1- Rejeição de propostas 

1. Serão rejeitadas as propostas entregues fora do prazo. 
2. Serão rejeitadas as propostas que não contenham qualquer das documentações solicitadas. 
3. Serão rejeitadas as propostas entregues sem versão digital (em CD ou DVD). 
 
10.2-  Revogação ou anulação do edital 

1 -   A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da SEMASC, por motivo de in-
teresse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação 
de qualquer natureza. 

2 - Qualquer cidadão poderá impugnar e questionar o ato convocatório deste Chamamento Público 
em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a seleção e habilitação das entidades, deven-
do ser protocolada nesta Secretaria, exclusivamente por escrito;

3 - As entidades participantes deste Chamamento Público poderão impugnar e questionar os termos 
do presente edital até o quinto dia útil que anteceder a seleção e habilitação das entidades;

10.3 - Caberá a Comissão Julgadora receber, analisar e decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 03 (três) dias úteis.

10.4 - Deferida a impugnação e o questionamento contra o ato convocatório, será designada nova 
data para realização do Chamamento Público, que será publicado nos mesmos veículos de divulga-
ção originalmente publicados.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, devendo o participante manifestar 
imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, 
após o término da sessão de lances.

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que o proponente pretende que sejam revistos pela Comissão Julgadora. 

11.2. Qualquer participante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedida o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso sendo endereçadas à Comissão Julgadora, ficando os demais participantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do participante importará a decadência do direito 
de recurso.
11.4 A Comissão Julgadora analisará o recurso para fins de reconsideração.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 
os encaminhados por fax, correios ou que não tenham sido devidamente protocolados perante a 
Comissão Julgadora do Chamamento Público.

12 – DA REVOGAÇÃO

12.1 Este chamamento poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
ser anulado por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

Para a execução do Objeto, a dotação orçamentária correrá por conta do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, Programa de Trabalho 08.243.045.2.023 – Elemento de Despesa 
3.3.90.39.00 – Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
O Valor Previsto para a execução do Objeto é de R$ R$ 1.598.559,72 (um milhão, quinhentos e 
noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).

14 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14.1 A expectativa de seleção das Instituições Classificadas não obriga a SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, firmar instrumento de transferência de 
recursos com qualquer dos proponentes, sendo que a formalização do mesmo ficará submetida ao 
atendimento, por parte do proponente, das solicitações que serão feitas pela SEMASC/FMAS, no 
sentido de eventuais ajustes dos projetos às exigências legais e técnicas vigentes e aos objetivos 
e resultados expressos neste edital, não se obrigando a contemplar em sua totalidade o valor do 
projeto, podendo-o aprová-lo parcialmente.

14.2 A execução será acompanhada e fiscalizada pela Municipalidade e por Comissão designada 
para tal fim, pela SEMASC, respondendo o parceiro pelos danos causados a terceiros decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do instrumento.

14.3 Para fins de assinatura do Termo de Colaboração serão exigidos o Plano de Trabalho, discri-
minando os valores por item proposto, Cronograma físico-financeiro, documentos comprobatórios 
da regularização jurídico-fiscal, bem como atos constitutivos e documentos comprobatórios, devida-
mente registrados na forma da lei (inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores), a seguir especificados:

-  Ofício solicitando parceria
-  Projeto Técnico (anexo I)
-  Programa de Trabalho (anexo III)
-  Termo de Referência
-  Ata de Aprovação do Estatuto e seu respectivo Estatuto, registrado em cartório;
-  Em caso de OSCIP Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
parceria;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
- Certidões Negativas de Débitos com o Município da sede da proponente;
- Certidão de Regularidade Fiscal, para o proponente sediado no Município de Belford 
Roxo;
- Certidão Negativa de Débitos CND para com a Previdência Social;
-  Certidão de Quitação para com o FGTS;
-  Memória de Cálculo;
-  03 (três) Cotações de Preços (Anexo V);
- Pesquisa Salarial;
-  Declaração de compatibilidade de preços (Anexo VI);
-  Cópia AUTENTICADA dos documentos pessoais do Procurador da entidade proponente;
- Indicação dos dirigentes que serão responsáveis pela administração financeira do Termo 
de Colaboração;
- Declaração de abertura de conta corrente em instituição financeira;
- Declaração de que não está em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

 15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 As Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos deverão realizar auditoria independen-
te da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria.

15.2 Os anexos passam a fazer parte integrante do presente chamamento, independentemente de 
transcrição, para todos os efeitos legais.

15.3 Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente no que diz respeito à 
execução de despesas com os recursos destinados ao projeto pelo instrumento legal especifico.

15.4 Toda e qualquer documentação remetida fora do prazo estabelecido neste Edital não será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados pela SEMASC.

15.5 A execução do objeto tem como base a Visita Domiciliar, desta forma, não há que se tomar 
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, conforme 
artigo 24, parágrafo 1°, Inciso X da Lei 13.019/14.

15.6 Deverão ser atendidas as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobili
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

canjica

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

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

ingredientes

Modo de preparo

caRapeBa 
gRelHada

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

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

dade reduzida e idosos, conforme artigo 24, parágrafo 1°, inciso X da lei 13.019/14, de acordo com 
as características do Objeto da Parceria.

15.7 Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este chamamento poderão ser 
obtidos na SEMASC, situada à Avenida Retiro da Imprensa, nº 1423/1455, 3º andar, Piam, CEP. 
26.112-180, Belford Roxo/RJ, no horário de 13:30 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, 
domingos e feriados.

15.8 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Chamamento 
Público da SEMASC.

Brenda Silva Gonçalves Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

Mat. 60/70.862

ANEXO I

1 – INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO

TEMA •	 O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção, por 
meio de Chamada Pública Municipal, de Instituições Públicas ou 
Privadas sem fins lucrativos.

TÍTULO •	 Denominar o Projeto

OBJETIVO •	 Definir de forma sucinta os objetivos do projeto

JUSTIFICATIVA

a) Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta 
a um problema ou demanda especificada e identificada, como base no cadas-
tro único do MDS.

b) Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um 
resumo da situação esperada, inclusive com o apontamento de resultados a 
serem alcançados ao seu término.

c) Descrever sucintamente o papel e as qualificações das Associa-
ções e Entidades Assistenciais sem fins lucrativos, proponente em questão, 
para a condução desta proposta.

ÁREA DE 
ATUAÇÃO DO 
PROJETO

a- Descrever sucintamente.

ETAPAS E METO-
DOLOGIA APLI-
CADA

I- Descrever sucintamente a metodologia a ser utilizada no pro-
cesso de execução do projeto;

II- Descrever sucintamente a estratégia de participação e mo-
nitoramento que a entidade utilizará durante a execução das 
mesmas.

III- Descrever sucintamente o marco teórico e legal a serem uti-
lizados como referência.

METAS IV- Descrever sucintamente.

ESTIMATIVA ORÇA-
MENTÁRIA

Especificação Total Conce-
dente

Material de Consumo

Serviço de Terceiros

Pessoa Física 

Serviço de Terceiro

Pessoa Jurídica

Total

Local, data e assinatura do Responsável pela Proponente.

ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL
Preencher em papel timbrado

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial no 424, de 30 de dezembro de 2016, DE-
CLARO para os devidos fins que ..........................................................(inserir nome da entidade pro-
ponente), possui quadro de profissionais, formado por  .................. (inserir os nomes dos técnicos 
e sua qualificação), que atende os requisitos necessários de capacidade técnica e gerencial para 
a execução do objeto proposto, tendo experiência no desenvolvimento das atividades que serão 
requeridas para a devida execução das atividades propostas pela presente Parceria, tais como: 
........................................................................................(descrever experiências como: licitações, 
aquisição de bens, execução de outras Parcerias pactuadas, acompanhamento e desenvolvimento 
social, etc.).

Inserir local e data
_____________________________

Inserir nome e cargo do responsável pela Proponente

ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO
(A ser encaminhado apenas quando da celebração da Parceria)

FORMULÁRIO I

DADOS CADASTRAIS

1- ORGÃO PROPONENTE

Entidade: CNPJ: Local de Atuação:

Endereço: Município: UF.:

CEP.: DDD telefax DDD celular:

Email Institucional:

Conta Corrente: Ban-
co: Agencia: Praça do Pagtº.:

Nome do Responsável:
CI e CPF:

Cargo:

Endereço Residencial:

Município:
UF.:

CEP.:

E-mail DDD-Telefone DDD celular

FORMULÁRIO II

2- DESCRICÃO DO PROJETO

Titulo do Projeto Período de Execução

Inicio: Termino:

Identificação do Objeto

Descrever o objeto:

Justificativa da Proposição

1. Descrever a conjuntura histórica na qual se inscreve esta proposta.

2. Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou 
demanda, especificados e identificados.

3. Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um resumo da situação 
esperada, inclusive com o apontamento de resultados a serem alcançados ao seu término.

4. Descrever sucintamente o papel e as qualificações da proponente em questão, para a 
condução desta proposta.

FORMULÁRIO III

3 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO (META, ETAPA OU FASE)

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um plano de trabalho”.

Meta

Etapa      
Especificação Indicador físico Duração

Unidade Quan-
tidade

Ini-
cio Termino

1 Atividades de Planejamento e de execução do Projeto

1.1 Aquisição de Material kit

1.2

1.3

2  Planejamento para a execução do projeto

2.1 Contratações Hora/aula 120

2.2

2.3

3 Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico de estágio de implementação do 
projeto
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esquadrão de aço
quebra tabu de 14 anos 

andRÉ MoReiRa / VRfc

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com.br

o mElhor EntrE os pEquEnos

Você se lembra qual 
foi a última vez 
que um time de 

menor investimento dispu-
tou as semifinais dos dois 
turnos do Campeonato Ca-
rioca? Com a classificação 
do Volta Redonda para 
a semifinal da Taça Rio, 
o Esquadrão de Aço está 
quebrando um tabu de 14 
anos. Isso mesmo! O Ame-
ricano, em 2006, foi a últi-
ma equipe a se classificar 
para as duas semifinais do 
Estadual.

O vice-presidente Flá-
vio Horta Júnior comemo-

ra o feito e o coloca como 
fruto de um planejamento 
iniciado na pré-temporada.

“Quando pensamos no 
nome do Luizinho para o 
comando da equipe, co-
meçamos a montar um 
planejamento que tínha-
mos a certeza que seria o 
melhor e, apesar de todos 
as dificuldades que tive-
mos neste primeiro se-
mestre, com uma grande 
paralisação por conta da 
pandemia, conseguimos 
alcançar todos esses ob-
jetivos e estamos muito 
felizes e orgulhoso. Ago-
ra teremos uma semifinal 
contra o Flamengo, que é 
uma partida muito difícil, 

mas estamos confiantes 
que podemos fazer um 
grande jogo e brigar pela 
classificação”, disse o di-
rigente.

Além da classificação 
para as duas semifinais, o 
Esquadrão de Aço se sa-
grou campeão da Taça In-
dependência, por ter sido 
o melhor colocado entre 
as equipes de menor inves-
timento ao terminar no 3º 
lugar na classificação ge-
ral, conquistando assim a 
vaga na Copa do Brasil de 
2021.

“O resultado de campo, 
com certeza, é reflexo do 
que vem sendo trabalhado 
fora dele. Muitas coisas 

acontecem nos bastidores, 
de forma silenciosa, que 
quase ninguém fica sa-
bendo, mas que são muito 
importantes para a bola 
entrar dentro de campo. 
Desde que assumimos a 
gestão do clube, estamos 
realizando muitas coisas 
para poder ajeitar a casa e 
começar a construir um fu-
turo promissor para o Volta 
Redonda e, ao meu ver, es-
tamos conseguindo. Quero 
aproveitar e parabenizar 
todo o elenco, comissão 
técnica e funcionários do 
clube, porque cada um tem 
um papel importante nes-
tas conquistas”, enfatizou 
Horta Júnior.

disputar as duas semifinais do estadual foi emocionante para os auri-negros

Voltaço conquistou a Taça Independência e 
ainda se garantiu na Copa do Brasil de 2021

esquadrão de aço
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segundo cadeRno

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Bolo de cenouRa 
fofinHo

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho MAIZENA®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

Preaqueça o forno em 
temperatura média 
(180°C)
Unte e enfarinhe uma for-
ma de furo central média 
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidifica-
dor, coloque a cenoura, 
o óleo e os ovos, e bata 
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire 
o amido de milho MAIZE-
NA®, a farinha de trigo, o 
fermento e o açúcar, jun-
te a mistura de cenoura 
reservada, e mexa com 
o auxílio de uma espátu-
la até que vire uma mas-
sa uniforme
Disponha a massa na for-
ma reservada e leve ao 
forno por 35 minutos, ou 
até que um palito, depois 
de espetado na massa, 
saia limpo
Retire do forno e deixe 
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o 
creme de leite, espalhe 
por toda a superfície do 
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma 
redonda canelada (18 
cm de diâmetro)

ingredientes

Modo de preparo

Waffle clÁssico

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
Reserve
Em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
Despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
Aqueça o aparelho 
para Waffles
Coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia

3.1

Contra-
tação de 
relator 
para 
formata-
ção dos 
relató-
rios.

Hora

FORMULÁRIO IV

4- CRONOGRAMA -FISICO FINANCEIRO / ESTIMATIVA DE CUSTOS / RECURSOS

“ As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exemplos de informações que 
podem compor um plano de trabalho “.

Meta

Etapa /

fase
Especificação Indicador Físico Custos Recurso

Unid Qtde Unit Total FMAS MDS

1
Atividades de Planejamento e de execução do Programa e preparação do

Diagnóstico.

1.1

Aquisição de material didático.

Devem ser explicitados quais 
são os materiais.

Kit

2 Execução do Projeto 

2.1 Contratação de profissional
Hora

/aula

2.2 Aquisição de material de consumo Unid.

3 Levantamento de dados e Elaboração de Relatório analítico de execução do projeto.

3.1
Contratação de relator para formatação dos

relatórios.

FORMULÁRIO V

5 - PLANO DE APLICACAO

Código Especificação Total Concedente Proponente

Material de consumo $$ $$ $$

Serviço de terceiros – pessoa física $$ $$ $$

Serviço de terceiros – pessoa jurídica $$ $$ $$

Total $$ $$ $$

Total Geral $$

Obs: 
I. Para o preenchimento da tabela- Plano de Aplicação - deverão ser usados os valores 
dos recursos do proponente e do concedente constantes na tabela de cronograma físico-financeiro 
(tabela 5);             
II. A especificação da natureza da despesa deverá ser feita de acordo com o CÓDIGO DE 
ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA

FORMULÁRIO VI

Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1,2,3 $$ $$ $$ $$ $$

Total $$ $$ $$ $$ $$

Total Geral $$$

Obs: 
a- Devem ser preenchidas conforme desembolso proposto no projeto, com relação ao 
concedente ou proponente (duas, três ou mais parcelas);
b- Observações ao cronograma de desembolso;
c- Indicar, em reais (R$), os valores das parcelas de responsabilidade da entidade pro-
ponente, bem como os valores das parcelas a serem desembolsadas para cada umas das metas 
previstas.

FORMULÁRIO VII

7 – DECLARACAO

                Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da 
administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 
orçamentos da União, Estados ou Município, na forma deste plano de trabalho e sob as penas do art. 299 
do Código Penal.

Nestes Termos,

Pede Deferimento. 

Local e data

Assinatura e cargo do Responsável

Pela Entidade.

APROVACAO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Belford Roxo, xxxx de xxxxx de 2020.

__________________________________________

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

ANEXO IV
 DO PROGRAMA DE TRABALHO

(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

RELACÃO DE MATERIAIS E SERVICOS POR META

META 1 – Atividades de Planejamento e de execução do Criança Feliz.

ETAPA 1.1

Especifica-
ção

Unida-
de Qtd. Valor Uni-

tário
Valor 
Total FMAS Proponente

Aquisição de Material de Consumo

Papel A4 
c/500 fls.

Res-
ma.

Canetas 
esferográfi-
ca cx c/50

Caixa

Papel 
higiênico Unid.

Total

Total Geral

ETAPA 1.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia 
(xérox) do 
material pe-
dagógico –

Apostila

Unid.

Total

Total Geral

META  2 – Execução do  Projeto

ETAPA  2.1

Especifi-
cação Unidade Qtd. Valor 

Unitário Valor Total FMAS Proponente

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Hora/aula

Total

Total Geral

ETAPA 2.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

Aquisição de Material de Consumo

Material 
didático 
(pasta,caneta, 
caderno,

borracha)

Kit

Resma de 
papel A4 Unid.

Total

Total Geral

ETAPA  2.3

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor 
Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia 
(xérox) do 
material peda-
gógico –

Apostila

Folha

Total

Total Geral

META  3 – Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico do Projeto
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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.

ETAPA  3.1 – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

CUSTO TOTAL DE 1 UNI-
DADE

CUSTO TOTAL DE 5 UNI-
DADES

OBSERVACOES IMPORTANTES:

I- As observações constantes neste manual, a título de orientação devem ser deletadas ao 
encaminhar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho;
II- Todos os materiais de consumo e materiais permanentes necessários para o desenvolvi-
mento das atividades devem ser exaustivamente descritos;
III- As atividades devem estar discriminadas no Projeto Técnico: objetivo, conteúdo progra-
mático, abordagem pedagógica, carga horária, número de participantes por cada atividade, material 
de consumo necessário, características desejadas de quem ministrará os cursos, forma de remune-
ração etc., conforme explicado;
IV- O material de consumo e/ou material permanente para cada uma das metas do projeto 
deve estar discriminado na Memória de Cálculo do Projeto Técnico;
V- Qualquer indicador físico de unidade deve guardar similitude com a especificação;
VI-  A Comissão Julgadora do Chamamento Público coloca-se à disposição para dirimir 
quaisquer dúvidas.

ANEXO V
MODELO DE PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

INSTRUÇÕES:

I- Deverão ser realizadas três pesquisas de preços de cada um dos bens e serviços a se-
rem adquiridos para a execução dos projetos, com carimbo do CNPJ e assinatura do representante 
da Proponente; 
II- Numerar as folhas de pesquisas de preços em uma ordem lógica;
III- Preencher a tabela abaixo e enviar junto com todas as pesquisas de preços.

BEM ou SERVICO SITES PESQUISADOS CNPJ/CPF/CR PREÇOS PAGINA

Especificar o tipo de ma-
terial de consumo a ser 
adquirido.

1

2

3

Especificar o tipo de ser-
viço a ser contratado.

1

2

3

Especificar o Tipo de 
profissional a ser con-
tratado.

1 Piso Salarial

2 Piso Salarial

3 Piso Salarial

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS
(a ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E CIDADANIA - SEMASC, que os preços expressos no Plano de Trabalho (inserir o nome do 
projeto conforme Projeto Técnico e Plano de Trabalho) estão compatíveis com os praticados no 
mercado local.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
(A ser encaminhada no ato da seleção)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E CIDADANIA - SEMASC, que esta instituição está de acordo com o percentual apontado no 
item 8 do edital nº....../SEMASC/18 que será mensurado por meios de bens e serviços.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VIII

PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA

1 - Recursos Humanos / Mês

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

 

2 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.1

2.2

2.3

3 - MATERIAL DE CONSUMO

Item Referencia Quant. Descrição  Valor Unitário Valor Total

   

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2020/FMAS
(Referente ao Chamamento Público nº 001/SEMASC/2020)

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/
RJ, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – 
SEMASC  E ___________________

O Município de Belford Roxo, inscrito no CNPJ n° ______________, situado à Rua 
______________________ Centro – Belford Roxo – RJ, doravante denominado MUNICÍPIO, neste 
ato representado pela Sra. ____________________________________, Secretária Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, porta-
dora da carteira de identidade n° ______________, e CPF n° _______________, e o __________
_____________________________, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob o 
CNPJ n° __________________, situada à Rua ________________________ doravante denomina-
da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada na forma de seu Estatuto por 
seu (cargo e nome) ___________________________________, (estado Civil), (profissão), identi-
ficado pela carteira de identidade n° _________________, sob o CPF n° __________________, 
residente e domiciliado à Rua ___________________________, com fundamento na Lei Federal 
n° 13.019/2014, resolvem firmar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, que será regido pelas 
cláusulas que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente TERMO reger-se-á por toda a Legislação aplicável à espécie, e ainda pelas disposições 
que o completarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes deste, em especial 
pelas normas gerais da Lei 13.019 de 31/07/2014 e suas alterações, as quais a ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL declara conhecer e se obriga a respeitar, ainda que nãotranscrita neste 
instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O TERMO tem como objeto a execução dos Serviços Referentes ao Projeto Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos no SUAS, bem como a promoção dos serviços e atividades constantes 
do plano de trabalho pelo Município estabelecido e aprovado nos Termos da Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, além de outras previstas neste Termo 
ou decorrentes da natureza do ajuste:
1. De âmbito geral:
•	 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, sempre que houver alteração;
•	 aORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá indicar preposto, durante o período de 
vigência, para representá-la sempre que for necessário;
•	 comunicar ao gestor deste contrato todas as ocorrências anormais verificadas na execu-
ção dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados e circunstâncias julgados 
necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos;
•	 implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
empregados, para obter uma operação correta e eficaz realizando os serviços de maneira meticu-
losa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços;
•	 responsabilizar-se pela conservação técnica, mecânica e operacional dos equipamentos 
instalados, de modo a mantê-los em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, substituindo 
todas as peças, partes ou componentes que se tornarem necessários;
•	 prestar os serviços com o máximo de zelo, e dentro dos parâmetros e rotinas estabele-
cidos pelo MUNICÍPIO;
•	 cumprir, além dos postulados legais vigentes (federal, estadual ou municipal), as normas 
de segurança estabelecida pelo MUNICÍPIO;
•	 permitir: ... “o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas 
a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo 
objeto.” – Art. 42, Inciso XV da Lei 13.019/14(redação dada pela Lei 13.204/15).

2. De âmbito pessoal (mão de obra):
•	 observar, durante a execução deste contrato, se os profissionais estão devidamente iden-
tificados ;
•	 substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao 
substituído, nos seguintes casos: a) gozo de férias; b) afastamentos previstos em lei; c) solicitação 
do gestor do contrato; 
•	 selecionar e treinar o pessoal que irá prestar os serviços objeto deste contrato;
•	 observar a legislação trabalhista e previdenciária, efetuando as anotações nas carteiras 
de trabalhos, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida, quando for o caso;
•	 manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamente, o emprega-
do com conduta inconveniente; responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus empre-
gados, das normas disciplinares e das orientações de segurança, instruindo-os quanto à prevenção 
de incêndios; 
•	 instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do MUNICÍPIO;
•	 manter o pessoal devidamente identificado através do uso de crachás, com fotografias 
recentes, e de forma condizente com o serviço a executar, provendo-os dos Equipamentos de Prote-
ção Individual – EPI’s necessários e de uniformes em quantidades suficientes para se apresentarem 
dentro dos padrões de eficiência e higiene recomendáveis;
•	 nomear pessoas responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamen-
to dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Essas pessoas terão a obrigação de se reportarem, quando necessário, ao servidor responsável 
pelo acompanhamento dos serviços prestados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e to-
mar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
•	 responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disci-
plinares determinadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Além de outras previstas neste termo ou decorrentes da natureza do ajuste:
•	 promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos forne-
cimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detec-
tadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela;
•	 efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos 
neste Contrato;
•	 armazenar e controlar o uso do material de consumo de propriedade da CONTRATADA;
•	 providenciar os materiais que sejam de seu encargo, adequadamente e em quantidades 
necessárias ao cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS VEDAÇÕES
É vedado, no âmbito desta parceria:
(i) utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
(ii) realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;
(iii) efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente 
autorizado pela autoridade competente da Administração Municipal e desde que o fato gerador da 
despesa tenha ocorrido durante a vigência da parceria;
(iv) transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quais-
quer entidades congêneres;
(v) realizar despesas com : 
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimen-
tos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Municipal na liberação de 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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.

a) recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho 
e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter edu-
cativo, informativo ou orientação social, das quais não constem 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção social;
c) obras que não sejam de mera adaptação e de pequeno 
porte.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
O prazo do presente TERMO é de 12(doze) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
A Administração Pública Municipal poderá autorizar ou propor a 
alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano 
de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da 
organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que haja 
alteração de seu objeto, da seguinte forma:
(i) por termo aditivo à parceria, ou
(ii) por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses 
de alteração, tais como:
Parágrafo Único: Sem prejuízo das alterações acima previstas, a 
parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, inde-
pendente de anuência da organização da sociedade civil, para:
(i) prorrogação da vigência por solicitação da organização 
da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada à administração pública em no mínimo, trinta dias 
antes do termo inicialmente previsto;
(ii) prorrogação da vigência quando o órgão ou entidade 
da Administração Pública Municipal tiver dado causa ao atraso na 
liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada 
ao exato período de atraso verificado e
(iii) indicação dos créditos orçamentários de exercícios fu-
turos.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E CRONOGRAMA DE DESEM-
BOLSO
O valor do presente TERMO é de R$ 1.598.559,72 (um milhão 
e quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e 
nove reais e setenta e dois centavos) e correrá a conta da do-
tação orçamentária do FMAS, Programa de Trabalho Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Nota de Empenho n° 
_______________ e será pago em 12(doze) parcelas mensais, 
nos valores discriminados abaixo.

Parcelas Período1 Valor

1ª Inicio do Contrato em até 15 
dias R$ 133.213,31

2ª Inicio do Contrato em até 15 
dias R$ 133.213,31

3ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

4ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

5ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

6ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

7ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

8ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

9ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

10ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

11ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

12ª 30 dias após parcela anterior R$ 133.213,31

VALOR TO-
TAL R$ 1.598.559,72

Parágrafo Primeiro: O cronograma de desembolso representa 
previsão inicial de repasses, sendo certos que esses ocorrerão 
conforme a apresentação da prestação de contas. Quando os 
recursos forem repassados em três ou mais parcelas, a terceira 
ficará condicionada à apresentação da prestação de contas da pri-
meira parcela, e assim sucessivamente, de modo que se permita 
à instituição possuir em sua conta o montante correspondente a 
um repasse inicial previsto no cronograma. Após a aplicação da 
última parcela será apresentada a prestação de contas final dos 
recursos recebidos.
Parágrafo Segundo:Os recursos previstos no caput serão repas-
sados, mediante transferência eletrônica, através de crédito em 
conta bancária específica, vinculada à ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL, onde serão movimentados, vedada utilização da 
conta para outra finalidade.
Parágrafo Terceiro: A primeira parcela será liberada em até 
15(quinze) dias após a celebração do TERMO e as demais, men-
salmente, na forma estipulada no cronograma de desembolso 
constante no Plano de Trabalho.
Parágrafo Quarto: É vedado o repasse de recursos caso não seja 
aprovada a prestação de contas do penúltimo repasse efetuado.
Parágrafo Quinto: Os recursos recebidos em decorrência da par-
ceria serão depositados em conta corrente específica isenta de 
tarifas bancárias no Banco __________________ e enquanto não 
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados, 
conforme regulamento específico.
Parágrafo Sexto: Os rendimentos de ativos financeiros e eventu-
ais saldos remanescentes poderão ser aplicados pela ORGANI-
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL na ampliação de metas do objeto 
da parceria, desde que no curso de sua vigência e mediante apro-
vação da alteração no Plano de Trabalho pela autoridade pública 
competente.
Parágrafo Sétimo: Na eventual celebração de Termos Aditivos, 
indicar-se-ão os critérios e empenhos para sua cobertura, e de 
cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro.
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
As prestações de contas parciais devem ser apresentada até 
60(sessenta) dias após o terminado o período a que se refere a 
parcela, sendo a última entregue até 60(sessenta) dias após o 
término da presente parceria, acompanhada do comprovante de 
devolução do saldo.
Parágrafo Primeiro: A prestação de contas será instruída com os 
seguintes, documentos indicados no art. 24 da Deliberação TCE 
n° 200/96 e artigos 34, II, e 66 da Lei n° 13.019/2014.
(i) Atestado de funcionamento fornecido pelo Judiciário, 
pelo Ministério Público ou por Conselho Tutelar;
(ii) Prova de regularidade do mandato da diretoria da en-
tidade;
(iii) Comprovante da entrega do numerário ou da comu-
nicação do crédito em conta corrente, com recibo passado pela 
entidade beneficiada;
(iv) Relatório de execução do objeto, elaborado pela or-
ganização da sociedade civil, contendo as atividade ou projetos 
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de 
metas propostas com os resultados alcançados;
(v) Relatório de execução financeira do termo de colabora-
ção ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e re-
ceitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução 

do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados 
estabelecidos no plano de trabalho;
(vi) Relatório de visita técnica In Locuo eventualmente rea-
lizada durante a execução da parceria(quando houver);
(vii) Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homo-
logado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, 
sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados 
alcançados durante a execução do termo de colaboração ou 
fomento(quando houver);
(viii) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tribu-
tária, de contribuições e de dívida ativa, na forma da legislação 
municipal.
Parágrafo Segundo: A prestação de contas somente será recebida 
pelo MUNICÍPIO se estiver instruída com todos os documentos 
referidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO.
Parágrafo Terceiro: No caso de erro nos documentos apresenta-
dos, serão devolvidos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
ficando o repasse da parcela subsequente condicionado à apre-
sentação válida desses documentos.
Parágrafo Quarto: Os mapas, demonstrativos e relatórios físico-
-financeiros deverão conter assinatura do representante legal da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, bem como de contabilis-
ta registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
Parágrafo Quinto: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL de-
verá manter em boa ordem e guarda todos os documentos ori-
ginais que comprovem as despesas realizadas no decorrer da 
parceria durante o prazo de 10(dez) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
A COMISSÃO DE SELEÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
tem por função supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a exe-
cução do Plano de Trabalho, elaborando Relatório de Visita Téc-
nica In Locuo e Relatório Técnico e de Monitoramento e Avaliação 
indicando quando for o caso a participação de apoio técnico.
No caso de parcerias financiadas por recursos de fundos específi-
cos, deve ser atendido o disposto no artigo 59, parágrafo 2° da Lei 
13.019/14, com redação conferida pela Lei n° 13.204/15(no caso 
de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o 
monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos 
conselhos gestores).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano 
de Trabalho, bem como por execução da parceria em desacordo 
com a Lei Federal n° 13.019/14, o MUNICÍPIO poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
as seguintes sanções:
(i) Advertência;
(ii) Suspensão temporária da participação em chamamen-
to público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
(iii) Declaração de inidoniedade para participar de chama-
mento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e en-
tidades de todas as esferas do governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a re-
abilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes  e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso (ii).
Parágrafo Único: As sanções estabelecidas nos incisos ii e 
iii são de competência exclusiva do Secretário Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 
aplicação da penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXCLUSÃO DE RESPON-
SABILIDADE
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL assume, como exclusi-
vamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da contrata-
ção de pessoal necessária à boa e perfeita execução do presente 
TERMO, e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 
ou subordinados, e, ainda, quaisquer prejuízos que sejam causa-
dos ao MUNICÍPIO ou a terceiros.
Parágrafo Primeiro: Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos 
ao MUNICÍPIO no prazo de 48(quarenta e oito) horas contadas 
da notificação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CICIL do ato 
administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de aplicação de 
penalidades na forma da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
Parágrafo Segundo: O MUNICÍPIO não é responsável pelo pa-
gamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
merciais relacionados à execução do objeto previsto no presente 
TERMO, não se caracterizando responsabilidade solidária ou 
subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução.
Parágrafo Terceiro: O MUNICÍPIO não será responsável por 
quaisquer compromissos assumidos pela ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL com terceiros, ainda que vinculados à execu-
ção do presente TERMO, bem como por seus empregados, pre-
postos ou subordinados.
Parágrafo Quarto: Os encargos trabalhistas, previdenciários, fis-
cais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao 
adimplemento do Termo de Colaboração ou de Fomento são de 
responsabilidade exclusiva das organizações da sociedade civil, 
não se caracterizando responsabilidade solitária ou subsidiária da 
Administração Municipal pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA
O presente instrumento pode ser denunciado antes do término 
do prazo inicialmente pactuado, após manifestação expressa, por 
ofício ou carta remetida a outra parte, com antecedência mínima 
de 60(sessenta) dias. Nesta hipótese, as partes definirão através 
de Termo de Encerramento as respectivas condições, sanções e 
delimitações claras de responsabilidades em relação à conclusão 
ou extinção do trabalho em andamento.
Parágrafo Único: Por ocasião da denuncia, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidas à entida-
de ou ao órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável 
de 30(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada 
de contas especial do responsável pela parceria, com encami-
nhamento posterior à conclusão ao Órgão de Controle Geral do 
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
No caso de detecção de quaisquer irregularidades cometidas pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, o MUNICÍPIO, poderá 

rescindir o presente TERMO, devendo ser garantida a ampla de-
fesa e o contraditório da entidade parceira por meio de manifesta-
ção a ser exarada no prazo de 5(cinco) dias da notificação formal.
O prazo mínimo de 60(sessenta) dias de antecedência para 
publicação dos casos em que a parte tenha a intenção de prati-
car as condutas estabelecidas no inciso XVI do artigo 42 da Lei 
13.019/14.
“XVI – a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a 
qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimi-
tações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo 
mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que 
não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias;”
Parágrafo Único: Na ocorrência de rescisão, o MUNICÍPIO sus-
penderá imediatamente todo e qualquer repasse à ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ficando esta obrigada a prestar con-
tas das importâncias recebidas e a devolver os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
com as aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável 
de 30(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada 
de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade responsável pela parceria, com 
encaminhamento posterior à conclusão ao Órgão de Controle Ge-
ral do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RETOMADA DOS BENS E 
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
No caso de inexecução por culpa exclusiva da organização da so-
ciedade civil, somente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, o MUNICÍPIO poderá, por ato próprio e 
independente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter 
a execução das metas ou atividades pactuadas:
(i) Retomar os bens públicos em poder da organização da 
sociedade civil parceira qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;
(ii) Assumir a responsabilidade pela execução do restante 
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado 
na prestação de contas o que foi executado pela ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL até o momento em que o MUNICÍPIO as-
sumir essas responsabilidades.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DOS REQUI-
SITOS DE HABILITAÇÃO
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,deverá manter as con-
dições de habilitação previstas no Edital durante o curso do pre-
sente TERMO.
Parágrafo Primeiro: A organização da sociedade civil deverá apre-
sentar todos os documentos e certidões necessários à compro-
vação do cumprimento do disposto no caput nas prestações de 
contas parciais e final.
Parágrafo Segundo: A comissão de monitoramento e avaliação 
poderá exigir a apresentação dos comprovantes necessários a 
comprovar o cumprimento do disposto no caput a qualquer tempo.
Parágrafo Terceiro: A constatação da irregularidade fiscal relativa 
a obrigações trabalhista (inclusive FGTS), e previdenciária im-
portará na retenção do repasse da parcela de desembolso sub-
sequente até que seja comprovada a regularização da situação 
fiscal.
Parágrafo Quarto: A retenção acima aduzida deverá se restringir 
ao valor efetivamente devido pela organização da sociedade civil.
Parágrafo Quinto: O valor efetivamente devido deverá ser com-
provado pela organização da sociedade civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá 
ser providenciada a publicação do presente instrumento, no prazo 
máximo de 20(vinte) dias, em extrato, no Diário Oficial do Municí-
pio, à conta do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CONTROLE ORÇAMENTÁ-
RIO E FINANCEIRO
O MUNICÍPIO providenciará a remessa do presente TERMO ao 
órgão de controle interno do Município, para que providencie o 
envio ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos 
termos da Deliberação TCE n° 262/2014.
Parágrafo Único: os agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas terão livre acesso corespondente 
aos processos, aos documentos e as informações relacionadas a 
termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos 
locais de execução do respectivo objeto.
Fica eleito o foro da Comarca de Belford Roxo/RJ, renunciando, 
desde já, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a qualquer 
outro que porventura venha a ter, por mais privilegiado que seja.
Fica também estipulada a obrigatoriedade da prévia tentativa de 
solução administrativa com a participação da Procuradoria Geral 
do Município de Belford Roxo.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente TERMO em 
03(três) vias de igual teor e validade, juntamente com as testemu-
nhas abaixo assinadas.

Belford Roxo, ______ de ________________ de 2020.

______________________________________
Organização da Sociedade Civil

______________________________________
Município

Testemunhas:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD 
ROXO – FUNBEL

PORTARIA Nº. 038/FUNBEL/2020 DE 07 DE JULHO DE  2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no disposto no 
inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ZEDIR DA SILVA 
FERREIRA JUNIOR, do cargo em comissão de Assessor de Apoio 
Técnico, símbolo CC-7, da FUNBEL.

PORTARIA Nº. 039/FUNBEL/2020 DE 07 DE JULHO DE  2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento no disposto no in-
ciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, JULIANA COELHO 
DA COSTA MEDEIROS, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Apoio Técnico, símbolo CC-7, na FUNBEL.

CLARICE DA SILVA SANTOS
Diretor Presidente 
FUNBEL/PMBR
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ATOS OFICIAIS

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!


