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21 de Novembro de 2019 ANO XVII EDIÇÃO Nº 1105ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

Primeiro dia de provas acontece neste domingo, dia 24
7º CONCURSO PÚBLICO

Serão realizadas neste domingo, 24, as primei-
ras provas para o Concurso Público da Prefeitura de
Rio das Ostras. Neste dia, 15.400 candidatos dispu-
tarão vagas disponíveis para o Edital 1, que aconte-
ce no período da manhã e tarde. Aqueles que ainda
não buscaram seus locais de prova podem acessar
o site do Instituto Brasileiro de Administração Muni-
cipal, no endereço  www.ibam-concursos.org.br,  na
área do candidato, digitar o CPF, e confirmar o local e
horário das provas.

O IBAM recomenda que os candidatos compare-
çam aos locais de prova com uma hora de antecedên-
cia do horário previsto para o fechamento dos portões.
O candidato deverá chegar munido de documento ori-
ginal de identidade, sempre oficial e com fotografia, e
de canetas esferográficas de tinta azul ou preta.

Os gabaritos serão divulgados no dia 25 de no-
vembro de 2019, no Mural de Atos na sede da Pre-

feitura Municipal de Rio das Ostras, bem como nos sites do IBAM, (www.ibam-
concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
(www.riodasostras.rj.gov.br) e no Jornal Oficial do Município.

Os candidatos inscritos para os Editais 2 e 3, da Fundação Rio das Ostras de
Cultura (Froc) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que serão aplicadas
nos dias 01 e 15 de dezembro, devem ficar atentos, porque o cartão de confirmação
contendo as informações sobre o local de realização das provas será disponibilizado
em até 5 (cinco) dias úteis antes da data de realização das provas.

PROVAS - As provas objetivas serão realizadas em dois períodos: pela ma-
nhã, para os cargos de Auxiliar de Cuidados Escolares, Auxiliar de Secretaria
Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Monitor Escolar. O fechamento do
portão será às 9h, para início das provas, que terão quatro horas a duração.

No período da tarde serão aplicadas provas os cargos de Professor I (30h,
Libras, Informática Educativa e Mediador de Leitura) e Tradutor Intérprete de
Libras. Os portões serão fechados às 15h30, para início das provas, também
com quatro horas a duração. As provas serão realizadas em 14 escolas do
Município de Rio das Ostras e em duas escolas na cidade de Macaé.
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PODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVO

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito

LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA
Vice-Prefeito

JONAS BATISTA DE SOUZA
Procurador-Geral

RICARDO SILVA LOPES
Secretário de Auditoria e Controle Interno

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário de Administração Pública

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS MARINS
Secretário de Fazenda

DANIEL MARTINS GOMES
Secretário de Manutenção de Infraestrutura

Urbana e Obras Públicas

JANE BLANCO TEIXEIRA
Secretária Interina de Saúde

ELIARA FIALHO RIBEIRO DOS SANTOS
Secretária de Bem-Estar Social

SÉRGIO JOÃO LORENZI
Secretário de Segurança Pública

MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO
Secretário de Gestão Pública

MAURÍCIO HENRIQUES SANTANA
Secretário de Educação, Esporte e Lazer

AURORA CRISTINA SIQUEIRA FERREIRA PEREIRA
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

NESTOR PRADO JÚNIOR
Secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

MARCUS DAVID GOMES DE REZENDE
Secretário de Transportes Públicos,

Acessibilidade e Mobilidade Urbana

 CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente do OstrasPrev - Rio das Ostras Previdência

 ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto

PODER LEGISLATIVO

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES

PRESIDENTE

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES

VICE-PRESIDENTE

RODRIGO JORGE BARROS

1º SECRETÁRIO

FÁBIO ALEXANDRE SIMÕES LEITE

2º SECRETÁRIO

ALAN GONÇALVES MACHADO

ALBERTO MOREIRA JORGE

ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA

CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS

JOELSON VINÍCIUS HORATO DO CARMO

MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO

MISAIAS DA SILVA MACHADO

PAULO FERNANDO CARVALHO GOMES

VANDERLAN MORAES DA HORA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Rua Campo de Albacora, 75 - Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Avenida dos Bandeirantes, 2000 - Verdes Mares - Tel.2760-1060

EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE

O Jornal está disponível no link www.riodasostras.rj.gov.br

CONVITE
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras, CONVIDA as Empresas e os Profissionais Autônomos, para se cadas-
trarem nesta Prefeitura, a fim de que possam fornecer materiais  e ou /
prestarem serviços, assim como os cadastrados a atualizarem seu cadastro.

Relação de documentos necessários para o CADASTRAMENTO:
FIRMAS:
1) Cópia do Contrato Social e suas alterações
2) Cópia do Cartão do CNPJ.
3) Cópia da Inscrição Estadual e Municipal.
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual com sua Resolução e Municipal).
5) Cópia da Certidão de Dívida Ativa do Estado
6) Prova de regularidade relativa a seguridade social (INSS).
7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por  Tempo de Serviço (FGTS).
8) Cópia do Alvará de localização.

O FORMULÁRIO PARA CADASTRO PODERÁ SER ADQUIRIDO NO:
Departamento de Licitação e Contratos – DELCO

Rua Campo de Albacora, 75
Loteamento Atlântica - Rio das Ostras/RJ.

Telefones: (22) 2771-6137/ 2771-6404

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário de Administração Pública
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ATOS do EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL 028/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, vem comunicar a V. Exa. que, conforme o artigo 57, § 2º c/c o artigo 69, inciso V da Lei Orgânica
Municipal, decidiu vetar o PL nº 120/2019.

RAZÕES DO VETO

Veto totalmente o Projeto de Lei nº 120/2019, de autoria do Vereador Vanderlan Moraes da Hora, aprovado pela
Câmara Municipal nas duas sessões plenárias ocorridas nos dias 29 e 30 de outubro do corrente ano. Em sua
Ementa dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar, na tubulação de abastecimento de água no
Município de Rio das Ostras.
Assim sendo, o referido Projeto de Lei aprovado pela Casa Legislativa não pode derivar de iniciativa municipal,
uma vez que as normas atinentes à água são de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF 88),
conforme transcrito abaixo:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
Nessa esteira, o projeto de lei n° 120/2019 aprovado pelo Legislativo, ao versar sobre tal matéria, contamina a
norma de nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal, dada sua elaboração por autoridade incompetente,
à luz da Carta Magna.
Vale trazer à lume, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Julgamento da ADI 3.558/2011, da relatoria da
ministra Cármen Lúcia da qual se extrai o seguinte excerto:
“(...) as Leis fluminenses 3.915/2002 e 4.561/2005, ao obrigarem as concessionárias dos serviços de
telefonia fixa, energia elétrica, água e gás a instalar medidores de consumo, intervêm na relação firmada
entre a União e suas concessionárias, pelo que contrariam os arts. 21, XI e XII, b; e 22, IV, da Constituição
da República”.
Além de que, cumpre informar que, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Federal nº 619/2019, de
autoria do Deputado Federal Luiz Nishimori, sobre o mesmo assunto. Em sua Ementa dispõe sobre a instalação
de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial.
Lado outro, o projeto de lei dispõe que tais instalações poderão ser solicitadas pelo consumidor, devendo ser
custeadas pela concessionária responsável e realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de
desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor da cobrança mensal de consumo de água do cliente.
Ora, é cediço que ao impor à prestadora de serviço o dispêndio integral da aquisição e da instalação dos
equipamentos eliminadores de ar para as tubulações de água de todos os munícipes e, em prazo tão curto,
prejudica-se a equação econômico-financeira da concessão.
Ensina Diógenes Gasparini1 que o aperfeiçoamento da equação econômico-financeira ocorre no momento
anterior à assinatura do contrato, constituindo-se a celebração como ato de eficácia daquilo que resultou do
encontro das exigências do edital e do oferecimento da proposta.
A própria Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, preceitua que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifo nosso).
Assim sendo, os Tribunais já se posicionaram pela impossibilidade de interferência, por meio de lei, no equilíbrio
econômico e financeiro de contrato administrativo entre o ente público e a concessionária prestadora de serviço
público. Vejamos:
“A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital (art. 37, XXI, da
Constituição do Brasil/1988 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei 8.666/1993), sendo-lhes vedado ampliar o sentido
de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto”. [RMS 24.555 AgR, rel. min. Eros Grau,
j. 21-2-2006, 1ª T, DJ de 31-3-2006. ]
Muito embora sublime o propósito do legislador municipal, no tocante ao Projeto de Lei nº 120/2019, há
inconstitucionalidade formal, mais precisamente vício de iniciativa, uma vez que se trata de competência legislativa
privativa da União, como consta do artigo 22, IV, da Constituição Federal de 1988, e inconstitucionalidade
material, por violação expressa ao art. 37, XXI, da Carta Magna, sendo o Chefe do Poder Executivo compelido
a negar-lhe sanção.
Ante as constatações, não obstante o mérito da proposta, VETO TOTALMENTE o PL nº 120/2019, por
inconstitucionalidade formal, mais precisamente vício de iniciativa, uma vez que se trata de competência legislativa
privativa da União, como consta do artigo 22, IV, da Constituição Federal de 1988, e inconstitucionalidade material,
por violação expressa ao art. 37, XXI, da Carta Magna, nos termos do artigo 66, §1º, da Constituição Federal
de 1988, bem como, nos termos do artigo 57, §2º c/c o artigo 69, inciso V da Lei Orgânica Municipal.

Rio das Ostras, 19 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

LEI Nº 2297/2019

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO ANUAL DE AÇÕES RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DO PARTO
PREMATURO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.

Vereador-Autor: Misaias da Silva Machado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro,

Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte

LEI:

Art. 1º - Serão realizadas anualmente no mês de novembro, no Município de Rio das Ostras, atividades e
mobilizações direcionadas ao enfrentamento do parto prematuro, com foco na prevenção do nascimento antecipado
e na conscientização sobre os riscos envolvidos, bem como na assistência, proteção e promoção dos direitos
dos bebês prematuros e suas famílias, no contexto do chamado “Novembro Roxo”.

Art. 2º - Fica fixado o dia 17 de novembro como o “Dia Municipal da Prematuridade”, bem como a semana na
qual este dia acontece denominada “Semana da Prematuridade”.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

LEI Nº 2298/2019

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES PARA IDOSOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vereador-Autor: Misaias da Silva Machado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro,

Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte

LEI:

Art. 1º - Institui a Política Municipal de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos com o objetivo de desenvolver
ações, programas e atividades voltadas para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos idosos no
Município de Rio das Ostras, em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Idoso, nos termos do
art. 4º da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e com os ditames da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso); da Lei 11.438, de 2006 (Lei Pelé).

Art. 2º - Considera-se pessoa idosa, para os efeitos desta lei, todo cidadão com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos de idade.

Art. 3º - Constituem diretrizes da Política Municipal de Incentivo à Pratica de Esportes para Idosos:
I- Incentivar e criar políticas, programas e projetos de esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria
da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade;
II- Apoiar a realização de eventos esportivos, tais como Olimpíadas da Terceira Idade envolvendo todos os
Estados do país em parceria com as prefeituras municipais e entidades da sociedade cível organizadas;
III- Fomentar parcerias e convênios com prefeituras e faculdades de educação física.
Parágrafo único. Poderão as entidades e organizações representativas da pessoa legalmente constituídas
apresentar propostas e projetos, bem como organizar e promover os eventos esportivos.

Art. 4º - Para a execução da Política Municipal de Incentivo à Pratica de Esportes para a pessoa idosa, as
entidades e organizações representativas da pessoa idosa legalmente constituídas, que atendam a pessoa
idosa, poderão receber recursos do Poder Público, com a garantia de recursos da Pasta em rubrica específica.
§1º Os recursos que trata o art. 4º serão destinados, prioritariamente para o incentivo a realização de eventos
e a recuperação de espaços físicos.
§2º As parcerias poderão ser realizadas diretamente entre as entidades da sociedade civil organizadas e os Municípios.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90 dias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 2389/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei Municipal nº 2171/2018.

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Ostras
nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto, na importância de R$ 780.000,00
(setecentos e oitenta mil reais).

Art. 2º - O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto, fundamenta-se nos termos do inciso III, § 1º do artigo
43 da Lei Federal nº 4.320/64, em conformidade com o Anexo Único do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2389/2019

PORTARIA Nº 1641/2019

DISPENSA, RESCINDINDO, CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e consoante o Processo Administrativo nº 43443/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR, rescindindo, a contar de 11/11/2019, o Contrato Temporário de Trabalho do Servidor
ADALBERTO RIBEIRO MARINHO, matrícula nº 27034-2, contratado para exercer a função de Agente de
Portaria, da SEMEDE.

Art. 2º - O Servidor referido no Art. 1º, deverá realizar Exame Médico Ocupacional Demissional em até 10 (dez)
dias úteis, a contar da data desta Publicação, no Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESAS,
situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 129, Extensão do Bosque, Rio das Ostras.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1642/2019

NOMEIA MEMBROS DO PODER EXECUTIVO PARA COMISSÃO TÉCNICA DE REVISÃO E ELABORAÇÃO
DA LEI DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO DAS OSTRAS.



4 Rio das Ostras - Edição Nº 1105 - 21 de Novembro de 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
conforme Processo Administrativo nº 43825/2019,

R  E  S  O  L  V  E :

Art.1º - NOMEAR o servidor JULIO CESAR DOS SANTOS HANI FELIX, matrícula nº 10351-9, como
representante titular da SECTRAN, em substituição ao servidor Leandro Alves Pinto, matrícula nº 4742-2, para
compor a Comissão Técnica de Revisão e Elaboração da Lei do Plano de Mobilidade Urbana Municipal.

Art.2º - NOMEAR a servidora LUZIARA MARQUES TEIXEIRA, matrícula nº 10227-0, como representante
suplemente da SECTRAN, em substituição ao servidor Rivail Augusto Gibaja Gripp, matrícula nº 10846-4, para
compor a Comissão Técnica de Revisão e Elaboração da Lei do Plano de Mobilidade Urbana Municipal.

Art. 3º - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1643/2019

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e conforme o Processo Administrativo nº 43833/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR o servidor PAULO VINICIO RODRIGUES NOGUEIRA, Coordenador, matrícula nº 2919-
0, como responsável pela fiscalização e gerenciamento do Contrato nº 191/2019, referente ao Processo
Administrativo nº 23513/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MOTOSERRA,
MOTOPODA E CORTADOR DE FERRO E PEDRA, para atender as necessidades da Coordenadoria de
Defesa Civil da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1644/2019

CESSA EFEITOS DE PORTARIA E RECEBE SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
e considerando o Processo Administrativo nº 22579/2019,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CESSAR os efeitos da Portaria nº 0893/2019.

Art. 2º - RECEBER, com ônus para este município, em Regime de Ressarcimento, o Servidor EUZÉBIO
MARTINS DE SOUZA FILHO, Motorista, matrícula nº 805065, oriundo do Município de Cabo Frio/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1645/2019

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e conforme o Processo Administrativo nº 43824/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR a servidora GABRIELLA GADELHA MOTA DOS SANTOS, matrícula nº 2198-9, Assessor
Técnico III, como responsável pela fiscalização e gerenciamento dos Contratos nos. 171/2019 e 173/2019,
referentes a Aquisição de Materiais de Limpeza.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1646/2019

DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇO E EMPENHOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, conforme o Processo Administrativo nº 43780/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR o servidor relacionado no Anexo I desta Portaria, como responsável pela fiscalização e
gerenciamento da referida Ata de Registro de Preço.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor relacionado no Anexo II desta Portaria, como responsável pela fiscalização e
gerenciamento dos referidos Empenhos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1646/2019

EMPRESA|PROCESSO|ATA DE REGISTRO DE PREÇO|FISCAL
B. C. Oliveira Comércio e Serviços Ltda|25654/2019|066/2019|Alexandre Pinheiro das Neves – Matr. 4818-6

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1646/2019

EMPRESA|PROCESSO|EMPENHO|FISCAL
Pisom Distribuidora e Comércio de Produtos Eireli-ME|37061/2019|1874/2019, 1875/2019, 1876/2019, 1877/
2019, 1878/2019 e 1879/2019|Alexandre Pinheiro das Neves – Matr. 4818-6

PORTARIA Nº 1647/2019

DISPENSA E DESIGNA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e considerando o Processo Administrativo nº 43886/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DISPENSAR a servidora VALNETE DE SOUZA FREITAS, matrícula nº 10209-1, da Função Gratificada
de Coordenador de Vigilância em Saúde, simbologia FGA1, da SEMUSA.

Art. 2º - DESIGNAR o servidor MARCELO BARELLI CORREA, matrícula nº 3386-3, para desempenhar a
Função Gratificada de Coordenador de Vigilância em Saúde, simbologia FGA1, da SEMUSA.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1648/2019

CESSA EFEITOS DE PORTARIA E DEVOLVE SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
e considerando o Processo Administrativo nº 41133/2019,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CESSAR, a contar de 06/11/2019, os efeitos da Portaria nº 1034/2019, que recebeu o Servidor LUIVAN CHAVES
DO NASCIMENTO, Professor II, matrícula nº 16008, oriundo do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Art. 2º - DEVOLVER o Servidor LUIVAN CHAVES DO NASCIMENTO, Professor II, matrícula nº 16008, ao seu
Município de origem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1649/2019

APOSENTA SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º - CONCEDER, nos termos do Art. 3º, I, II e III da Emenda Constitucional nº 047/2005 – regra de transição,
c/c art. 23, I, II e III, da Lei Municipal nº 957/2005, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição,
com proventos integrais a contar da data da publicação, à servidora JOSELMA FREITAS CUSTODIO REIS,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 4004-5, lotada na SEMUSA, conforme Processo
Administrativo n° 38949/2019.

Art. 2º - Os proventos da servidora serão fixados pelo OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência, através de ato próprio.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1650/2019

DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e conforme o Processo Administrativo nº 43914/2019,

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 18/11/2019, o servidor RONALDO LUIZ MARINHO, Engenheiro Civil, matrícula
nº 10749-2, como responsável pela fiscalização e gerenciamento do Contrato nº 206/2019, referente à OBRA
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CALÇADAS DA RUA
MADRE PAULINA E DRENAGEM DE PARTE DAS RUAS DO LOTEAMENTO VILLAGE, no Município de Rio
das Ostras/RJ.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26456/2019 (SEDTUR)

HOMOLOGO o Pregão para Registro de Preços nº 024/2019 - SEDTUR, que tem por objeto  a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços, de locação, montagem, desmontagem e operação de:
sistemas de som amplificado, iluminação, efeitos especiais, geradores, palcos, fechamentos, camarins, banheiros
químicos, veículos e tendas, para atender a estrutura operacional dos eventos que serão realizados para atender
as necessidades da SEDTUR e SEMEDE, a favor da empresa SS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, no
valor de R$ 7.610.279,52, em observação as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, no art. 73 do Decreto
Municipal nº 1743/2017 e respaldo na portaria nº 1069/2014, após verificação da economicidade e do cumprimento
das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 18 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
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DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26456/2019 (SEDTUR)

HOMOLOGO o Pregão para Registro de Preços nº 024/2019 - SEDTUR, que tem por objeto   a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços, de locação, montagem, desmontagem e operação de:
sistemas de som amplificado, iluminação, efeitos especiais, geradores, palcos, fechamentos, camarins, banheiros
químicos, veículos e tendas, para atender a estrutura operacional dos eventos que serão realizados para atender
as necessidades da SEDTUR e SEMEDE, a favor da empresa ALBANQ SERVIOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP, no valor de R$ 537.984,70, em observação as normas contidas na Lei Federal
nº 8.666/1993, no art. 73 do Decreto Municipal nº 1743/2017 e respaldo na portaria nº 1069/2014, após verificação
da economicidade e do cumprimento das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria
e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 18 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 26701/2019 – SEMUSA

HOMOLOGO a Licitação por PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019 - SEMUSA/FMS, que
tem por objeto para o eventual fornecimento de insumos odontológicos para atender as necessidades do Centro
de Especialidades Odontológicas, em favor da empresa BERBET MAZIOLLI ODONTOLOGIA LTDA-ME, no
valor de R$ 11.797,80 (onze mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e REAL NUTRIÇÃO
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME, no valor de R$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais),
após verificação da economicidade e do cumprimento das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal
de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 13 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 26025/2019 – SEMUSA

HOMOLOGO a Licitação por PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 - SEMUSA/FMS, que
tem por objeto para o eventual fornecimento de insumos e instrumentais odontológicos para atender as
necessidades do Departamento de Saúde Bucal, em favor da empresa BERBET MAZIOLLI ODONTOLOGIA
LTDA-ME, no valor de R$ 114.867,50 (cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos), ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EIRELI, no valor de R$ 8.060,00 (oito
mil e sessenta reais), DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA EPP, no de valor de R$ 26.940,80 (vinte e seis
mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA
EIRELI, no valor de R$ 54.463,25 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta três reais e vinte e cinco
centavos), E.L. FARIA RIBEIRO ME, no valor de R$ 6.271,90 (seis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa
centavos), INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de R$ 26.703,50 (vinte e seis mil,
setecentos e três reais e cinquenta centavos), JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no
valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais), PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA ME, no valor
de R$ 10.349,50 (dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e  cinquenta centavos),
WJM DENTAL LTDA, no valor de R$ 471.977,50 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e sete
reais e cinquenta centavos), após verificação da economicidade e do cumprimento das etapas formais do
Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 13 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 18361/2019 – SEMUSA

HOMOLOGO a Licitação por PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 - SEMUSA/FMS, que
tem por objeto para o eventual fornecimento de suplementos alimentares, para atender as necessidades das
Unidades de Saúde, em favor da empresa NUTRIMIX COMERCIAL LTDA EPP, no valor de R$ 297.568,50
(duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), BELINUTRI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,  no valor de R$ 530.972,60 (quinhentos e trinta mil, novecentos
e setenta e dois reais e sessenta centavos), NUTRIC -  NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA, no valor de R$
479.077,10 (quatrocentos e setenta e nove mil, setenta e sete reais e dez centavos), W.M COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES HOSPITALAR LTDA, no valor de R$ 42.340,00 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta
reais), NUTRIMED – SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA, no valor
de R$ 19.799,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais), NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS
EIRELI, no valor de R$ 17.135,40 (dezessete mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos), KASA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME,  no valor de R$ 39.508,80
(trinta e nove mil, quinhentos e oto reais e oitenta centavos), após verificação da economicidade e do cumprimento
das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 13 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 30986/2019 – SEMUSA

HOMOLOGO a Licitação por PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019 - SEMUSA/FMS, que
tem por objeto para o eventual fornecimento de instrumentais odontológicos para atender as necessidades da
Coordenação de Saúde Bucal, em favor da empresa DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA EIRELI
ME, no valor de R$ 59.776,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais), PLÁCIDOS COMERCIAL
LTDA,  no valor de R$ 38.423,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais) e WJM DENTAL LTDA EPP,
no valor de R$ 1.145,00 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais), após verificação da economicidade e do
cumprimento das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.
Rio das Ostras, 13 de novembro de 2019.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 1651/2019

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de Delegação de Competência nº 1272/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo - RJ, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO de 610 (seiscentos e dez) dias, correspondendo
a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, da servidora ADENILDA SILVEIRA DA COSTA, matrícula
nº 7685-6, Médico Ginecologista Obstetra, conforme Processo Administrativo nº 39668/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 1652/2019

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de Delegação de Competência nº 1272/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO de 4.855 (quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco)
dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, da servidora ANNY MENTGES
SOUTO, matrícula nº 7568-0, Agente Administrativo, conforme Processo Administrativo nº 40362/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 1653/2019

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de Delegação de Competência nº 1272/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO de 313 (trezentos e treze) dias, correspondendo
a 10 (dez) meses e 13 (treze) dias, da servidora JULIANA RODRIGUES QUINTANILHA, matrícula nº 4709-
0, Agente Administrativo, conforme Processo Administrativo nº 40785/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 1654/2019

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de Delegação de Competência nº 1272/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO de 3.058 (três mil e cinquenta e oito) dias,
correspondendo a 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, do servidor LEONARDO SOARES
TERRA, matrícula nº 10127-3, Agente Administrativo, conforme Processo Administrativo nº 39859/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 1655/2019

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de Delegação de Competência nº 1272/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º - AVERBAR, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, o TEMPO LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÃO de 4.512 (quatro mil quinhentos e doze) dias,
correspondendo a 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, do servidor RICARDO NEY SOARES,
matrícula nº 6179-4, Professor II - Geografia, conforme processo administrativo nº 39598/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 1656/2019

CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015,

CONSIDERANDO os princípios constitucionais, especialmente, in casu, os princípios da proteção da família,
da dignidade da pessoa humana,

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º - CONCEDER Licença-Prêmio aos servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria, nos períodos
ali referenciados.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1656/2019

(01 mês)
MAT.|SERVIDOR|CARGO|LOTAÇÃO |PERÍODO AQUISITIVO|USUFRUIR|PROC. ADM
7585-0|Marcelo Moreira do Nascimento|Guarda Civil Municipal - GCM|SESEP|2006/2011|26/11 a 25/12/
2019|43683/2019

(02 meses)
MAT.|SERVIDOR|CARGO|LOTAÇÃO |PERÍODO AQUISITIVO|USUFRUIR|PROC. ADM
6394-0|Waldemar Pinto de Mello Junior|Guarda Civil Municipal - GCM|SESEP|2009/2014|02/12/2019 a 01/
02/2020|43682/2019

PORTARIA Nº 1657/2019

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015,

R E S O L V E :

Art. 1° - PRORROGAR o prazo da Licença Maternidade da servidora relacionada no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1657/2019

NOME|MATRÍCULA|CARGO|DATA PRORROGAÇÃO|PRAZO|PROC. ADM
Emilene Leão Gomes da Silva|9356-4|Auxiliar de Desenvolvimento Infantil|29/11/2019|60 (sessenta) dias|43529/2019

PORTARIA Nº 1658/2019

DERROGA PORTARIA E CONCEDE FÉRIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015 e considerando o Processo Administrativo nº 43794/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - DERROGAR a Portaria nº 1607/2019, Anexo II, dela excluindo a servidora relacionada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - CONCEDER 20 (vinte) dias de Férias à servidora relacionada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1658/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Ilma de Sousa Bernardo de Sa|Aux. Serviços Gerais|3037-6|2016/2017|01/12/2019|20/12/2019

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1658/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Ilma de Sousa Bernardo de Sa|Aux. Serviços Gerais|3037-6|2016/2017|11/12/2019|30/12/2019

PORTARIA Nº 1659/2019

DERROGA PORTARIA E CONCEDE FÉRIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015 e considerando o Processo Administrativo nº 43800/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - DERROGAR a Portaria nº 1397/2019, Anexo II, dela excluindo o servidor relacionado no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - CONCEDER 20 (vinte) dias de Férias ao servidor relacionado no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1659/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Marcelo Marins da Conceição|Guarda Municipal /Inspetor I|11431-6|2018/2019|04/11/2019|23/11/2019

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1659/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Marcelo Marins da Conceição|Guarda Civil Municipal - GCM /Inspetor I|11431-6|2018/2019|07/12/2019|26/12/2019

PORTARIA Nº 1660/2019

DERROGA PORTARIA E CONCEDE FÉRIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015 e considerando o Processo Administrativo nº 43552/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - DERROGAR a Portaria nº 1632/2019, Anexo II, dela excluindo a servidora relacionada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - CONCEDER 30 (trinta) dias de Férias à servidora relacionada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1660/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Flávia da Rocha Silva|Assistente III|13518-6|2018/2019|30/12/2019|28/01/2020

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1660/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Flávia da Rocha Silva|Assistente III|13518-6|2018/2019|30/12/2019|28/01/2020

PORTARIA Nº 1661/2019

DERROGA PORTARIA E CONCEDE FÉRIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo
com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015 e considerando o Processo Administrativo nº 43805/2019,

R E S O L V E:
Art. 1º - DERROGAR a Portaria nº 1607/2019, Anexo IV, dela excluindo a servidora relacionada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - CONCEDER FRACIONAMENTO de Férias a servidora relacionada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMAD, 21 de novembro de 2019.

Por Delegação:
GIOVANNI DA SILVA ZAROR

Secretário Municipal de Administração Pública

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1661/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Adenilda Silveira da Costa|Med. Ginec Obstetra|7685-6|2018/2019|27/12/2019|05/01/2020

ANEXO II DA PORTARIA Nº 1661/2019

NOME|CARGO/FUNÇÃO|MAT.|PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Adenilda Silveira da Costa|Med. Ginec Obstetra|7685-6|2018/2019|26/12/2019|04/01/2020

ERRATA DA PORTARIA Nº 1638/2019
(Publicada no Jornal Oficial do Município, Edição 1104, de 14/11/2019)

ONDE SE LÊ:
ANEXO ÚNICO…
(15 dias)
6057-7 | Monique Almeida Bezerra | Fiscal de Meio Ambiente…

LEIA-SE:
ANEXO ÚNICO…
(05 dias)
6057-7 | Monique Almeida Bezerra | Fiscal de Meio Ambiente…

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 211/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO:24013/2018
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 035/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 058/2018
OBJETO: contratação de empresa para instalação de condicionadores de ar para atender a demanda dos
setores desta administração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35.699/2019
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas - SEMOP
PARTES: Município de Rio das Ostras e Joar Comércio e Serviços EIRELI - ME.
ASSINATURA: 18/11/19.
VALOR TOTAL: R$ 1.337,72
PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.0001.2.151
ELEMENTO DE DESPESA Nº 3.3.90.39.00.00.0104.1.530.0104
NOTA DE EMPENHO Nº 4265/19 Global
EMITIDA EM 17/10/19
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, e, subsidiariamente,
pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, pela Lei complementar 147, de 08/08/2014, pela Lei nº 11488/2007,
art. 34, e pelo Decreto Municipal nº 1743/2017.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 212/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 25.725/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 017/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 022/2019
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de copos descartáveis para atender a demanda dos
diversos setores da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40.491/2019
SOLICITANTE: Secretaria de Gestão Pública - SEGEP.
PARTES: Município de Rio das Ostras e Pisom Distribuidora e Comércio de Produtos EIRELI – ME.
ASSINATURA: 18/11/2019
VALOR TOTAL: R$ 9.504,00
SEDE DA SEGEP
•    PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.121.0001.2.151
•    ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00.00.0150.1.530.0150
•    NOTA DE EMPENHO Nº 4654/19 Global
•    EMITIDA EM 08/11/19
•    VALOR R$ 2.574,00
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CENTRO DE CIDADANIA
•    PROGRAMA DE TRABALHO Nº 14.244.0020.2.213
•    ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00.00.0150.1.530.0150
•    NOTA DE EMPENHO Nº 4655/19 Global
•    EMITIDA EM 08/11/19
•    VALOR R$ 2.970,00
CENTRO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CMQP
•    PROGRAMA DE TRABALHO Nº 19.573.0134.2.683
•    ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00.00.0150.1.530.0150
•    NOTA DE EMPENHO Nº 4656/19 Global
•    EMITIDA EM 08/11/19
•    VALOR R$ 1.980,00
CENTRO MUNICIPAL DE INCLUSÃO DIGITAL
•    PROGRAMA DE TRABALHO Nº 19.573.0134.2.682
•    ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00.00.0150.1.530.0150
•    NOTA DE EMPENHO Nº 4657/19 Global
•    EMITIDA EM 08/11/19
•    VALOR R$ 1.980,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 213/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 11.373/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 009/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 017/2019
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de brita corrida, pó de pedra e pedra zero para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Manutenção da Infraestrutura Urbana e Obras Públicas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40.134/2019
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Manutenção da Infraestrutura Urbana e Obras Públicas-SEMOP.
PARTES: Município de Rio das Ostras e Sisu Comercial e Serviços Ltda.
ASSINATURA: 19/11/2019.
VALOR TOTAL: R$ 348.098,00
• PROGRAMA DE TRABALHO Nº 15.452.0115.2.468
• ELEMENTO DE DESPESA Nº 3.3.90.30.00.00.0150.1.530.0150
• NOTA DE EMPENHO Nº 4650/19 Global
• EMITIDA EM 06/11/19
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 007/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11809/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38859/2018
DISPENSA LOCAÇÃO
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Transporte Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana.
PARTES: Município de Rio das Ostras e a Empresa Sinal Empreendimentos e Incorporações Ltda.
OBJETO: Prorrogação por 12 meses, a contar de 23/01/2019, o prazo da locação do imóvel situado na Rua
Jorge Ulrick nº 251 lotes 16 e 18 – Loteamento Costazul - Rio das Ostras/RJ, destinado à instalação da sede
da SECTRAN.
VALOR: R$ 118.044,00
Programa de Trabalho: 26.782.0001.2.151
Elemento da Despesa: 33.90.39 – 0150 1.530.0150
Nota de Empenho nº 4666/2019
Emitida em 12/11/2019
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666/93.

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

ERRATA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

O DELCO torna público, para conhecimento dos interessados as alterações no Edital de Pregão para Registro
de Preços nº 023/2019 (Processo Administrativo nº 29812/2019-SEMEDE):

Foram alterados os seguintes Anexos:
·  Anexo 03 - Proposta Detalhe (Proposta de Preço)
·  Anexo 05 – Critério de Aceitabilidade;
·  Anexo 09 – Memorial Descritivo.

Pregão para Registro de Preços nº 023/2019 (Processo Administrativo nº 29812/2019-SEMEDE), objetivando
a eventual contratação de empresa para fornecimento de material esportivo de consumo (bola, redes, etc) em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal Educação, Esporte e Lazer.

A presente licitação inicialmente ADIADA SINE DIE fica REMARCADA para o dia 05/12/2019 às 14:00 horas
(CPLP II – Comissão Permanente de Licitação e Pregão II).

O Edital consolidado está disponível no site do Município de Rio das Ostras (www.riodasostras.rj.gov.br) e no
DELCO sito à Rua Campo de Albacora, n° 75 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/ RJ – Tel: (22) 2771-6404.

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

AVISO DE LICITAÇÃO

O Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras faz saber, a quem interessar
possa, que nos termos do que dispõe a Lei Federal n° 8.666/1993, bem como, quando for o caso, os Decretos
Municipais nº 89/2006 e 060/2006, observadas as disposições da Lei Federal nº 10520/2002, que serão realizadas
na sala da Comissão Permanente de Licitação e Pregão – CPLP, situadas na Rua Campo de Albacora, nº 102
– QD 07 – LT 22 – sobreloja – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/ RJ:

Sala 05 – CPLP I – no dia 10/12/2019 às 09:00 horas, Tomada de Preços nº 019/2019 (Processo Administrativo
nº 38031/2019-SEMOP), objetivando a contratação de empresa de engenharia para realização da obra de
substituição de cobertura da área de eventos do Estádio Emília Rosa Guimarães – Lotamento Jardim Marilea
– Rio das Ostras/ RJ.
Valor Total Estimado: R$ 91.299,46

Sala 02 – CPLP II – no dia 10/12/2019 às 10:00 horas, Tomada de Preços nº 020/2019 (Processo Administrativo
nº 33285/2019-SEMOP), objetivando a contratação de empresa de engenharia para realização da obra de
implantação e revitalização na Praça Zélia Gatai, Rua Euclides da Cunha, s/nº - Loteamento Enseada das
Gaivotas - Município de Rio das Ostras/ RJ.
Valor Total Estimado: R$ 397.275,93

O Edital poderá ser retirado no DELCO, localizado na Rua Campo de Albacora, n° 75 – Loteamento Atlântica
– Rio das Ostras/ RJ - Site: www.riodasostras.rj.gov.br / E-mail: delcopmro@gmail.com / Tel: (22) 2771-6404

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME – Gestão 2018/2019, convida os conselheiros para a 60ª
Sessão Ordinária, que será realizada dia 04 de dezembro de 2019, às 09h, no auditório da Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Lazer, situada na Rua Guanabara, nº 3603 – Extensão do Bosque – Rio das Ostras/RJ.

MAURÍCIO HENRIQUES SANTANA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

ERRATA DO EDITAL Nº 008/2019-SEMUSA
(Publicado no Jornal Oficial do Município, Edição 1069, de 14/08/2019)

ONDE SE LÊ:
11.2 – QUADRO DE VAGAS
Odontólogo 40 horas ... Vencimentos: R$ 4.109,79 ...
Odontólogo Buco Maxilo ... Vencimentos: R$ 4.109,79 ...

LEIA-SE:
11.2 – QUADRO DE VAGAS
Odontólogo 40 horas ... Vencimentos: R$ 4.109,72 ...
Odontólogo Buco Maxilo ... Vencimentos: R$ 4.109,72 ...

PORTARIA Nº 084/2019

INSTAURA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA.

O CORREGEDOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.160/2018 e Decreto nº 2.183/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, nos termos do art. 4º, inciso II, do Decreto nº 2.183/2019,
a fim de apurar os fatos trazidos nos autos do Processo Administrativo nº 42054/2019.
Parágrafo Único – A presente Sindicância Investigativa deverá ser concluída no prazo de até 60 (sessenta)
dias, renovável por igual período, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 2.183/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

ANDERSON MELO DE ALMEIDA
Corregedor-Geral da GCMRO

PORTARIA Nº 085/2019

INSTAURA SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA.

O CORREGEDOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.160/2018 e Decreto nº 2.183/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA, nos termos do art. 4º, inciso III, do Decreto nº 2.183/2019,
a fim de apurar os fatos trazidos nos autos do Processo Administrativo nº 31962/2019.
Parágrafo Único – A presente Sindicância Acusatória deverá ser concluída no prazo de até 60 (sessenta) dias,
renovável por igual período, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 2.183/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

ANDERSON MELO DE ALMEIDA
Corregedor-Geral da GCMRO

PORTARIA Nº 086/2019

INSTAURA SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA.

O CORREGEDOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, Estado
do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.160/2018 e Decreto nº 2.183/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA, em face dos servidores C. S., J. A. C. e V. C. A. por suposta
violação aos preceitos trazidos pelos art. 103, incisos I, II, IV e X c/c 104, incisos IV e XVIII e 114, inciso V, todos
da Lei nº 079/1994, conforme apurado nos autos do Processo Administrativo nº 23510/2019.
Parágrafo Único – A presente Sindicância Acusatória deverá ser concluída no prazo de até 60 (sessenta) dias,
renovável por igual período, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 2.183/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

ANDERSON MELO DE ALMEIDA
Corregedor-Geral da GCMRO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

 O Município de Rio das Ostras, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde da Secretatira Municipal de Saúde,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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torna público, para conhecimento dos interessados, que fará seleção de proposta para COMPRA DE IMÓVEL,
devidamente legalizado, cujo valor deverá estar de acordo com o praticado no mercado, bem como o imóvel deverá
possuir os requisitos abaixo especificados, que será destinado à instalação e funcionamento do CAPS AD.
Ficando aberto prazo de até 10 (dez) dias a partir da data da publicação, para apresentação dos documentos
a seguir, devendo os mesmos serem autuados em processo administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostas, sito na Rua Campo de Albacora, nº 75 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras/
RJ – CEP: 28.895-664. Maiores informações: Tel. (22) 2771-3516 – Email: licitacao.fmsro@gmail.com
Caractéristicas do Imóvel:
. Casa linear próxima à região central da cidade, com acesso ao serviço de transporte público, assim como
proximidade ao comércio em geral, rede bancária, serviços de urgência e emergência (Pronto Socorro e
Hospital), instituições de utilidade pública, dentre outras;
% Ter, no mínimo, 350m² de área total;
% Ter, no mínimo, 04 quartos;
% Possuir sala de estrar e varanda para o estabelecimento de convivência coletiva entre usuários e profissionais;
% Ter cozinha e copa amplas;
% Ter, no mínimo, 04 banheiros para uso de usuários e profissionais;
% Aréa externa construída com espaço físico adequado para realização de oficinas terapêuticas;
% Cisterna com, no mínimo, capacidade de 15.000 litros de água, abastecida pela rede púbica;
% Estar localizada entre os Bairros Nova Esperança e extensão do Bosque, com no máximo, 500 metros de
distância da Rodovia Amaral Peixoto.
Documentação necessária:
1. Escritura ou prova de posse do imóvel;
2. Carnê de IPTU quitado, Habite-se e toda a documentação pertinente;
3. Proposta do proprietário – inerente ao valor;
4. Carteira de identidade e CPF do proprietário;
5. Comprovante de adimplência junto a CEDAE e a ENEL;
6. Caso o proprietário seja pessoa jurídica deverá ser apresentado a CND – junto ao INSS, a Certidão de
Regularidade junto ao FGTS, a Certidão de Tributos Municipais, o Cartão de Inscrição no CNPJ, o Contrato
Social ou o Estatuto em vigor, com a Ata de Eleição do Presidente.

*Os documentos e o imóvel serão submetidos à avaliação

MARCUS VINICIUS DA MOTA SOUZA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, faz saber, a quem interessar possa,
que nos termos do que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, bem como, quando for o caso, os Decretos Municipais
nº 89/2006 e 060/2006, observadas as disposições da Lei Federal nº 10520/2002, realizará, através da Comissão
Permanente de Licitação e Pregão da SEMUSA, situada na Rua Campo de Albacora, nº 102 – Quadra
07 – Sobreloja – Sala 02 – Loteamento Atlântica - Rio das Ostras/RJ.

. no dia 17/12/2019 ás 09:00 horas, Tomada de Preços nº 001/2019 - SEMUSA/FMS (processo administrativo
nº 18351/2019), objetivando a contratação de empresa de engenharia para construção de abrigo de residuos no
Hospital Municipal Naelma Monteiro da Silva.
Valor Total Estimado: R$ 80.376,43.

O  Edital poderá ser obtido no Fundo Municipal de Saúde, situado na Rua das Casuarinas, nº 595 – Centro de
Cidadania Augusto Veloso de Assis – 2º Piso - Sala 23 - Praia Âncora - Rio das Ostras/RJ, ou no site
www.riodasostras.rj.gov.br. Maiores informações: (22) 2771 3516/Email: licitacao.fmsro@gmail.com.

MARCUS VINICIUS DA MOTA SOUZA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA 046/2019

DERROGA PORTARIA 045/2019 E CONCEDE FÉRIAS

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA, no uso de suas atribuições, Resolve:

Art. 1º - Derroga a Portaria 045/2019, excluindo as férias desta portaria.

Art. 2º - CONCEDER Férias ao servidor relacionado no Anexo I desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I DA PORTARIA Nº 046/2019

NOME | CARGO | MAT | PERÍODO AQUISITIVO|PERÍODO A USUFRUIR
Ubiratan Nunes da Silva|Presidente da Comissão de Licitação e Pregão|193|2018/2019|04/12/2019 A 13/12/2019

Fundação Rio das Ostras de Cultura, 19 de Novembro de 2019.

CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 038/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 191/2018
PREGÃO Nº 006/2019
ARP Nº 002/2019
PARTES: FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA e FARAH CULTURAL – CENTRO DE
FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, SHOWS
E EVENTOS CULTURAIS LTDA, CNPJ nº 17.447.884/0001-20.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA ARTE.COM VOCÊ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 8.053,45 (oito mil, cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 16/10/2019
NUMERO DE EMPENHO: 1348/2019
PROGRAMA DE TRABALHO No 13.392.0078.2.788
ELEMENTO DE DESPESA No 3.3.90.39.00

UBIRATAN NUNES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 039/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8666/1994, ART. 24, II.
PARTES: FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA e INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE

TELECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ nº 11.620.561/0002-90.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INTERNET COM LINK 24H SEM LIMITE DE TRÁFEGO PELO PRAZO DE 12 MESES.
VALOR DO CONTRATO: R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 06/11/2019
NUMERO DE EMPENHO: 1357/2019
PROGRAMA DE TRABALHO No 13.392.0078.2.781
ELEMENTO DE DESPESA No 3.3.90.39.00

UBIRATAN NUNES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 040/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 059/2019
ARP Nº 004/2019 – PMRO.
PARTES: FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA e HGA 2000 – PRODUTORA DE EVENTOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO e OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EM ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA FROC.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 06/11/2019
PROGRAMA DE TRABALHO No 13.392.0078.2.788
ELEMENTO DE DESPESA No 33.90.39.00
NOTA DE EMPENHO Nº 1362/2019, emitida em 04/11/2019.

UBIRATAN NUNES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 191/2018
PREGÃO Nº 006/2019
ARP Nº 002/2019
PARTES: FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA e FARAH CULTURAL – CENTRO DE
FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, SHOWS
E EVENTOS CULTURAIS LTDA, CNPJ nº 17.447.884/0001-20.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROGRAMA ARTE.COM VOCÊ.
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.184,81 (doze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
DATA DE ASSINATURA: 13/11/2019
NUMERO DE EMPENHO: 1370/2019
PROGRAMA DE TRABALHO No 13.392.0078.2.788
ELEMENTO DE DESPESA No 3.3.90.39.00

UBIRATAN NUNES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

CONVITE PARA CADASTRAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação e Pregão, CONVIDA as Empresas e Profissionais Autônomos para
efetuarem cadastro junto a Fundação Rio das Ostras de Cultura, a fim de que possam fornecer materiais e/ou
prestarem serviços a esta Instituição.
Relação de documentos necessários para o CADASTRAMENTO:
PESSOAS JURÍDICAS:
1) Instrumento de Constituição (Contrato Social, CCMEI, Estatuto, etc);
2) Cartão do CNPJ;
3) Inscrição Estadual e Municipal;
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual e Municipal);
5) Certidão de Dívida Ativa do Estado;
6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
8) Alvará de localização;
9) Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social;
PROFISSIONAL AUTÔNOMO:
1) Documento de Identidade;
2) Cartão de Autonomia;
3) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
4) Certidão Negativa de Débito Municipal;
5) Prova de regularidade relativa ao INSS (Registro).

Os documentos listados acima poderão ser entregues, com cópias dos originais, na sede da Fundação Rio das
Ostras de Cultura, localizada à Av. Cristóvão Barcelos, nº 109, Centro - Rio das Ostras/RJ. Outras informações:
Telefone: (22) 2764-7676 – Ramal 29.

UBIRATAN NUNES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão

APOSTILA DE  FIXAÇÃO DE PROVENTOS

O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas atribuições legais, e em face do processo administrativo
nº 33446/2019 da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, fixa com validade a partir de 31 de outubro de 2019,
os proventos iniciais, referente à APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, na forma do art. 40, §1º, III,
“b”, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 – regra permanente, c/c o art. 13 da
lei municipal nº 957/2005, da servidora Ana Lúcia Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Nutricionista III,
matrícula nº 10837-5, no valor de R$4.026,04 (Quatro mil, vinte e seis reais e quatro centavos), com
aplicação do reajuste dos proventos na forma do §8º, do art. 40, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, ou seja, é assegurado o reajuste do benefício para preservar-lhe, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Rio das Ostras, 19 de novembro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA

RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
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APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

O PRESIDENTE DO OSTRASPREV, no uso de suas atribuições legais, e em face do processo administrativo
nº 35154/2019 da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, fixa com validade a partir de 31 de outubro de 2019,
os proventos referente à APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
na forma do art. 3º, I, II e III, da Emenda Constitucional nº 47/2005 – regra e transição, c/c o art. 23, I, II e III, da
lei municipal nº 957/2005, da servidora Rosa Maria Lima, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais -
CAS, matrícula nº 216-0, no valor conforme vai abaixo discriminado, sendo os proventos reajustados conforme
o art. 7º da Emenda Constitucional nº 041/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (paridade).
Vencimento básico                                  = R$ 1.336,66
Triênio – 50% do vencimento básico     =  R$   668,33
Total                                                          = R$ 2.004,99

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente

CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DO OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA, no uso
de suas atribuições, e com base no art. 69, § 1º da Lei Municipal n° 957/05;

CONVOCA os membros efetivos: Idelanir dos Anjos Machado, matrícula nº 11253-4, Bruno Carvalho Balthazar
Lessa, matrícula nº 026, Paulo Roberto da Silva Porto, matrícula nº 7323-7 e, Clícia Lobo Diniz, aposentada,
e na ausência destes, os membros suplentes, Marcus Vinícius da Mota Souza, matrícula nº 2030-3, Marília Vidal
Baldez, matrícula nº 006 e, Elenilsa Gomes Ribeiro Pereira, matrícula 2101-6, para uma reunião ordinária no dia
28 de novembro de 2019, às 17h15min, na sede do OstrasPrev, com a seguinte ordem do dia:
1. Análise do Balancete de Setembro de 2019

Rio das Ostras, 18 de novembro de 2019.

IDELANIR DOS ANJOS MACHADO
Presidente do Conselho Fiscal

Obs: Comparecendo os conselheiros titulares, a presença dos suplentes é facultativa, nesse caso  os suplentes
não farão jus a gratificação por sessão, conforme previsto em lei.

PORTARIA Nº054/2019

CRIA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO
AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS-SAAE-RO.

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária
e Cadastro Reserva do Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Rio das
Ostras-SAAE-RO.

Art. 2°- DESIGNAR os servidores relacionados no ANEXO ÚNICO desta Portaria para compor a Comissão
de que trata o artigo anterior.

Art. 3º - A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO a que
se refere o artigo anterior, será responsável por instaurar e instruir o Processo Seletivo Público Simplificado,
assim como elaborar o edital, prestar informações, fiscalizar os procedimentos da seleção, além de providenciar
as devidas publicações, bem como decidir sobre os casos omissos no presente edital e encerrar o referido
Processo Seletivo público Simplificado.

Art. 4º - A função de membro da comissão nomeada nos termos desta portaria não será remunerada, considerando-
se serviço público relevante prestado ao município.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 19 de novembro de 2019.

ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 054/2019

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO
AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS-SAAE-RO.

MATRÍCULA|NOME|CARGO/FUNÇÃO|LOTAÇÃO
54-0-|Maycon Prata Pereira da Silva |Vice Presidente|SAAE-RO
51-5|Fernanda Barreto Peres |Engarregado|PRES-SAAE-RO
41-8-|Adriana Silva de Azevedo|Coordenador|COAD-SAAE-RO
43-4|Sueli Soares Silva Macedo|Gerente|GERH-COAD
74-4|Darciene Santos do Couto Oliveira da Silva| Gerente|GEPRO-COPER
 42-6|Juliana Gomes Paula| Chefe de Setor|GEOP-COPER

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – SAAE-RO

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS,
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, em concordância ao disposto na Lei Municipal nº 2036/
2017, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo
Público Simplificado que se destina ao preenchimento de vagas em caráter temporário, bem como à formação
de cadastro de reserva, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa
do Brasil e as disposições contidas na Lei Municipal nº 544/2001 com alterações feitas pelas Leis n° 618/2001,
699/2002, 742/2003, 1408/2009 e 1645/2012, bem como as demais legislações aplicáveis, para assim atender
a necessidade de excepcional interesse público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Munícipio de Rio
das Ostras- SAAE-RO.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado será organizado por uma Comissão designada por meio de
PORTARIA, sendo composta por 06 (seis) servidores do quadro da Autarquia Municipal que serão responsáveis
por instaurar e instruir o processo administrativo relativo ao Processo Seletivo Público Simplificado, bem como

elaborar edital, prestar informações necessárias, fiscalizar os procedimentos de seleção, providenciar as
devidas publicações e decidir sobre os casos omissos no presente Edital;
1.2 O Processo Seletivo Público Simplificado destina-se ao preenchimento de 57(cinquenta e sete) vagas em
caráter temporário e 23 (vinte e três) vagas para cadastro de reserva, visando atender a necessidade excepcional
de interesse público, conforme disposto no ANEXO I deste Edital;
1.3 O processo seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, caso existam;
1.4 Os cargos objeto do Processo Seletivo Público Simplificado, os requisitos necessários para habilitação, os
valores dos respectivos vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são constantes do ANEXO I
deste Edital;
1.5 As atribuições típicas dos cargos e demais informações são constantes no ANEXO II deste Edital;
1.6 As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição e entrega de documentos.

2- DO REGIME E DURAÇÃO DO CONTRATO
2.1 Os selecionados serão contratados por prazo determinado, na forma do que dispõe a Legislação Municipal;
2.2 Os contratos de trabalho terão a duração de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses.

3 – DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1 A participação de candidato com deficiência no presente Processo Seletivo Público Simplificado será
assegurada nos termos da Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015; do artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20
de dezembro de 1999 e suas alterações e da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3.2 Fica reservado 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste Processo Seletivo Público Simplificado,
por cargo, às pessoas com deficiência desde que a deficiência que são portadores sejam compatíveis com as
atribuições da função.
3.3 Nas operações aritméticas necessárias à apuração do número de cargos reservados, quando o resultado
obtido não for número inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio, e arredondar-se-á para o primeiro número
inteiro subsequente a fração igual ou superior a meio.
3.4 O candidato portador de deficiência deverá entregar no ato da inscrição o laudo médico atestando a deficiência,
atento para que cujas atribuições da função sejam compatíveis com a deficiência.

4. DO LOCAL, PRAZO E METODOLOGIA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições dos candidatos serão realizadas no dia 28/11/2019, no Auditório Rovani Dantas, situado na
sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SEMAP – Parque dos Pássaros), na Rua
Petrópolis, s/nº, Jardim Mariléa, Rio das Ostras/RJ, das 09h às 17h.
4.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na implícita aceitação das normas e condições constituídas
no Edital deste Processo Seletivo Público Simplificado, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.3 A ficha de inscrição consta no ANEXO III deste Edital e estará disponibilizada no site oficial da Prefeitura
Municipal de Rio das Ostras no endereço eletrônico: https://www.riodasostras.rj.gov.br
4.4 A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e preenchida a punho, com letra legível e de forma,
e deverá ser entregue pelo candidato juntamente com a documentação, original e cópia para conferência e
autenticidade na presença do candidato para o cargo pretendido conforme disposto no item 4.10 deste edital.
4.5 O candidato poderá realizar somente 01 (uma) inscrição.
4.6 O candidato que realizar mais de 01 (uma) inscrição terá todas as inscrições consideradas inválidas.
 4.7 Não será cobrado taxa de inscrição.
4.8 Será permitida a inscrição por intermédio de procurador, desde que seja apresentado instrumento público
ou particular, que lhe confira os poderes específicos necessários, acompanhado dos documentos originais de
identificação do candidato e do procurador ou cópias devidamente autenticadas.
 4.9 O candidato que utilizar procurador assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
procurador, arcando com as consequências de eventuais erros.
4.10 Os interessados deverão apresentar no ato da inscrição, original e cópia em folha A4 ou Ofício dos
seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;
b) Currículo;
c) Comprovante de escolaridade (certificado, declaração ou histórico escolar);
d) Para fins de comprovação de tempo de serviço/experiência profissional serão aceitos os seguintes documentos:
d.1) Contrato de trabalho registrado em CTPS;
d.2) Comprovante em papel timbrado que declara o tempo de serviço/experiência ou declaração expedida por
tomador de serviço, ou outro documento idôneo que demonstre a experiência profissional informada;
e) Comprovante de conclusão em Cursos Regulares e Complementares na área de atuação, com carga horária
mínima de 40 horas por certificado e realizados nos últimos 5 (cinco) anos;
f) Registro no Conselho no Órgão de Classe pertinente (quando for o caso);
g) Carteira de Identidade;
h) CPF, ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
i) Comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral;
j) Laudo médico atestando deficiência (para os candidatos às vagas de pessoas com deficiência);
k) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
l) Certidão de nascimento da prole para critério de desempate;
m) Certidão de nascimento ou casamento;

5 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO
5.1 O Processo Seletivo Público Simplificado consistirá no somatório da pontuação referente à formação acadêmica,
cursos complementares e experiência profissional relacionados à atividade da Autarquia Municipal, todos
vinculados ao cargo pretendido, limitada a pontuação máxima demonstrada nos quadros abaixo descritos:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO (todos os cargos)
Experiência Profissional|Entidade Pública ou Privada
De 06 meses a 01 ano|1,5
+ 01 ano a 03 anos|2,5
+ 03 anos a 06 anos|3,5
+ 06 anos|5
Limitado ao máximo de 5,0 pontos

CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA DE ATUAÇÃO (todos os cargos)
40 horas|0,5
De 41 a 159 horas|1,0
A partir de 160 horas|1,5
Limitado ao máximo de 3,0 pontos

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (cargos de nível superior)
Pós Graduação lato sensu (especialização)|2,5
Pós Graduação stricto sensu (mestrado)|3,0
Pós Graduação stricto sensu (doutorado)|3,5
Limitado ao máximo de 9,0 pontos

FORMAÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DE ATUAÇÃO (cargos de nível médio)
Ensino Técnico|1,0
Graduação|2,0
Limitado ao máximo de 3,0 pontos

FORMAÇÃO ACADÊMICA (cargos de nível fundamental)
Ensino Médio Completo|2,0
Limitado ao máximo de 2,0 pontos

FORMAÇÃO ACADÊMICA (cargos de nível fundamental incompleto)
Ensino Fundamental completo|2,0
Limitado ao máximo de 2,0 pontos

5.2 A escolaridade e cursos regulares ou complementares exigidos que sejam requisitos ao exercício do cargo
pretendido não serão pontuados por se tratarem de documentos básicos exigidos no momento da inscrição e
necessários ao exercício do cargo pretendido.
5.3 Na aferição da pontuação acadêmica dos candidatos somente será considerada 01 (uma) titulação de cada

A D M I N I S T R A Ç Ã O  V I N C U L A D A
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO
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nível limitada a pontuação máxima estabelecida no quadro constante do item 5.1 deste Edital;
5.4 Não serão aceitas declarações de cursos em andamento;
5.5 A formação acadêmica e cursos complementares deverão ser comprovados como tendo sido concluídos até
a data da inscrição;
5.6 A formação acadêmica e cursos complementares precisam estar diretamente ligados ao cargo pretendido;
5.7 A experiência profissional, nos casos de períodos de tempos concomitantes deverá ser somada apenas uma
experiência;
5.8 Somente serão pontuados a experiência profissional que tenha relação direta com a área de atuação pretendida;
5.9 Os candidatos que apresentarem Carteira de Trabalho em aberto, contendo apenas a data de admissão, sem
que esteja clara a condição atual do vínculo empregatício, será necessário a apresentação de declaração do
empregador atualizada para comprovação de tempo de experiência profissional na área de atuação;
5.10 Não serão contabilizados para efeito de pontuação os cursos complementares que compõe a grade
curricular da formação acadêmica mínima exigida
5.11 O resultado preliminar será apresentado como quadro de pontuação, publicado em Jornal Oficial do
Município de Rio das Ostras, tendo o ranking classificatório em ordem crescente;
5.12 Nos casos de empates na pontuação entre candidatos será utilizado como critério de desempate o de maior
idade, no caso de persistência no empate, o que possuir a maior prole.
5.13 Serão desclassificados os candidatos que não apresentarem as documentações relacionadas aos requisitos
mínimos exigidos para o cargo pleiteado;
5.14 Não serão aceitos, para fins de pontuação, declarações de tempo de serviço que não estiverem em papel
timbrado e carimbadas;
5.15 Não serão aceitos, para fins de pontuação, certificados de cursos complementares que não especifiquem
a carga horária;
5.16 Não serão aceitas declarações de realização de estágio para comprovação de experiência profissional;
5.17 Não serão computados, para fins de pontuação documentos que não tenham relação direta com à área pretendida;

6 -  DOS RECURSOS
6.1 Após divulgação e publicação do resultado preliminar, o candidato que se julgar prejudicado poderá interpor
recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após publicação do resultado preliminar no Jornal Oficial do
Município de Rio das Ostras, apenas para recontagem de pontos;
6.2 O recurso a que se refere o item 6.1 deverá ser interposto, por meio da abertura de processo administrativo,
na sede da Autarquia Municipal situada na Estrada Professor Leandro Sarzedas, nº 617, Atlântica, Rio das
Ostras, endereçado a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público Simplificado contendo de forma
clara e devidamente fundamentada as razões pelas quais julga estar prejudicado, anexando cópia do comprovante
de inscrição;
6.3 Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo estabelecido
no item 6.1;
6.4 Serão indeferidos liminarmente os recursos que tenha por único objetivo acrescentar documentos que não
tenha sido entregues na data relativa ao ato da inscrição;

7 – DO RESULTADO FINAL
7.1 O resultado final com a classificação dos candidatos será publicado no Jornal Oficial do Município de Rio
das Ostras.
7.2 Após a publicação do resultado da classificação final, não haverá mais recontagem de pontos.

8 – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 São requisitos para a contratação:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;
b) Ter os requisitos de escolaridade mínimos conforme disposto no ANEXO I deste Edital, na data da inscrição;
c) Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital;
d)Ter, à data do encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos;
e) Declaração de não acumulação de empregos ou funções públicas, conforme exigência legal;
f) Ter cumprido serviço militar ou dele ter sido dispensado, no caso de sexo masculino;
g) Ter a situação regularizada perante a legislação eleitoral;
h) Ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo público simplificado;

9 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
9.1 O contrato poderá ser extinto por inciativa da Autarquia Municipal, decorrente de conveniência administrativa,
por inciativa do contratado ou quando expirado o prazo da contratação, por tempo determinado, previsto na
legislação municipal pertinente.

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação dos prazos, normas e condições
estabelecidas neste Edital, bem como, eventuais aditamentos e instruções específicas para realização do
Processo Seletivo Público Simplificado, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo de sua
inteira responsabilidade quaisquer prejuízos decorrentes da inobservância dos requisitos exigidos;
10.2 O candidato deverá acompanhar todas as informações divulgadas e publicadas no Jornal Oficial do Município
de Rio das Ostras, sendo de sua inteira responsabilidade o acompanhamento e execução dos atos a ele inerentes;
10.3 Após o término da vigência do contrato, todos os documentos entregues à Comissão poderão ser incinerados;
10.4 A publicação deste Edital torna sem efeito as vagas e o cadastro reserva remanescentes do Edital nº 001/
2017-SAAE-RO, assim como os candidatos inscritos e classificados que não foram contratados através do
edital supracitado;
10.5 O candidato convocado para contratação deverá comparecer impreterivelmente no local, data e hora indicados,
munidos de toda documentação necessária à efetivação da contratação e caso não cumpra o prazo estabelecido
importará em sua desclassificação, tendo seu nome derrogado da portaria que o contratou, e sendo convocado
para contratação o próximo classificado da lista;
10.5 O candidato selecionado e tendo seu contrato formalizado poderá atua em qualquer das Estruturas de
Saneamento (estações tratamento de água e esgoto, elevatórias de esgoto, redes coletoras de esgoto ou redes
de distribuição de água, entre outras) sob a responsabilidade do SAAE-RO;
10.6 Não será permitida a contratação de candidato com mais de 70 anos de idade nos termos do preceito
constitucional contido no art. 40, parágrafo 1º, inciso II da CRFB/8;
10.7 Havendo dispensa ou desistência do candidato, o SAAE-RO reserva-se o direito de convocar candidatos
dentro do quantitativo de vagas disposto no ANEXO I, observando-se rigorosamente a ordem de classificação
dos candidatos, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Público Simplificado;

ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO I

ANEXO II

ENGENHEIRO SANITARISTA: Atuar, com outros profissionais, na pesquisa do impacto causado por grandes
obras sobre o meio ambiente; construção e operação de estações de tratamento de esgotos; Projetar redes de
tubulações de água e de esgoto; construção de redes de galerias de águas pluviais e de canalização de
córregos; projetar a construção de sistemas de coleta de esgoto e de águas paradas; projetar a construção de
redes de água, bem como o abastecimento e tratamento; projetar sistemas para tratamento de líquidos expelidos
pela indústria; estudar e projetar equipamentos de controle de emissão de gases poluentes; planejar coleta,
tratamento e incineração de resíduos sólidos, relacionados ao lixo industrial; controlar operações de retirada
e de transporte de lixo urbano para as estações de tratamento; executar outras tarefas referentes ao cargo;
executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.

ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA: Estudar, planejar, projetar e/ou executar, diretamente ou mediante
contrato de organizações especializadas em engenharia sanitária, obras referentes aos sistemas de
abastecimentos de água, incluindo captação, adução, reservação, distribuição e tratamento de água, seus
serviços afins e correlatos, que não forem objeto de convênio entre o Município de Rio das Ostras  e os órgãos
federais ou estaduais específicos; estudar, planejar, projetar e/ou executar, diretamente ou mediante contrato
com organizações especializadas em engenharia sanitária, obras referentes aos sistemas de distribuição de
excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou sistema de coleta e tratamento de esgotos,
seus serviços afins e correlatos, que não forem objeto de convênio entre o Município de Rio das Ostras e os
órgãos federais ou estaduais específicos; supervisionar, coordenar e/ou fiscalizar a execução dos convênios
firmados entre o Município e os Órgãos Federais ou Estaduais para estudo, projetos ou obras de construção
ou remodelação dos serviços públicos de esgotos sanitários; exercer quaisquer outras atividades relacionadas,
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função, referentes aos sistemas públicos de abastecimento
de água e sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos sanitários, de acordo com a legislação e normas
vigentes; executar outras tarefas referentes ao cargo;

TOPÓGRAFO: Efetuar levantamentos topográficos, nivelamentos trigonométricos e geométricos e determinar o
perfil, a localização e as dimensões de áreas de terrenos mediante uso de teodolito, trena, baliza, etc.; calcular
diferenças de nível, altitude, distância e ângulos; identificar e demarcar pontes e áreas mediante utilização de instrumentos
de topografia; desenhar cortes, croquis, perfis de terrenos, plantas e mapas; efetuar avaliações métricas de terras
e benfeitorias e cálculos de áreas, hidrográficos, etc.; executar outras tarefas referentes ao cargo;

TÉCNICO EM QUÍMICA: Programar, organizar, orientar e supervisionar, dentro dos padrões pré-estabelecidos,
as atividades referentes a operações do sistema de captação, tratamento e controle da qualidade da água e esgoto;
confeccionar escalas e relatórios; orientar e/ou realizar coletas para análise; preparar reagentes químicos, fazer
análises físico-químicas e bacteriológicas e confeccionar os relatórios; instruir e supervisionar outras tarefas
relacionadas com o tratamento, captação e controle da qualidade da água; responsabilizar, quanto à manutenção
do Sistema de Abastecimento de Água, Estações de Tratamento de Água e Esgoto, produtos químicos, soluções
químicas para as análises diárias; levar ao conhecimento do superior imediato qualquer anormalidade que
observar nos sistemas de água e esgoto; elaborar propostas que visam maior e melhor rendimento das atividades
desenvolvidas no Sistema de Abastecimento de Água, Estações de Tratamento de Água e Esgoto; observar e
cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas;

TÉCNICO EM MECANICA: Manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos eletromecânicos,
hidráulicos e pneumáticos, bombas, motores, disjuntores das estruturas de saneamento; programar serviços
de manutenção preventiva e corretiva de todos os componentes mecânicos dos sistemas; montar e desmontar
equipamentos mecânicos; elaborar relatórios técnicos de serviços executados e anormalidades, bem como as
providências tomadas; esboçar projetos para montagens e instalações dos componentes mecânicos; executar
outras atividades correlatas à função.

ELETRÓTECNICO: Realizar estudos sobre sistemas e instalações elétricas, efetuando experiências, cálculos,
medições e outras operações, colaborando em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento relativos a instalações
de produção e distribuição de energia; preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos de materiais
e mão-de-obra necessária, efetuando cálculos, estimativas e projeções, determinando os meios requeridos
para a fabricação e montagem das instalações e equipamentos elétricos; orientar as atividades dos trabalhadores
de sua equipe nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando problemas,
prestando esclarecimentos e tomando outras medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos
estabelecidos; inspecionar as redes de transmissão e distribuição de energia, verificando possíveis falhas e
orientando a manutenção das redes; conduzir a execução técnica referente à instalação de tubulações, por onde
passam os fios elétricos; executar projetos de iluminação e neste sentido proceder à instalação de cabos
elétricos, conexão e condutores e outros aparelhos de iluminação; auxiliar em trabalhos de pesquisa, ensino e
administração referente à área de eletricidade; aperfeiçoar máquinas, ferramentas e equipamentos; executar
tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações elétricas; colaborar na assistência técnica de
equipamentos elétricos; auxiliar na elaboração de projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos;
elaborar e emitir relatórios e pareceres técnicos; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional;

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO: Supervisionar os trabalhos executados da manutenção (preventiva e
corretiva); fazer análise crítica das ocorrências; orientar e coordenar trabalhos a serem executados pela equipe;
acompanhar as escalas; supervisionar as estações de tratamento de efluentes de acordo com as normas e
procedimentos estabelecidos; acompanhar os serviços de manutenção das unidades, bombas, vazamentos,
pinturas, limpeza dos tanques; efetuar treinamento de reciclagem dos procedimentos operacionais do setor;
executar outras atividades correlatas à função;

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE: Executar Serviços relacionados com a
operação das estações de tratamento de esgoto e sistemas de recalque; realizar coletas de amostras para
análises físico-químicas de e biológicos de controle operacional; preparar soluções para dosadores de produtos
químicos e controlar aas dosagens dos mesmos; fazer a limpeza da ETE; inspecionar equipamentos da estação;
solicitar manutenção dos equipamentos; cumprir os procedimentos operacionais; trabalhar em conformidade
com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança e higiene, saúde e preservação ambiental;
executar outras atividades correlatas;

 
CARGO 

 
ESCOLARIDADE/REQUISITO 

 
VAGA 

 
CADASTRO 
DE RESEVA 

 
PESSOAS COM 
DEFICIENCIA 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
REMUNERAÇÃO 

BASE 

 
ENGENHEIRO SANITARISTA 

 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA NA 

ÁREA +REGISTRO NO CREA 

 
01 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 6.037,80 

 
ENGENHEIRO AMBIENTAL E 

SANITARISTA 

GRADUAÇÃO EM ENGEHARIA NA 
ÁREA+REGISTRO NO CREA 

 
02 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 6.037,80 

 
TOPÓGRAFO 

 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO/CURSO 
TÉCNICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO+ 

REGISTRO NO CREA 

 
01 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 1.418,32 

 
TÉCNICO EM QUÍMICA 

 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO 
TECNICO NA ÁREA + REGISTRO NO 

CRQ 

 
01 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 1.300,14 

 
TÉCNICO EM MECÂNICA 

 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO/CURSO 
TECNICO NA ÁREA + REGISTRO NO 

CREA 

 
01 

 
01  

 
 

40H 
SEMANAIS 

 
R$ 1.700,00 

 
 

ELETRÓTECNICO 
 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO/CURSO 

COMPLETO NA ÁREA + REGISTRO NO 
CREA 

 
01 

 
01  

 
 
 

40H 
SEMANAIS 

 
R$ 1.300,14 

 
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 

 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

04 
 

01 
 
 

 
40H 

SEMANAIS 
 

R$ 1.980,67 

 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE 
 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

14 

 
 

04 

 
 

01 
 

 
ESCALA 

12H X 36H 

 
 

R$ 1.800,00 

 
 

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E 

OPERADOR DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAA 

 
 
 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
 

02 

 
 

02 
 

 
 

ESCALA 
 

12H X 36H 

 
 
 

R$ 1.800,00 
 
 

 
AUXILIAR DE OPERADOR DE 

ETE/ETA/SAA 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

 
 
 

16 
 

 
 

04 

 
 

01 

 
 

ESCALA 
 

12H X 36H 
 

 
 

R$ 1.100,00 

 
 

ELETRICISTA 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

+ CURSO BÁSICO DE ELETRICISTA 

 
 
 

01 

 
 
 

01 

 

 
 

40H 
SEMANAIS 

 
 

R$ 1.432,28 

 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO+ 

CURSO ESPECÍFICO NA ÁREA 
 

03 
 

01  
 

40H 
SEMANAIS 

 
R$ 1.432,28 

 
ENCANADOR 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO+ 

CURSO BÁSICO DE ENCANADOR 
 

02 
 

01  
 

40H 
SEMANAIS 

 
R$ 1.432,28 

 
PEDREIRO 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
02 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 1.432,28 

 
SERVENTE 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
 

02 
 

01  
 

40H 
SEMANAIS 

 
R$ 1.036,32 

 
 

AJUDANTE 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
04 

 
01  

 
40H 

SEMANAIS 

 
R$ 998,00 
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OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-ETA E OPERADOR DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAA: Executar Serviços relacionados com a operação das estações de tratamento
de água e/ou sistemas de abastecimento de água; preparar soluções para dosadores de produtos químicos e
controlar as dosagens dos mesmos; aferir as vazões de entrada e saída de água; realizar o tratamento de água,
atendendo aos padrões estabelecidos legalmente e contratualmente, seguindo os manuais, procedimentos e
normas operacionais; fazer a limpeza da ETA/SAA; inspecionar equipamentos; solicitar manutenção dos
equipamentos; cumprir os procedimentos operacionais;

AUXILIAR DE OPERADOR DE ETE/ETA/SAA: Auxiliar o operador da ETE na operação dos sistemas; auxiliar
o operador a manter o ambiente organizado; serviços gerais de limpeza; serviços gerais de manutenção e
conservação; auxiliar na montagem de equipamentos de trabalho; cumprir os procedimentos operacionais;
serviços gerais de coleta e triagem de resíduos sólidos, de limpeza, de manutenção de redes de distribuição
de água e de esgotos, manutenção e conservação; trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos
técnicos e de qualidade, segurança e higiene, saúde e preservação ambiental; executar serviços de instalações,
consertos, cargas e descargas, transporte, armazenamento, auxiliar de obras de alvenaria e carpintaria; auxiliar
nos serviços de instalação, aplicação e consertos de redes de água e esgoto, adutoras e ramais domiciliares;
executar outras atividades correlatas;

ELETRICISTA: Realizar manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas, equipamentos, comandos,
controles eletromecânicos nas estruturas que compõe as ETE’s; realizar conservação e providenciar as
ferramentas e instrumentos de ensaio e testar equipamentos para atendimentos dos serviços de manutenção;
realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e recebimento de novos equipamentos, instrumentos e instalações
das estações; acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, através de preenchimento de
formulários específicos; executar inspeções programadas e/ou emergenciais nos sistemas de tratamento de
esgoto e água; executar manutenção corretiva em baterias e banco de baterias, circuitos de alimentação para
manter a continuidade de operação dos sistemas; instalar e efetuar a manutenção de linhas, circuitos de luz e
força, separando, substituindo e fixando tomadas, interruptores, fusíveis, lâmpadas e reatores, quadros e
acessórios; executar outras atividades correlatas à função;

BOMBEIRO HIDRÁULICO: Realizar a manutenção preventiva e corretiva em bombas hidráulicas, desmontagem,
montagem de motores elétricos e bombas que compõe a estrutura de saneamento; operacionalizar projetos de
instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações. Especificar, quantificar e inspecionar
materiais; avaliar os locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes
operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger instalações e fazer manutenções em
equipamentos e acessórios.

ENCANADOR: Instalar e consertar redes de distribuição, adutoras, conexões, equipamentos hidráulicos,
ligações domiciliares de água e esgoto, válvulas e registros; fazer instalações, consertos e manutenção de
adutoras, redes de distribuição de água, registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral; executar
ligações domiciliares, aplicação de redes de consertos de ligações, tanto de água como de esgoto; efetuar
mudanças de ligações, instalações e retiradas de hidrômetros de ligações domiciliares; relacionar e especificar
tipos de quantidades de materiais necessários ao serviço e providenciar a retirada do almoxarifado; efetuar a
manutenção e a limpeza dos instrumentos e equipamentos de uso diário; efetuar a instalação, conserto e
manutenção de redes e coletoras de esgoto; relatar as atividades desenvolvidas, de acordo com os critérios da
autarquia; fazer e reparar poços de visitas, poços de limpeza, caixas de proteção e registros e pisos de sistema;
participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana e noturnos, cumprindo as demais
obrigações do cargo; executar outras atividades correlatas;

PEDREIRO: Executar serviços de alvenaria, reboco, concretagem, reparos e manutenções nas estruturas de
saneamento; realizar manutenção preventiva e corretiva em estruturas hidráulicas, requalque, elevatórias e
manutenção dos sistemas; efetuar manutenção corretiva de prédios, calçadas, paredes, pisos, telhados, aparelhos
sanitários, manilhas e outras; executar outras atividades correlatas;

SERVENTE: Atuar em atividades de instalação, manutenção, conservação e recuperação das unidades da
SAAE no auxílio aos mecânicos, eletricistas, encanadores, marceneiros, pedreiros, topógrafos, agrimensores
e outros; preparar e operar máquinas, martelete e compactador; preparar canteiros de obras, limpar a área e
compactar solos; limpar máquinas e ferramentas e verificar condições de uso; realizar escavações e preparar
massa de concreto e outros materiais; requisitar os materiais e equipamentos necessários a execução das
tarefas; executar demolições, retirar entulho e limpar a obra; dosar e executar mistura de cimento, areia, pedra
e água para obter argamassas; executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho;
escavar valas, poços e sistemas de tratamento de esgotos; zelar pela conservação e guarda dos materiais,
ferramentas e equipamentos utilizados; praticar as medidas de segurança determinadas e utilizar equipamentos
de proteção apropriados na execução dos serviços; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

AJUDANTE: carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados bem como
transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas;
executar trabalhos manuais e / ou mecanizados próprios de ajudante de pedreiro, carpinteiro, bombeiro, eletricista,
operador e outros técnicos, referentes à construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas das redes
de água e esgoto; auxiliar nos serviços de pintura; auxiliar na montagem, instalação, conservação e reparação
de sistemas de tubulação de material metálico e não metálico; auxiliar na execução dos serviços de instalação
e conserto de tubulações das redes de água e esgotos, fazer a limpeza em condutores das redes de água e
esgoto; auxiliar na execução dos serviços de instalação e reparação dos sistemas de rede elétrica em prédios,
obras e equipamentos do SAAE; fazer o corte, ligação ou religação de água, quando autorizado pelos superiores;
roçar, capinar e limpar material e pastagens dos mananciais, poços, reservatórios, estação de tratamento e
outros logradouros do SAAE; remover a pavimentação de rua, calçadas e outros, para realizar o conserto nas
redes de água ou esgoto; abrir e limpar, valas, valetas, bueiros redes de água e esgoto, caixas sépticas e outros;
abrir o solo para implantação de canos e manilhas para construção das redes de água e esgoto, bem como
auxiliar na sua colocação; executar serviços de zeladoria e jardinagem em geral, utilizando máquinas, ferramentas
e equipamentos; auxiliar, eventualmente, na execução de tarefas pertinentes às outras especialidades do SAAE,
que não seja a sua, sob supervisão; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas
pela chefia imediata, compatíveis com a função;

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 001/2019 – SAAE-RO

RIO DAS OSTRAS, ______ DE _____________________ DE 2019

_______________________________________
ASSINATURA

PORTARIA N º 0144/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º -  Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS a Sra. ANA PAULA PACHECO DE OLIVEIRA MUGUET,
Assessora Administrativa, mat.: 2017041, lotada no gabinete do Vereador Alberto Moreira Jorge,  a partir do dia
02 a 31 de janeiro de 2020, referente ao período aquisitivo de 01/01/2019 a 31/12/2019, conforme processo
administrativo nº 1452/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.

Gabinete da Presidência, 14 de novembro de 2019.

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Presidente

PORTARIA N º 0145/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º -  Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS a Sra. VANESSA OYAMA PACHECO DE OLIVEIRA, Assessora
Técnico Parlamentar, mat.: 2017043, lotada no gabinete do Vereador Alberto Moreira Jorge,  a partir do dia 02
a 31 de janeiro de 2020, referente ao período aquisitivo de 01/01/2019 a 31/12/2019, conforme processo
administrativo nº 1453/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Anote-se.

Gabinete da Presidência, 14 de novembro de 2019.

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Presidente

INDICAÇÃO Nº. 115/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja instalados temporizadores nos semáforos equipados
com aparelho detector de avanço de sinal vermelho.

JUSTIFICATIVA

O objetivo é informar os condutores sobre o tempo restante para a mudança de sinal e estabelecer que o auto
de infração seja julgado insubsistente se o avanço de sinal ocorrer em semáforo sem o equipamento. Este
serviço já existe em outras cidades e proporciona segurança aos pedestres e aos motoristas. “A sociedade pode
ter uma travessia mais segura com o temporizador, de forma que a contagem do tempo pode evitar transtornos
e acidentes”. Maiores informações em Plenário.

Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2019.

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 117/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja criado a “Patrulha Orla Segura” com objetivo de
garantir a segurança da população.

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de garantir mais segurança para quem frequenta a Orla das praias do município de Rio das
Ostras, o vereador indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que seja criado à ‘Patrulha Orla Segura. Os guardas
participam do trabalho ostensivo em regime de escala. Eles atuariam em duplas a pé nos horários de maior
movimento de pessoas em três turnos: manhã, tarde e noite. Além disso, a patrulha contaria ainda com o apoio
de motocicletas do Grupamento Tático Motorizado (GTM) e de viaturas. Essa ação será importante para coibir
a presença de usuários de drogas e qualquer ação criminosa num dos cartões-postais da cidade. Maiores
informações em Plenário.

NOME 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO CIDADE CEP 

 

E-MAIL TELEFONE 

 

RG ORG. EXP. CPF 

 

REGISTRO PROFISSIONAL CERT. RESERVISTA 

  

DATA DE NASCIMENTO ESTADO CIVIL 

  

CÔNJUGE 

NOME DOS DEPENDENTES (PROLE) DATA DE NASCIMENTO 

  

  

  

  

 

DEFICIENTE FÍSICO    (   ) SIM   (   ) NÃO TIPO DE DEFICIÊNCIA 

  

FUNÇÃO PRETENDIDA 

 

ATOS do LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
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Sala de sessões, 20 de fevereiro de 2019.

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 249/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigente, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja criado a Carteira de Informação do Paciente
Diabético, onde constará detalhes de sua patologia.

JUSTIFICATIVA

Os portadores de Diabetes não dispõem de dispositivo legal de identificação, senão o laudo médico pessoal que
tem de levar em todo deslocamento. O portador de Diabetes tipo 1 é um individuo segundo o CID (Cadastro
Internacional de Doenças) como CID 10 E 10, tendo a denominação de Diabetes mellitus-dependente. Um dos
vilões do portador de diabetes é a hipogrecemia, tendo como sintomas mal-estar, visão turva, sudorese, fome
intensa, taquicardia e alteração do nível de consciência, recorrente entre pessoas com esse diagnostico e
caracterizada por níveis de glicose abaixo dos 60mg/dL onde os valores ideais estaõ na faixa entre 70mg/dL e
99mg/dL. Infelizmente, não é rara a ocorrência de atendimentos de urgências de portadores de diabetes. O
objetivo da Carteira de Informação do Paciente Diabético é além de identifica-lo, ser um facilitador em caso de
necessidade de atendimento de urgência. Maiores informações em Plenário.

Sala de sessões, 02 de abril de 2019.

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereador autor

INDICAÇÃO Nº. 301/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,  que instale dispositivo eletrônico de segurança do tipo “Botão
do Pânico” nas escolas públicas da rede de ensino.

JUSTIFICATIVA

A ideia inicialmente surgiu a partir das demandas que chegam neste gabinete, e neste caso particular visa
buscar mais segurança aos cidadãos que vivem na cidade de Rio das Ostras que, nos últimos anos vivem
assustados, cada vez mais, com recorrentes casos de insegurança e atos de violência em escolas, que até
podem ser considerados de terrorismos. A violência urbana nas escolas é um dos temas que mais preocupam
a população, pois é crescente o fenômeno que vem crescendo no País de ocorrência de ataques nas escolas
envolvendo jovens, menores de idade, e uma das explicações poderá ser a facilidade ao acesso irregular as
armas de fogo, o aumento no uso de drogas e o crescente aparecimento de gangues. Não resta dúvida sobre
a importância e a necessidade de que o Poder Público encontre meios adequados para a prevenção de atos de
violência entre cidadãos que compõem o nosso município porque ele é a expressão mais próxima do Estado
Democrático de Direito para assegurar a cidadania e a dignidade da sociedade carioca. Esse sistema visa
permitir uma ação rápida das forças de segurança, que será acionada imediatamente para o socorro á escola
onde ocorra a violência, podendo interceptar as ações criminosas em andamento e ainda a simples divulgação
da existência do “botão de pânico” poderá fazer que diminua a possibilidade de ocorrência de ataques de
violência nas escolas. Maiores informações em plenário.

Sala de Sessões, 13 de maio de 2019.

VANDERLAN MORAES DA HORA
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 456/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que disponibilize vacina contra o papilomavírus humano
(HPV) no calendário do Programa Municipal de Imunizações, para faixa etária acima do 15 (quinze) anos.

JUSTIFICATIVA

Por ser muitas vezes assintomática, a infecção pode passar despercebida por muito tempo, sendo assim, solicito
a inclusão da vacina para prevenção de doenças, principalmente o câncer de colo do útero nos nossos munícipes
de Rio das Ostras.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2019.

MISAIAS DA SILVA MACHADO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº. 457/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelino Carlos Dias
Borba, que disponibilize vacina a todas as crianças da rede Municipal de ensino de Rio das Ostras, na faixa
etária entre 1 (um) a 12 (dose) anos de idade, contra meningite do tipo ACWY.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação tem como objetivo prevenir a infecção bacteriana, haja vista que a aglomeração dos alunos
contribuem para o contágio da doença nesta época do ano. Seguindo o exemplo de Macaé que adquiriu a vacina
em caráter emergencial beneficiando a população carente.

Sala das Sessões, 27 de agosto 2019.

MISAIAS DA SILVA MACHADO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº461/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, QUE SEJA INSTALADO no Município de Rio das Ostras, NAS
PRINCIPAIS PRAÇAS DA CIDADE, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, A FIM DE OFERECER  AO MORADOR
UMA ATIVIDADE FÍSICA, CRIANDO ASSIM HÁBITOS PARA OBTER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA
A instalação desses aparelhos nas principais praças da cidade,  ou num parque, será de grande benefício aos
moradores da cidade,  para que  idosos, jovens e crianças possam se exercitar, ocupando assim,  seu tempo
muitas vezes ocioso de uma forma saudável,  inserindo este projeto na saúde pública, uma atividade muito
importante para o Município. As chamadas academias ao ar livre, ou academias da terceira idade, já estão
funcionando em mais de mil cidades brasileiras. Boa parte delas foi montada pelas prefeituras, com a intenção
de oferecer à população uma opção acessível e gratuita de atividade física. Nesse diapasão, acredita-se que
as academias ao ar livre  ajudariam  em muito a  população a sair do sedentarismo.
Nos lugares que já existem essas academias ao ar livre, verifica-se que as pessoas acolhem muito bem novas

oportunidades gratuitas, para cuidar da saúde, pois criam o hábito de se exercitarem, o que contribui para uma
melhor qualidade de vida.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2019.

PAULO FERNADO CARVALHO GOMES
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº. 524/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Prefeito Municipal que seja realizada obra de construção da elevação da subestação
da Piscina de Captação de Águas, conhecida como “piscinão”, da rua Pacífico Jardim, em Cidade Beira Mar.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma avaliação através da fiscalização da Estação de Captação de Águas da Rua Pacífico Jardim
na localidade de Cidade Beira Mar que após fortes chuvas ficou com a subestação submersa, forçando o
desligamento do transformador de energia que abastece a subestação. Com a proposta de uma obra de elevação,
teríamos uma garantia de segurança em acionar as bombas antes que prejudicasse o interior da Estação e
consequentemente, as ruas.

Sala das sessões, 30 de outubro de 2019.

ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA
Vereador - Autor

INDICAÇÃO Nº. 527 /2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito  que seja providenciada a revitalização da iluminação pública e instalação
de braços de luz nos postes existentes da TULIO DE ALENCAR no Bairro Colinas

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma de uma indicação de grande necessidade, já que a rua é um dos acessos as praias da Joana
e Areias Negras e se encontram totalmente as escuras, sem os braços de luz necessários para a instalação
das lâmpadas. Aquela localidade sofre constantemente com assaltos e até estupros, o que caracteriza ainda
mais a grande necessidade de ser bem iluminada e evitar assim a ação de criminosos. Diante do exposto,
pedimos o apoio dos colegas para aprovar esta indicação.

Sala das Sessões, 15  de Outubro  de 2019.

JOELSON VINICIUS HORATO DO CARMO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº.  528/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito  que seja providenciada a revitalização asfáltica e recolocação das
placas de identificação da rua Rua Siriema no Bairro Colinas.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma de uma indicação necessária , já que a rua é um dos acessos as praias da Joana e Areias
Negras e se encontram totalmente sem as placas indicativas, inclusive sem a placa do nome dela mesma, e o
asfalto em vários trechos da rua se encontra afundando ou sem o asfalto. Diante do exposto, pedimos o apoio dos
colegas para aprovar esta indicação.

Sala das Sessões, 05 de novembro  de 2019.

JOELSON VINICIUS HORATO DO CARMO
Vereador-Autor

INDICAÇÃO Nº. 535/2019

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.

O Vereador que a  presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes, e ouvido o soberano
plenário, INDICA ao Exmo. Sr . Prefeito Municipal, a instalação de REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-
MOLAS) e PLACAS DE SINALIZAÇÃO na RUA URUGUAI, esquina com RUA RIO DE JANEIRO, no bairro
EXTENÇÃO DO BOSQUE.

JUSTIFICATIVA

A instalação desses redutores de velocidade é de fundamental importância para garantir maior segurança e
tranqüilidade aos condutores e aos moradores desta localidade. Os veículos trafegam em alta velocidade no
trecho acima apontado, não havendo indicativos para a redução de velocidade, portanto queremos resguardar
e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos. A
presente indicação,  tem por objetivo evitar a ocorrência de pequenos acidentes, bem como evitar que acidentes
com maiores proporções venham acontecer.

Sala das Sessões, 18 de novembro de 20019.

RODRIGO JORGE BARROS
Vereador-Autor

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Rio das Ostras, 21 de novembro de 2019.

. Às Empresas:

Solicito a quem interessar, COTAÇÃO do seguinte Objeto:
OBJETO: à escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos
especializados em internet; banda larga comercial com acesso de 10(dez) Mbps, em fibra ótica, simétricos, com
taxa de disponibilidade mínima de 99,5% mensal, disponibilização de IP público fixo, gerenciamento dos sistemas
firewall, compatível com Voip e teleconferências, gerência pro-ativa 24x7, instalação e configuração de link,
gerenciamento, manutenção e suporte técnico de link. Objetivando atender as necessidades do Poder Legislativo
Municipal, com VISITA TÉCNICA.
Os orçamentos deverão estar com timbre da empresa  e/ou carimbado contendo o CNP da empresa, datado,
assinado, prazo de validade de orçamento e serem entregues no Protocolo Geral da Câmara Municipal, ou
através do seguinte endereço eletrônico: contato@riodasostras.rj.leg.br.
Obs:. Favor especificar o assunto no e:mail “COTAÇÃO”.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Presidente

BRUNO CARVALHO BALTHAZAR LESSA
Dir. Administrativo


