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EDIÇÃO Nº 1190
2ª EDIÇÃO

Rio das Ostras propõe NOVO PROTOCOLO para Covid-19
Quatro meses de pandemia e ainda muitos desafios para a medicina, principalmente
no Brasil, que passa por um período de crescimento de casos de Coronavírus em diversos
Estados e Municípios. Mas, enquanto a vacina não chega, profissionais da Saúde
buscam soluções para amenizar esse
quadro no combate à doença. Em
Rio das Ostras, médicos debatem
sobre nova sugestão de protocolo para Covid-19, uma atualização de manejo clínico da
doença.
Os encontros são realizados em vários dias da semana a fim de alcançar o maior número de profissionais
possível, sendo ministrados
pela médica infectologista da
Rede Municipal de Saúde,
Dra. Beatriz Rudnicki. Respeitando as medidas de
distanciamento, contam com
a presença de no máximo quatro médicos em cada reunião.
Um destes encontros aconteceu
na tarde desta sexta-feira, dia 19,
no auditório da Secretaria de Turismo.
Assim como em outras reuniões, o objetivo é transmitir aos colegas médicos que
atendem casos de Covid-19 no Município, detalhes sobre um protocolo aplicado em alguns
hospitais de Madrid, na Espanha, que apresentou bons resultados. Trata-se de um protocolo já introduzido no Brasil pela também
infectologista piauiense Dra. Marina Bucar, que
trabalha no país europeu há 13 anos.
De acordo com infectologista riostrense,
este protocolo indica o tratamento precoce,
desde os primeiros sintomas da primeira fase
da doença, que é da multiplicação viral, com
uso de hidroxicloroquina somada a azitromicina e anticoagulantes profiláticos, evidentemente para pacientes que não apresentam
contraindicações ao uso desses medicamentos.
Ainda segundo a infectologista, outro aspecto importante destes encontros com médicos
da Rede Municipal é a sedimentação dos aspectos clínicos da doença, suas especificidades
fisiopatológicas, para que o profissional possa
reconhecer a probabilidade de Covid-19, já

que a oferta do exame RT- PCR é mínima e seu resultado demora
dias, que são extremamente preciosos para a instituição do tratamento precoce, antes das complicações da doença.
A Administração Municipal aprovou a ideia de implantação do novo
protocolo e também estão acompanhando todo o processo junto à
classe médica. Vale ressaltar que a decisão de aceitar essa sugestão
de protocolo será do médico que atender o paciente com a sua respectiva autorização.
EXPECTATIVAS – Dra. Beatriz Rudnicki disse que a expectativa em Rio
das Ostras é que após a introdução do protocolo, os resultados sejam
os mesmos dos observados nos outros serviços que o utilizaram, para
diminuição dos números de doentes graves; da taxa e tempo de
internação no Pronto-Socorro e UTI; da taxa de letalidade e do período de transmissão da doença pelos pacientes.
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CONVITE
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras, CONVIDA as Empresas e os Profissionais Autônomos, para se cadastrarem 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

LEI:

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar em favor do Município
de Rio das Ostras nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único desta Lei na importância de
R$4.426.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e vinte e seis mil reais).

LEI Nº 2336/2020

Art. 2º O recurso para atender o artigo 1º desta Lei, será proveniente de anulação de igual valor nos termos do
inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em conformidade com o Anexo Único da presente Lei.

ALTERA A LEI Nº 1938/2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte
LEI:
Art.1º O Art. 2º da Lei nº 1938/2016 passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - A remuneração do cargo de Odontólogo Buco Maxilo com carga horária de 40 horas semanais será de
R$ 5.680,82 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 2339/2020

Art.2º Esta Lei entra em vigor no 1º dia do mês subsequente ao de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial as Leis 2193/2019 e 2239/2019.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
LEI Nº 2337/2020
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no
valor de R$ 103.000,00.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar em favor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto nas dotações orçamentárias constantes do anexo único desta Lei na importância
de R$103.000,00 (cento e três mil reais)
Art. 2º Os recursos para atender o artigo 1º desta Lei, fundamentam-se nos termos do inciso III, § 1º do artigo
43 da Lei Federal nº 4.320/64, em conformidade com anexo único da presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 2337/2020

LEI Nº 2340/2020
Institui o dia municipal dos profissionais de Enfermagem, a ser implementada no Município de Rio Das Ostras.
Vereador-Autor: Misaias da Silva Machado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:
Faço saber que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Esta Lei institui o dia municipal dos profissionais de Enfermagem, a ser implementada pelo Município
de Rio das Ostras, a ser comemorada, anualmente, no dia 12 de maio.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.

LEI Nº 2338/2020
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo Municipal de Assistência Social
de Rio das Ostras no valor de R$1.878.000,00.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo
Municipal de Assistência Social de Rio das Ostras nas dotações orçamentárias constantes do anexo único desta
Lei na importância de R$ 1.878.000,00 (um milhão e oitocentos e setenta e oito mil reais)
Art. 2º Os recursos para atender o artigo 1º desta Lei, fundamentam-se nos termos do inciso III, § 1º do artigo
43 da Lei Federal nº 4.320/64, em conformidade com anexo único da presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
DECRETO Nº 2575/2020
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 2337/2020.
D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nas dotações
orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto na importância de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).
Art. 2º O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto, será proveniente de anulação de igual valor 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, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2575/2020

ANEXO ÚNICO DE LEI Nº 2338/2020

DECRETO Nº 2576/2020
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 2338/2020.
D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio
das Ostras nas dotações orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto na importância de R$
1.878.000,00 (um milhão e oitocentos e setenta e oito mil reais).
Art. 2º O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto, será proveniente de anulação de igual valor 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.
LEI Nº 2339/2020
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar em favor do Município de Rio das Ostras no valor
de R$ 4.426.000,00.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2576/2020
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DECRETO Nº 2577/2020
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 2339/2020.
D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Município de Rio das Ostras nas dotações
orçamentárias constantes do Anexo Único deste Decreto na importância de R$4.426.000,00 (quatro milhões e
quatrocentos e vinte e seis mil reais).
Art. 2º O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto, será proveniente de anulação de igual valor 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, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2577/2020

municipais permanentes, na qualidade de instituição com atribuições de delinear a orientação jurídica mais
adequada aos anseios das Leis e da Constituição, auxiliando o Poder Executivo Municipal sobre o melhor
caminho a seguir dentro das escolhas legítimas de mérito administrativo, de atendimento das recomendações
supracitadas.
CONSIDERANDO o interesse da Administração Municipal em manter um diálogo aberto com as instituições,
buscando soluções conciliatórias no âmbito administrativo, fomentando a convergência de esforços entre as
exigências formuladas no âmbito de atuação dos órgãos de controle, com os anseios da população riostrense,
de modo a se alcançar a finalidade almejada por todos, a preservação da vida e a superação desta crise de saúde
sem precedentes na história.
CONSIDERANDO a legitimação concorrente de Estados e Municípios, em termos de saúde, especialmente nas
medidas de enfrentamento da COVID, reconhecida, por unanimidade do Plenário do STF na ADI6341MC/DF.
CONSIDERANDO que a sociedade precisa de tranquilidade e segurança jurídica.
CONSIDERANDO que a preocupação com saúde, educação, segurança são deveres do Estado, cujas políticas
nacionais estão a cargo do Estado-Administrador (Poder Executivo).
CONSIDERANDO a ocorrência de grave lesão à ordem e à economia pública.
CONSIDERANDO a necessidade de retomada econômica e social do Município como um dos maiores desafios
de nossa atual sociedade.
CONSIDERANDO a necessidade de se manter o equilíbrio da pandemia sem descuidar da retomada das
atividades econômicas.
CONSIDERANDO a magnitude da expressão econômica envolvida e a necessidade de se garantir a manutenção
do emprego e renda, desenvolvimento econômico e social do Município.
CONSIDERANDO as restrições aos direitos e garantias individuais impostas à população há mais de 70
(setenta) dias.
DECRETA
Art 1° Fica autorizado o funcionamento de feiras livres, desde que sejam atendidas as normas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde, com o cumprimento obrigatório das medidas de prevenção estabelecidas nos protocolos
de segurança para enfretamento do COVID-19.
§ 1º. O feirante que comercialize alimentos deverá entregar os produtos em embalagem fechada ou lacrada,
sendo vedado o consumo no local.
§ 2º. As barracas deverão ser montadas com espaçamento de 2 metros de uma para a outra.
§ 3º. Fica proibido o uso de mesas e cadeiras para clientes.
§ 4º. Fica proibido qualquer tipo de consumo no local da feira,
§ 5º. Fica proibida o uso de provador de acessórios, vestuários e adornos em geral.
Art 2º É obrigatório o uso de máscaras faciais para todos os cidadãos que transitem nas feiras.
Art. 3º O uso de máscaras faciais é obrigatório para todos os trabalhadores vinculados às feiras autorizadas
a funcionar, e seus respectivos clientes, devendo os feirantes obrigatoriamente fornecer a seus funcionários e
clientes álcool gel a 70%, que deverão estar em locais visíveis e de fácil acesso ao público consumidor.
§ 1º. O uso da máscara é obrigatório, independente da faixa etária ou da condição de saúde do cidadão, podendo
as máscaras serem fabricadas em tecido de forma caseira, conforme orientações do Ministério da Saúde.
§ 2º. Não poderá haver filas com mais de 03 (três) pessoas por barraca, sendo de responsabilidade do feirante
a organização e controle das mesmas.
§ 3º. O feirante deverá obrigatoriamente, desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), várias vezes por dia,
objetos frequentemente tocados como: bancas, balanças, máquinas, produtos e outros.
§ 4º O feirante deverá priorizar o atendimento a cidadãos enquadrados em grupos de risco.
Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0481/2020(*)
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 12755/2020,
RESOLVE
Art. 1º DESIGNAR o Servidor EDSON VAGNER D. DIAS, gerente de Departamento de Almoxarifado e
Suprimentos, matrícula nº 3407-0, como responsável pela fiscalização e gerenciamento do Contrato nº 053/
2020, Processo Administrativo nº 11421/2020, 053/2020 e 11418/2020, da Empresa MACABÚ E PAPELARIA
EIRELLI ME, cujo objeto é Material de Expediente.

DECRETO Nº 2578/2020
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 2312/2020.
D E C R E T A

Art. 2º DESIGNAR o Servidor EDSON VAGNER D. DIAS, gerente de Departamento de Almoxarifado e
Suprimentos, matrícula nº 3407-0, como responsável pela fiscalização e gerenciamento do Contrato nº 052/
2020, Processo Administrativo nº 11421/2020, 053/2020 e 11418/2020, da Empresa MACABÚ E MACABÚ LTDA
EPP, cujo objeto é Material de Expediente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2020.

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor do Município de Rio das Ostras na dotação
orçamentária constante do anexo único deste Decreto na importância de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

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 anexo único do presente Decreto.

(*) Republicada por incorreção na publicação do Jornal Oficial do Município, Edição nº 1189 – 17 de junho de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2578/2020

PORTARIA Nº 0485/2020
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,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR, rescindindo, a pedido, os Contratos Temporários de Trabalho dos Servidores relacionados
no Anexo I desta Portaria, contratados para as funções ali mencionadas.
Art. 2º DISPENSAR, rescindindo, a pedido, o Contrato Temporário de Trabalho do Servidor relacionado no
Anexo II desta Portaria, contratado para a função ali mencionada.
Art. 3º DISPENSAR, rescindindo, os Contratos Temporários de Trabalho dos Servidores relacionados no
Anexo III desta Portaria, contratados para as funções ali mencionadas.
Art. 4º Os Servidores relacionados nos Anexos I e III, deverão realizar Exame Médico Ocupacional Demissional
em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data desta Publicação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 2579/2020
ATUALIZA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NAS SITUAÇÕES QUE MENCIONA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor.
CONSIDERANDO as ações definidas no “Plano de Retomada das Atividades Econômicas” do Município de Rio
das Ostras, elaborado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que prevê a
retomada das atividades econômicas de forma gradual, com o objetivo de assegurar a reabertura do comércio
sem prejudicar a vida dos munícipes e desacelerar a sobrecarga do sistema municipal de saúde.
CONSIDERANDO a recomendação da Procuradoria Geral do Município, por seus representantes nos quadros

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0485/2020
NOME/MATR./FUNÇÃO / LOTAÇÃO/A CONTAR DE:/PROC. ADM
MARILENE ARAUJO DOS SANTOS/30437-9/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/ SEMUSA/07/06/2020/12365/2020
WELLINGTON CRISTOVAO PINTO/28942-6/FISIOTERAPEUTA II/ SEMUSA/09/06/2020/12491/2020
MARIA ALICE PARREIRA ANDRADE /27495-0/MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA II/ SEMUSA/09/06/2020/12504/2020
ZULEIKA DUARTE DE ALMEIDA ANDRADE/27401-1/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/ SEMUSA/15/06/2020/12648/2020
TANY PIRES DA SILVA/27392-9/ENFERMEIRO II/ SEMUSA/15/06/2020/12673/2020
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FERNANDA MARTINS DA SILVA/30305-4/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/ SEMUSA/05/06/2020/12460/2020

ANEXO II DA PORTARIA Nº 0485/2020
NOME/MATR./FUNÇÃO / LOTAÇÃO/A CONTAR DE:/PROC. ADM
PAULO FERNANDO DE FARIA JOIA /27813-0/Médico Socorrista II/SEMUSA/15/06/2020/12681/2020
ANEXO III DA PORTARIA Nº 0485/2020
NOME/MATR./FUNÇÃO / LOTAÇÃO/A CONTAR DE:/PROC. ADM
ANA CRISTINA COSTA DA SILVAARAÚJO/30430-1/Técnico em Enfermagem/SEMUSA/01/06/2020/12324/2020
LEONAN FERNANDES DE LIMA/28826-8/Médico Socorrista II/SEMUSA/01/06/2020/12324/2020
LUIS FELIPE ANDRADE ZUZARTE DE MENDONÇA/30471-9/Médico Socorrista II/SEMUSA/01/06/2020/12460/2020
CARLOS SANT’ANNA NETO/27425-9/Técnico em Enfermagem/SEMUSA/01/06/2020/12460/2020
ANNIE LOUISE LIMA DO BOMFIM DE OLIVEIRA/28828-4/Médico Socorrista II/SEMUSA/01/06/2020/12460/2020
PORTARIA Nº 0486/2020
INTERROMPE CESSÃO
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 12944/2020,
R E S O L V E:
Art. 1º - INTERROMPER, a cessão do servidor THYAGO NUNES MALHEIROS, Guarda Civil Municipal,
matrícula nº 7558-2, cedido através da Portaria nº 1445/2019, para ficar à disposição da Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro – 128ª Delegacia de Polícia.
Art. 2º - INTERROMPER, a cessão do servidor MARCELLO MARQUES SANTOS PASSALINI, Guarda Civil
Municipal, matrícula nº 7567-1, cedido através da Portaria nº 1441/2019, para ficar à disposição da Polícia Civil
do Estado do Rio de Janeiro – 128ª Delegacia de Polícia.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 18/06/2020.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0487/2020
EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DE CARGO EFETIVO.
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 11158/2020,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a contar de 12/05/2020, a servidora ELIZANGELA MORENA DA SILVA, matrícula
nº 9541-9, do cargo efetivo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, com lotação na SEMEDE.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0488/2020
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 considerando o Processo Administrativo nº 12912/2020,
RESOLVE
Art. 1º DESIGNAR o Servidor CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, Engenheiro Civil, matrícula nº 11118-9,
para compor, com a servidora DANIELLA DOS SANTOS MACHADO, Engenheira Civil, matrícula 6079-8, a
fiscalização do Contrato 038/2018, Obra de Complementação da Escola de Ensino Fundamental Padrão-2010Village – Processo nº 15.156/2017, a contar da data de 01/04/2020.

Declaração de Imposto de Renda Completo - Comprovante Bancário Itaú - Certidão de Dependentes
Carteira de Vacinação Atualizada (dependentes maiores de 06 meses até 06 anos completos)
PORTARIA 0490/2020
NOMEIA INTEGRANTES PARA O COMITÊ GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS – FUNDHO.
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 - NOMEAR os Procuradores do Município abaixo relacionados para compor o Comitê Gestor do Fundo
Especial da Procuradoria Geral do Município de Rio das Ostras – FUNDHO, Gestão 2020/2021, em atendimento
ao art. 4º da Lei Municipal nº. 2071/2017.
NOME|MATRÍCULA|CARGO
Luis Henrique Borges|6418-1|Presidente
Lívia Chelles de Aguiar Bonifácio|2261-6|Tesoureiro
Anderson Huguenin Gonçalves|10526-0|Secretário
Leonardo Figueiredo dos Santos|7490-0|Membro
Carlos Wellington de Souza Aleixo da Silva|8590-1|Membro
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0491/2020
DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
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 12864/2020,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores relacionados no Anexo I desta Portaria, como responsáveis pela fiscalização
dos referidos Contratos, em substituição aos servidores Simone Batista, matricula 4724-4 do Pronto Socorro
e Fernando C. da Silva, matricula 15065-7 da UPA, a partir do dia 01/06/2020.
Art. 2º DESIGNAR os servidores relacionados no Anexo II desta Portaria, como responsáveis pela fiscalização
dos referidos Contratos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial a Portaria 0463/2020.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0491/2020
EMPRESA/PROCESSO /CONTRATO/FISCAL
Air Liquide Brasil Ltda/43901/2018/003/2019/Renata da Silva, Matr. 9397-1 e Fábio Ferreira dos Santos, Matr.
15952-2 Pronto Socorro
Pérola Higienização Textil Eireli/5510/2019/032/2019/Renata da Silva, Matr. 9397-1 e Fábio Ferreira dos
Santos, Matr. 15952-2 Pronto Socorro
Air Liquide Brasil Ltda/43901/2018/003/2019/Casimiro Jose Pesadas dos Santos, Matr. 2065-6 e Sandro
Pereira Ribeiro, Matr. 15720-1 - UPA
Pérola Higienização Textil Eireli/5510/2019/032/2019/Casimiro Jose Pesadas dos Santos, Matr. 2065-6 e
Sandro Pereira Ribeiro, Matr. 15720-1 - UPA
ANEXO II DA PORTARIA Nº 0491/2020
EMPRESA/PROCESSO /CONTRATO/FISCAL
DMCF Comercial Cirúrgica Ltda EPP/8559/2020/022/2020/Casimiro Jose Pesadas dos Santos, Matr. 2065-6
e Sandro Pereira Ribeiro, Matr. 15720-1 - UPA
PORTARIA Nº 0492/2020

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

DESIGNAÇÃO PARA AGENTE PATRIMONIAL.

Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.

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 12975/2020,

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0489/2020
EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e considerando,
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, o servidor relacionado no Anexo I desta portaria, dos Cargo em Comissão ali mencionado.

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, o servidor SEBASTIÃO PIO DE SOUZA, matrícula nº 3383-9, para desempenhar a Função de Agente
Patrimonial da SEMOP, em substituição ao servidor RUBENS CAVALCANTE DE SOUZA, matrícula nº 7523-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
PORTARIA Nº 0493/2020

Art. 2º NOMEAR a cidadã relacionado no Anexo II desta Portaria, para exercer o Cargo em Comissão ali mencionado.

DERROGA PORTARIA, EXCLUINDO SERVIDOR.

Art. 3º O servidor referido no Anexo I, deverá realizar Exame Médico Ocupacional Demissional em até 10 (dez)
dias úteis, a contar da data desta Publicação.

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 13023/2020,

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0489/2020
MATRÍCULA/CPF Nº/NOME/CARGO COMISSIONADO- SIMBOLOGIA/LOTAÇÃO
15809-7/Pablo Felipe Miranda de Oliveira/Assistente III – CC4/SEMAD
ANEXO II DA PORTARIA Nº 0489/2020
MATRÍCULA/CPF Nº/NOME/CARGO COMISSIONADO- SIMBOLOGIA/LOTAÇÃO
145.972.087-39/Paloma Nunes Costa Leal/Assistente III – CC4/SEMAD a disposição da SEMOP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE DE CARGO EM COMISSÃO
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional.
Foto 3x4 atual - PIS/PASEP/NIS - CPF - CTPS - Carteira de Identidade - Carteira do Conselho ou OAB Carteira Nacional de Habilitação - Título de Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral ( http://www.tse.jus.br )
Certidão de Nascimento/Casamento - Certificado de Reservista (homens) - Comprovante de Residência
Atualizado - Comprovante de Escolaridade - Comprovante de Situação Cadastral no CPF (https://
www.receita.fazenda.gov.br) - Consulta INSS – e-Social (http://consultacadastral.inss.gov.br)

R E S O L V E:
Art. 1º DERROGAR a Portaria relacionada no Anexo Único desta portaria, dela excluindo a servidora ali mencionada.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0493/2020
NOME/FUNÇÃO/PORTARIA
VANESSA DE CASTRO CARVALHAL/MÉDICO SOCORRISTA II/0379/2020
PORTARIA Nº 0494/2020
PRORROGA 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 13023/2020,
Considerando os termos da Súmula 244, III, do Tribunal Superior do Trabalho;
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Considerando a estabilidade provisória da gestante, desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto,

JANE SALGADO BERNARDO/4159-9/AGENTE ADMINISTRATIVO/06 (seis) meses / data da publicação/6468/2020
RITADE CÁSSIARAPOZO GUIMARAES/7356-3/FISCAL SANITÁRIO/06 (seis) meses / data da publicação/4655/2020

R E S O L V E:
PORTARIA Nº 0353/2020 – SEMAD
Art. 1º PRORROGAR o Contrato Temporário de Trabalho da servidora VANESSA DE CASTRO CARVALHAL,
matrícula nº 28017-8, Médico Socorrista II, lotada na SEMBES, por até 05 (cinco) meses após o parto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR.
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,

Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2020.
R E S O L V E:
MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras
ERRATA DA PORTARIA Nº 0460/2020
(Publicada no Jornal Oficial do Município, Edição nº 1185, de 05/06/2020)
ONDE SE LÊ: Art. 1º DISPENSAR, …

Art. 1° RENOVAR a REDUÇÃO em 50% (cinquenta por cento), da carga horária da jornada de trabalho dos
Servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria, pelos períodos ali mencionados.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.

LEIA-SE: Art. 1º DISPENSAR, a contar de 04/06/2020,…
ERRATA DA PORTARIA Nº 0470/2020
(Publicada no Jornal Oficial do Município, Edição nº 1187, de 10/06/2020)
ONDE SE LÊ: 30317-8/João Fernando Oliveira Florêncio/Médico Socorrista II/12049/2020/01/05/2020
LEIA-SE: 30317-8/João Fernando Oliveira Florêncio/Médico Ortopedista/12049/2020/01/05/2020

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0353/2020 – SEMAD
NOME/MAT./CARGO/PERÍODO/PROC. ADM.
ANTONIETASOARES CORDEIRO /3799-0/MERENDEIRA –C.E/01 (um) ano, a contar de 12/06/2020/16408/2017
VERALUCIAHENRIQUE CORTES SILVA/4999-9/MERENDEIRA–C.E/01 (um) ano, a contar de 05/05/2020/20435/2007

ERRATA DA PORTARIA Nº 0479/2020
(Publicada no Jornal Oficial do Município, Edição nº 1189, de 17/06/2020)

PORTARIA Nº 0354/2020 – SEMAD
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE.

ONDE SE LÊ: Art. 1º DESIGNAR …
LEIA-SE: Art. 1º DESIGNAR a contar da data de 10/06/2020, …

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,

DECISÃO

RESOLVE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 4320/2020 – SEMUSA

Art. 1° PRORROGAR o prazo da Licença Maternidade das servidoras relacionadas no Anexo Único desta Portaria.

Em observação as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 1743/2017, com
respaldo na Portaria nº 1069/2014, HOMOLOGO a Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE
PREÇOS Nº 003/2020, que tem por objeto o eventual fornecimento de medicamentos injetaveis para atender as
necessidades do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DEAFI), em favor das
empresas BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A no valor de R$ 465.285,40 (quatrocentos e sessenta
e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA-EPP no valor de R$ 62.844,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais), ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no valor de R$
216.847,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), NOVA LÍNEA
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI no valor de R$ 236.722,00 (duzentos e trinta e seis
mil, setecentos e vinte dois reais).

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

Rio das Ostras, 17 de junho de 2020.

Rio das Ostras, 17 de junho de 2020.
GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0354/2020 – SEMAD
NOME/MATRÍCULA/CARGO/DATA PRORROGAÇÃO/PRAZO/PROC. ADM
THALITA MORAES VOGAS MELO/27550-6/ENFERMEIRO II/14/04/2020/15 DIAS/9828/2020
RENATA CURTI DE MORAES/27564-6/NUTRICIONISTA II/01/05/2020/15 DIAS/103632020
FABIOLA CARVALHO MENDES/27657-0/PSICÓLOGA/29/05/2020/15 DIAS/11088/2020
LILIAN SOARES PEREIRA/27822-0/AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR/12/04/2020/15 DIAS/9450/2020

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº 0355/2020 – SEMAD
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,

PORTARIA Nº 0351/2020 – SEMAD
RESOLVE:
PRORROGAÇÃO DE POSSE
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o Decreto de delegação de competência nº 2408/2019,

Art. 1° CONCEDER, nos termos do Art. 89 da Lei Complementar nº 0066/2019, Licença Maternidade a servidora
referida no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.
Art. 1° PRORROGAR, pelo período de 10 (dez) dias, o prazo para posse dos cidadãos relacionados no Anexo Único desta
Portaria, nomeados para os cargos ali mencionados, nos termos do §1º do Art. 16 da Lei Complementar nº. 0066/2019.

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0355/2020 – SEMAD
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.
THIAGO GOMES DE OLIVEIRA
Subsecretário Municipal de Gestão de Pessoas

NOME/MATRÍCULA/CARGO/A CONTAR /PRAZO/PROC. ADM
MARTA VERONICA DOS SANTOS CLAUDINO/14220-4/ASSISTENTE IV/16/05/2020/180 dias/11941/2020
PORTARIA Nº 0356/2020 – SEMAD

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0351/2020 – SEMAD
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO
NOME/CARGO/EDITAL/PROCESSO
LIVIA FARIA AMARO MENDONÇA /MÉDICO PEDIATRA II/N° 03/2019/12793/2020
FABIANA SALLES DE SOUSA MATOS/MÉDICO INTENSIVISTA II/N° 03/2019/12726/2020
STHEFANIE CRISTINA BARBOSA DE MELO/MÉDICO CLÍNICO GERAL/N° 03/2019/12734/2020
JANDIR DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR/MÉDICO SOCORRISTA II/N° 03/2019/12655/2020
JOSUÉ VIEIRA /PROFESSOR II - INGLÊS/N° 02/2019/11651/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com o Decreto de delegação de competência nº 1272/2015,
R E S O L V E:
Art. 1ºCONCEDER Licença-Prêmioaosservidoresrelacionados noAnexoÚnicodesta Portaria,nos períodosali referenciados.

PORTARIA Nº 0352/2020 – SEMAD
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES.
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.
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,

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

R E S O L V E:
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0356/2020 – SEMAD
Art. 1° REDUZIR EM 50% (cinquenta por cento), a carga horária da jornada de trabalho das servidoras
referidas no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.

SERVIDOR(A)/CARGO/MATRÍCULA/PERÍODO AQUISITIVO /PERÍODO USUFRUTO /SECRETARIA
ANDRE LUIZ SOUZA DE MELLO/ODONTOLOGO-BUCO MAXILO/8593-6/2010/2015/01/07 a 30/07/2020/SEMUSA
MÁRCIO JORGE BASTOS APRIGIO/FISCAL DE TRANSPORTE/10848-0/2011-2016/01/07 a 30/07/2020/SECTRAN
JANILSON OLIVEIRA DE CARVALHO /AGENTE TRIBUTÁRIO/GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTARIA/7260-5/2015-2020/02/07 a 31/07/2020/SEMFAZ

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

PORTARIA Nº 0357/2020 – SEMAD
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0352/2020 – SEMAD
NOME/MAT./CARGO/PERÍODO / A CONTAR DE:/PROC. ADM.

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 12916/2020,
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R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Licença-Prêmio compulsória à servidora relacionada no Anexo Único desta Portaria, no
período ali referenciado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio das Ostras, 17 de junho de 2020.

VALOR TOTAL: R$ 36.398,68
· PROGRAMA DE TRABALHO Nº 04.122.0001.2.151
· ELEMENTO DE DESPESA Nº 3.3.90.30.00.00.150.1.530.0150
· NOTA DE EMPENHO Nº 2106/20 Global
· EMITIDA EM 28/05/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.
GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário Municipal de Administração Pública
ANEXO I DA PORTARIA Nº 0357/2020 – SEMAD
SERVIDOR(A)/CARGO/MATRÍCULA/PERÍODO AQUISITIVO /PERÍODO USUFRUTO /SECRETARIA
MARIAHELENASIQUEIRAGURGEL/AGENTEADMINISTRATIVO/4730-9/2013-2018/03/06 a 02/07/2020/SEMEDE
ERRATA DA PORTARIA Nº 0306/2020-SEMAD
ONDE SE LÊ:
Anexo Único “ Caroline de Sousa dos Santos Passos/24998-0/Enfermeiro II/23-03-2020/15dias/7664/2020”
LEIA-SE:
Anexo Único “ Carolina de Sousa dos Passos/24998-0/Enfermeiro II/25178-0/Enfermeiro/23-03-2020/15dias/7664/2020”
ERRATA DA PORTARIA Nº 0334/2020 – SEMAD
ONDE SE LÊ:
“Elpelina Teixeira Boncompanhe/3270-0/Aux. de Serviços Gerais/03/06 a 02/07/2020 /2015/2020/90dias”
“Giselle Almeida Brant/4968-9/Médico Pediatra II /03/06 a 02/07/2020 /2004/2009/60dias”
“Giuliana Cardoso Agostini/9563-0/Auxiliar Administrativo /03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/60dias”
“Gladson de Siqueira/4023-1/Auxiliar Administrativo/03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/60dias”
“ Maria Cristina Chaves de Carvalho/11164-3/Auxiliar Administrativo /03/06 a 02/07/2020 /2011/2016/60dias”
“Nara Martins Carneiro/2901-7/Técnico de Laboratório/03/06 a 02/07/2020 /2014/2019/60dias”
“Rosita Amaro Monteiro Borges/2135-0/Assistente Social /03/06 a 02/07/2020 /2013/2018/60dias”
“Teresinha Bezerra dos Anjos/6992-2/Técnico de Enfermagem /03/06 a 02/07/2020 /2009/2014/90dias”
“Wander da Luz Lima/3913-6/Aux. de Serviços Gerais/03/06 a 02/07/2020 /2006/2011/60dias”
“Fabiane Miranda de Souza/6817-9/Auxiliar Administrativo/03/06 a 01/08/2020 /2014/2019/90dias”
“Margarete Ribeiro dos Santos/10213-0/Técnico de Laboratório /03/06 a 01/08/2020 /2009/2014/90dias”
“Maria de Fátima S. Rodrigues/9211-8/Aux. de Enfermagem/03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/60dias”
LEIA-SE:
“Elpelina Teixeira Boncompanhe/3270-0/Aux. de Serviços Gerais/03/06 a 02/07/2020 /2015/2020/30dias”
“Giselle Almeida Brant/4968-9/Médico Pediatra II /03/06 a 02/07/2020 /2004/2009/30dias”
“Giuliana Cardoso Agostini/9563-0/Auxiliar Administrativo /03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/30dias”
“Gladson de Siqueira/4023-1/Auxiliar Administrativo/03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/30dias”
“ Maria Cristina Chaves de Carvalho/11164-3/Auxiliar Administrativo /03/06 a 02/07/2020 /2011/2016/30dias”
“Nara Martins Carneiro/2901-7/Técnico de Laboratório/03/06 a 02/07/2020 /2014/2019/30dias”
“Rosita Amaro Monteiro Borges/2901-7/Técnico de Laboratório /03/06 a 02/07/2020 /2014/2019/30dias”
“Teresinha Bezerra dos Anjos/6992-2/Técnico de Enfermagem /03/06 a 02/07/2020 /2009/2014/30dias”
“Wander da Luz Lima/3913-6/Aux. de Serviços Gerais/03/06 a 02/07/2020 /2006/2011/30dias”
“Fabiane Miranda de Souza/6817-9/Auxiliar Administrativo/03/06 a 01/08/2020 /2014/2019/60dias”
“Margarete Ribeiro dos Santos/10213-0/Técnico de Laboratório /03/06 a 01/08/2020 /2009/2014/60dias”
“Maria de Fátima S. Rodrigues/9211-8/Aux. de Enfermagem/03/06 a 02/07/2020 /2010/2015/30dias”

SECRETARIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
A Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, visando garantir o
princípio Constitucional da legitimidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, em
especial da publicidade, vem através deste NOTIFICAR os condutores abaixo relacionados afim de, exercerem
o direito a defesa prévia dos autos de infração e notificações lavrados pela SECTRAN, no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis após essa publicação.
AUTO DE INFRAÇÃO/NOME NO DOCUMENTO/Nº DA PERMISSÃO
RO.01-002249/RUY ROCHA/0050
RO.01-002283/WALMIR DO NACIMENTO DA SILVA/0374
RO.01-002349/PAULO SERGIO DE OLIVEIRA/0113
RO.01-002350/JORGE MONTEIRO /0020
RO.01-002383/MARCELO CARDOSO DE AS/0026
PAULO CESAR VIANA
Secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana

SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS CONVOCA os Conselheiros representantes do governo
municipal e da sociedade civil organizada com assento no mencionado Conselho e a sociedade em geral para
a REUNIÃO ORDINÁRIA a se realizar em 25 de junho de 2020 às 14h - SEMBES, situada na Rua Araruama,
86, Centro - Rio das Ostras.
Cabe ressaltar que serão adotadas todas as medidas preventivas, que visam combater o novo coronavírus
(COVID-19) recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ressaltamos ainda que o uso da
máscara é obrigatório conforme decreto Municipal 2518/2020.
Pauta: 1 – Plano de ação – Execução das ações socioassistenciais – COVID-19;
2 – Aprovação da prestação de contas da Casa dos Velhinhos.
Rio das Ostras, 17 de junho de 2020.
CARLOS VINÍCIUS CÔRTES PENHA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO Nº 024/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18767/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38750/2019
DISPENSA - LOCAÇÂO
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Bem-Estar Social
PARTES: Município de Rio das Ostras e o espólio do Sr. João Bosco Teixeira, representado pela inventariante
Sra. Dalila de Azevedo Carvalho Teixeira.
OBJETO: Prorrogação por 12 meses, a contar de 01 de fevereiro de 2020, da locação do imóvel não residencial,
situado próximo ao cruzamento entre a RFFSA e a Rua Isolino Almeida – Rocha Leão – Rio das Ostras/RJ.
VALOR TOTAL R$ 16.698,24
VALOR EMPENHADO R$ 15.306,72
· Programa de Trabalho: 08.244.0123.2.580
· Elemento de Despesa: 33.90.36 -0243.1.311.0000
· Nota de Empenho: 0344/2020
· Emitida em 08/05/2020
· Valor R$ 15.306,48
· Programa de Trabalho: 08.244.0123.2.580
· Elemento de Despesa: 33.90.36 -0443.2.311.000
· Nota de Empenho: 0345/2020
· Emitida em 08/05/2020
· Valor R$ 0,24
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE DECISÃO
Processo Administrativo nº 5450/2020
APLICO à empresa PLACIDOS COMÉRCIAL LTDA, CNPJ nº 03.132.196/0001-66, a penalidade de advertência,
em razão do atraso na entrega do produto.
Rio das Ostras, 10 de junho de 2020.
JANE BLANCO TEIXEIRA
Secretária Municipal Interina de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS OSTRAS - CMS/RO
Informo que a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, do dia 09 de junho de 2020 não foi realizada
e tão logo ocorra a possibilidade de realizar reunião no mês de julho ou meses subsequentes, o novo calendário
será comunicado previamente.
WILSON DA SILVEIRA FILHO
Presidente do CMS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 054/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 34.045/2019
PREGÃO: 001/2020
OBJETO: contratação de empresa para a impressão de folders e livro para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - SEMAP.
PARTES: Município de Rio das Ostras e Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda – ME.
ASSINATURA: 16/06/20
VALOR TOTAL: R$ 9.600,00
• PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.0129.2.447
• ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.00.0245.1.990.0245
• NOTA DE EMPENHO Nº 001/20 Global
• EMITIDA EM 17/04/20
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA Nº 058/2020 – GCMRO
EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.
O CORREGEDOR-GERAL 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;
Considerando o que foi apurado nos autos do Processo Administrativo nº 16386/2019:

EXTRATO DE CONTRATO

RESOLVE:

CONTRATO: 055/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 4120/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 006/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 016/2019
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza (cloro líquido, papel sanitário,
saco plástico para lixo...) para atender a demanda dos diversos setores desta Prefeitura.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11419/2020
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração Pública - SEMAD
PARTES: Município de Rio das Ostras e Duolimp Comércio Ltda ME.
ASSINATURA: 16/06/2020

Art. 1º Em razão das análises realizadas pela Comissão Disciplinar Permanente, acolho o relatório apresentado,
para determinar a EXTINÇÃO e o ARQUIVAMENTO, do Processo Administrativo nº 16386/2019, com base no
artigo 150 § único da Lei Complementar 0066/2019, c/c art. 55, I do Decreto 2.183/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio das Ostras, 19 de junho de 2020.
ANDERSON MELO DE ALMEIDA
Corregedor-Geral da GCMRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (COVID-19)
De acordo com o artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e pósteras alterações
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11034/2020
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Plácidos Comercial Ltda.
CNPJ: 03.132.196/0001-66
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares (máscara cirúrgica), para o enfrentamento do COVID-19.
PRAZO: 60 (sessenta) dias
ITEM; ESPECIFICAÇÃO; UNID.; QUANT.; VLR. UNIT. R$; VLR. TOTAL R$
1; máscara cirúrgica descartável, material tnt (tecido não tecido) com elastico para fixacao, tripla camada, com
eficiencia de filtracao bacteriana acima de 95%, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da mascara,
modelo retangular, atoxica, hipoalergenica e inodora. embalagem com dados de identificacao e procedencia;
Caixa com 50 unidades; 9810;161,00; 1.579.410,00
JUSTIFICATIVA: Disponibilização de insumos hospitalares necessários ao desempenho das rotinas de
atendimentos ambulatoriais e emergenciais, pelos profissionais de saúde durante a pandemia do COVID-19.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17/06/2020
VALOR: R$ 1.579.410,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, Decreto Municipal nº 2474/2020 e demais legislações aplicáveis.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 1049/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11198/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 44524/2018
PREGÃO Nº 002/2019 - SEMUSA/FMS
CONTRATO SEMUSA/FMS 024/2019
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa ESX Transporte e Turismo Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos (02 veículos tipo vans e 02 veículos tipo micro-ônibus)
com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 400.000,00
DOTAÇÃO: 10.302.0045.2.395 - 33.90.39 – 1.530.0104
EMISSÃO: 05/06/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 1050/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9416/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 37016/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 – SEMUSA/FMS
ATA DE REGITRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 002/2020
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Jumel Distribuidora de Medicamentos Eireli.
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares (material cirurgico) para atender as necessidades do Hospital
Municipal Naelma Monteiro, Pronto Socorro Municipal e Unidades Básicas de Saúde.
VALOR: R$ 13.300,00
DOTAÇÃO: 10.302.0045.2.836 - 33.90.30 – 1.213.0000
EMISSÃO: 08/06/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 1051/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9416/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 37016/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 – SEMUSA/FMS
ATA DE REGITRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 002/2020
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Jumel Distribuidora de Medicamentos Eireli.
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares (material cirurgico) para atender as necessidades do Hospital
Municipal Naelma Monteiro, Pronto Socorro Municipal e Unidades Básicas de Saúde.
VALOR: R$ 18.050,00
DOTAÇÃO: 10.302.0045.2.393 - 33.90.30 – 2.090.0000
EMISSÃO: 08/06/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 1052/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9416/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 37016/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 – SEMUSA/FMS
ATA DE REGITRO DE PREÇOS SEMUSA/FMS Nº 002/2020
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Jumel Distribuidora de Medicamentos Eireli.
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares (material cirurgico) para atender as necessidades do Hospital
Municipal Naelma Monteiro, Pronto Socorro Municipal e Unidades Básicas de Saúde.
VALOR: R$ 7.671,25
DOTAÇÃO: 10.301.0048.2.824 - 33.90.30 – 1.213.0000
EMISSÃO: 08/06/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 1053/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11034/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO - EMERGENCIAL
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa Plácidos Comercial Ltda.
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares (máscara cirúrgica), para o enfrentamento do COVID-19.
VALOR: R$ 1.579.410,00
DOTAÇÃO: 10.302.0045.4.999 - 33.90.30 – 1.540.0104
EMISSÃO: 17/06/2020
EXTRATO DE TERMO ADITVO
TERMO ADITIVO Nº 01 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11198/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 44524/2018
PREGÃO Nº 002/2019 - SEMUSA/FMS
CONTRATO SEMUSA/FMS 024/2019
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
PARTES: Município de Rio das Ostras e a empresa ESX Transporte e Turismo Ltda.
OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12(doze) meses do CONTRATO SEMUSA/FMS Nº 024/2019 cujo o
objeto é a prestação de serviços de locação de veículos (02 veículos tipo vans e 02 veículos tipo micro-ônibus)
com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 2.321.601,36
VALOR EMPENHADO INICIALMENTE: R$ 400.000,00
NOTA DE EMPENHO: 1049/2020
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0045.2.395
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – 1.530.0104
EMITIDA EM: 05/06/2020
VALOR: R$ 400.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Contrato Original c/c o estatuído no
Art. 57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

LEONIDAS HERINGER FERNANDES
Coordenador Interino do Fundo Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
RESOLUÇÃO Nº 003/2020
AUTORIZA A CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
– CMC/RO POR MEIO REMOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no ato de suas atribuições legais e,
Considerando a responsabilidade da Fundação no que tange ao incentivo de medidas, ao gerenciamento, a
promoção, supervisão e principalmente normatização das atividades relacionadas com a Cultura no município
nos termos do art. 2º da Lei 2018/2017,
Considerando que o referido artigo, atribui ainda à Fundação a responsabilidade de coordenação das relações
entre a Prefeitura e organismos de cultura existentes no município, proporcionando à sociedade civil organizada
a oportunidade de opinar em planos, programas e projetos a serem desenvolvidos,
Considerando que conforme disposto no art. 265 da Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras, os Conselhos
Municipais são Órgãos de cooperação com a função de auxiliar a Administração na condução de Políticas
Públicas, sendo o Conselho Municipal de Cultura, órgão integrante da Fundação Rio das Ostras de Cultura nos
termos do art. 5º da Lei 1949/2016,
Considerando ainda os efeitos do COVID19 e a impossibilidade de aglomeração de pessoas nos termos das
orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como das diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo
Municipal e,
Considerando, por fim, a necessidade em se dar continuidade às atividades do Conselho Municipal de Cultura
de forma a se proporcionar a efetiva participação da sociedade na formulação de Políticas Públicas, bem como
a existência de meios tecnológicos que possibilitem a continuidade dos trabalhos do Conselho,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica o Conselho Municipal de Cultura – CMC/RO autorizado a realizar reuniões deliberativas e
setoriais de forma remota, por meio de web conferência, até o fim das Normas de Isolamento Social, de forma
a se manter ativo sem oferecimento de risco à saúde de seus conselheiros.
Art. 2º. A primeira reunião por web conferência se dará em caráter extraordinário, e deverá ter como pauta
exclusiva a alteração de seu Regimento Interno nos termos do art. 14, h, deste documento, de forma a reconhecer
e validar as decisões tomadas por meio remoto em virtude da pandemia.
Art. 3º. As reuniões remotas deverão obrigatoriamente ser gravadas e arquivadas junto à Fundação Rio das
Ostras de Cultura até que seja possível a elaboração e assinatura de ata de reunião pelos meios formais.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio das Ostras, 18 de junho de 2020.
CRISTIANE MENEZES REGIS
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 014/2020
O PRESIDENTE DO OSTRASPREV – RIO DAS OSTRAS PREVEDÊNCIA, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais e de acordo com a lei nº 957/2005,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a partir de 29 de novembro de 2011 a ALDILENE PERDOMO FERREIRA (Companheira)
PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE, conforme determinação judicial as fls. 19 e 20 do presente processo,
em virtude do falecimento do servidor Paulo Cesar Santos Nascimento, aposentado por invalidez, através do
Processo nº30426/2009 da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, com fundamentação legal no art. 40, §7º,
II, da Constituição Federal C/C os arts. 30 e 6º, I, da Lei Municipal nº 957/2005 e EC. nº 103/2019, conforme
processo administrativo nº 2020.07.47P/OSTRASPREV – Rio das Ostras Previdência.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 29/11/2011.
Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.
Gabinete do Presidente, 18 de junho de 2020.
MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente
APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS
O PRESIDENTE DO OSTRASPREV, no uso de suas atribuições legais, e em face do processo administrativo
nº 10423/2020 da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, fixa com validade a partir de 27 de maio de 2020, 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 e E.C. 103/2019, da servidora Eliane Verginia Ricardo, ocupante do cargo de Agente de
Serviços Gerais – CAS, matrícula nº 202-0, 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
Triênio – 50% do vencimento básico
Total

= R$ 1.411,05
= R$ 705,53
= R$ 2.116,58

Rio das Ostras, 18 de junho de 2020.
MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente
APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS
O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas atribuições legais, e em face do processo administrativo
nº 10416/2020 da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, fixa com validade a partir de 01 de junho de 2020, os
proventos referente à APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com
fundamentação legal do art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003 – regra transição, c/c o art. 22,
I, II, III e IV, da lei municipal nº 957/2005, do servidor FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ocupante do cargo de
GUARDA CIVIL MUNICIPAL , matrícula nº 6378-9, no valor conforme vai abaixo discriminado, sendo os
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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
atividades (paridade).
Vencimento básico =
R$ 1.686,99
Triênio – 25% do vencto. básico =
R$ 421,75
Adicional de Risco - Lei Municipal nº2079/18
R$ 674,79
Total =
R$ 2.783,53
Rio das Ostras, 18 de junho de 2020.
MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente
APOSTILA DE FIXAÇÃO DO VALOR DE PENSÃO POR MORTE
O Presidente do OSTRASPREV, no uso de suas atribuições legais, e em face do processo administrativos nº
2020.07.47P do OSTRASPREV, fixa com validade a partir de 29 de novembro de 2011, o valor inicial
conforme vai abaixo discriminado, referente à PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE concedida a ALDILENE
PERDOMO FERREIRA (Companheira), em virtude do falecimento do servidor PAULO CESAR SANTOS
NASCIMENTO, aposentado através da portaria nº 0178/2010 do Chefe do Poder Executivo, com reajuste de
acordo com o art. 40, §8º, da Constituição Federal, preservando o valor real.
· Vencimento básico
= R$ 614,47
· Triênio – 5% do vencimento básico = R$ 30,72
· Total
= R$ 645,19
Rio das Ostras, 18 de junho de 2020.
MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA
Presidente

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA SAAE-RO Nº 044/2020.
NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.
O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
– SAAE-RO, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR a cidadã relacionada no Anexo I desta Portaria, para exercer o Cargo em Comissão ali mencionado.
Art. 2º A nomeada deverá tomar posse, com a apresentação dos documentos exigidos, conforme Anexo II, na
sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Rio das Ostras – SAAE-RO, situada à Estrada
Professor Leandro Faria Sarzedas, 617 – Loteamento Atlântica – Rio das Ostras – RJ, CEP: 28895-640 –
Telefone: 2771-6422.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Rio das Ostras, 18 de junho de 2020.
ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO I DA PORTARIA N° 044/2020
(NOMEAÇÃO)
CPF Nº|NOME|CARGO COMISSIONADO | SIMBOLOGIA|LOTAÇÃO
144.079.037-08| Caroline Abrahão Cicarino da Rocha | Assistente II I CC3
ANEXO II DA PORTARIA N° 044/2020
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE DE CARGO EM COMISSÃO
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional emitido pelo Médico do Trabalho
Foto 3x4 atual
PIS/PASEP/NIS
CPF
CTPS
Carteira de Identidade
Carteira Nacional de Habilitação
Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br)
Certidão de Nascimento/Casamento
Certificado de Reservista (homens)
Comprovante de Residência Atualizado
Comprovante de Escolaridade
Comprovante de Situação Cadastral no CPF (https://www.receita.fazenda.gov.br)
Consulta INSS – e-Social (http://consultacadastral.inss.gov.br)
Declaração de Imposto de Renda Completo
Comprovante Bancário Itaú, caso já possua Conta.
Certidão de Dependentes
Carteira de Vacinação Atualizada (dependentes maiores de 06 meses até 06 anos completos).
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0043/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019
ASSINADA: 14/10/2019
SOLICITANTE: SAAE-RO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual e
coletiva (EPI/EPC) e extintores de incêndio, placas de sinalização entre outros para proteção contra riscos
capazes de ameaçar a segurança e a saúde dos servidores e visitantes, em atendimento ao SAAE-RO Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Rio das Ostras/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Republicada conforme determina o Art.15. §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
COMPROMITENTE: Concept Work Ltda ME
VALOR TOTAL R$: 64.899,80
Item/Descrição/Marca/Unid/Quant/Valor unitário R$/Valor Total R$
1/Avental de raspa de couro: proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes para uso com roçadeira,
em soldagens e processos similares. Confeccionado em raspa de couro vacum; fechamento com tiras em raspa
de couro vacum e fivela metálica e tiras em raspa na cintura e no pescoço; dimensões: 1000x600 mm./Não
informada/Unid/5/R$13,90/R$69,50
2/Protetor facial para uso sem capacete. Modelo com suspensão fas trac (catraca). Apresenta praticidade para
proteção da face contra impactos de partículas volantes. Lente de policarbonato incolor com proteção lateral: alta
resistência; em conformidade com a norma ansi.z.87.1/1989; dimensões: 195mm x 400m x 1,5mm (axlxe)./Não
informada/Unid/5/R$15,90/R$79,50

3/Perneira: confeccionada em 2 camadas de 3 hastes de polipropileno injetado, velcro de 5cm costura eletrônica;
em couro sintético / bidim, tamanho: 53cm largura / 49cm altura; proteção das pernas do usuário, abaixo do joelho
até o metatarso, idealmente usada em para o manuseio de roçadeiras./Não informada/Par/5/R$33,80/R$169,00
4/Avental de pvc: forrado branco reforçado e tiras soldadas; com forro em tecido depolisester, com alça no
pescoço e tiras para regulagemsoldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas tamanho: 1,20 m
x 0,60 m./Não informada/Unid/30/R$12,35/R$370,50
7/Bota cano longo: cor preta. Material: bota em pvc cano longo de 34 cm; tipo: antiderrapante, resistente a uso
de produtos químicos em geral, com união do cano com a sola; outras especificações: reforço lateral para
proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, com polímero plástico em pvc e massa
nitrílica (melhora resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas); solado antiderrapante (boa aderência,
estabilidade, resistência). Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: bracol, fujiwara, alpargatas,
vulcabras ou superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho. Tam-37:
03, tam-38: 04, tam-39: 07, tam-40: 04, tam-41: 07, tam-42: 20, tam-43: 08, tam-44: 07./Não informada/Par/60/
R$39,20/R$2.352,00
8/Capacete com jugulares: capacete com aba frontal com a finalidade de proteger a cabeça do trabalhador
contra impactos e choque elétrico nas cores: branca, azul e azul marinho, tipo ii (aba frontal), classe b com as
suspensões: staz-on, fas-trac, 1-touch, fas-trac iii e push-key. Todas com jugular ou fas-trac force com queixeira.
Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: msa, 3m ou superior. Este capacete deverá possuir certificado
de aprovação - ca do ministério do trabalho e selo de marcação do inmetro. Branco 20, azul 20, azul marinho
20./Não informada/Unid/60/R$42,00/R$2.520,00
9/Máscara respiratória vo+ga respirador purificador de ar de segurança, com corpo confeccionado em composto
de borracha e silicone ou pvc, com bordas viradas. Incluindo um filtro químico alltec destra vapores orgânicos
e um filtro de gases ácidos descrição: filtro químico vo+ga cmc-1 filtro químico recomendado somente em
atmosferas contendo (1) no mínimo 19,5% de oxigênio (2) até 1000 bpm de vapores orgânicos, 10ppm de cloro
e 30 ppm de formaldeído, 50 ppm de ácido clorídrico,e 50ppm de dióxido de enxofre. Tendo como referência a
qualidade dos fabricantes: 3m, honeywell, plastcor, full face absolute ou superior. Este epi deverá possuir
certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho./Não informada/Unid/60/R$47,50/R$2.850,00
10/Respirador purificador de ar (pff3): com filtro; tipo peça semifacial filtrante para partículas sólidas; modelo
dobrável; com válvula de exalação e solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Proteção das vias respiratórias
contra poeiras e névoas. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: delta plus, 3m, ksn, proagro ou
superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho./Não informada/Unid/
100/R$5,65/R$565,00
11/Cinturão de segurança com talabarte duplo em y: confeccionado com cadarço em poliéster bicolor 45mm, 4
pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças nos ombros para trabalhos em espaços confinados, apoio
lombar, regulagem total e indicador de queda o talabarte incluso é em y com elástico nas fitas e absorvedor de
energia juntamente com trava dupla e cinto com apoio lombar confortável talabarte com trava de 55 mm fitas
elásticas nos ombros proporcionam maior liberdade de movimento e conforto confortável acolchoamento na
cintura para trabalho de posicionamento./Não informada/Unid/6/R$596,00/R$3.576,00
12/Óculos de segurança incolor: armação constituída de material plástico ou policarbonato, ponte e apoio nasal:
tipo universal, lentes: confeccionada em policarbonato incolor, anti-embaçante, tratamento: anti-risco e proteção
dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Aprovado para proteção dos olhos do
usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes:
kalipso, 3m, msa ou superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho./
Não informada/Unid/60/R$9,30/R$558,00
13/Óculos de segurança fumê: armação constituída de material plástico ou policarbonato, ponte e apoio nasal:
tipo universal, lentes: confeccionada em policarbonato cinza (fumê), anti-embaçante, tratamento: anti-risco e
proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Aprovado para proteção dos olhos
do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa. Tendo como referência
a qualidade dos fabricantes: kalipso, 3m, msa ou superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação ca do ministério do trabalho./Não informada/Unid/50/R$11,00/R$550,00
14/Óculos ampla visão: óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado com armação e visor em uma
única peça de policarbonato. As hastes são do mesmo material da armação, do tipo espátula, com 6 fendas para
ventilação e fixas à armação através de pinos plásticos feitos em policarbonato óptico de alta qualidade com
tratamento antirisco, proporcionando maior segurança aos usuários. Os óculos filtram 99,9% dos raios uva/uvb
e a opção de lentes com tratamento antiembaçante e um design que permite sobreposição com óculos graduados,
tendo como referência a qualidade dos fabricantes: kalipso, 3m, msa ou superior. Este epi deverá possuir
certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho./Não informada/Unid/10/R$44,40/R$444,00
15/Protetor auditivo: tipo abafador, formato concha constituído por duas conchas em plásticos, apresentando
almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior; haste: em plástico rígido almofadado e metal que
mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas,
dobrável para facilitar o armazenamento, minimizar a entrada de partículas no interior da concha; atenuação do
ruído: no mínimo de 23 db (nrrsf). Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: delta plus brasil, 3m, msa,
agena ou superior. Este protetor deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho. /Não
informada/Unid/10/R$134,50/R$1.345,00
16/Luva nitrílica: equipamento luva para proteção contra agentes químicos e biológicos. Descrição do produto: uva
de segurança confeccionada em borracha nitrílica; sem revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante
na palma das mãos, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes:
mapa, nitrasolv danny, volk do brasil, soft ou superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do
ministério do trabalho. Tam-m: 20, tam-g: 20, tam-gg: 20./Não informada/Par/60/R$6,00/R$360,00
17/Luva de pvc petronit: luva em pvc com suporte têxtil em algodão, punho reto, palma e dorso antiderrapante.
Tamanhos de 35 e 45 cm = comprimento total (da ponta dos dedos até o final do punho) confeccionada em pvc
com suporte têxtil em algodão e palma áspera antiderrapante, proporcionando mais aderência e sensibilidade
para trabalhos pesados que necessitem de proteção química, biológica e mecânica. Testes com base nas
normas técnicas as no ipt (instituto de pesquisas tecnológicas) sob a norma en 388/2003 e aprovada para
proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de
desempenho 4121 ou superior, onde: - 4 resistência a abrasão - 1 resistência ao corte por lâmina - 2 resistência
ao rasgamento - 1 resistência a perfuração por punção. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes:
mapa, nitrasolv, danny, volk do brasil, soft ou superior. Este epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do
ministério do trabalho. 35 cm:60, 45 cm:60./Não informada/Par/120/R$12,70/R$1.524,00
18/Luva alta tensão – “classe 0”: luva de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, cor
preta, 1kv, tipo ii, classe 0, tensão máxima de uso: 1000 v. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação
do inmetro e produzido de acordo com as normas nbr 10622/nbr 16295/astm d120; oferecendo proteção contra
choques elétricos, lesões sérias ou até fatais. Produzidas com composto de baixa propagação de chamas; no
tamanho 11 ou g./Não informada/Par/2/R$222,80/R$445,60
19/Luva confeccionada em vaqueta pura: luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com
formato de cinco dedos (forma l), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre
os dedos anelares, acabamento com viés, costura com linha de nylon. Protege o usuário contra respingos de solda,
materiais abrasivos e escoriantes utilizadas nas indústrias petroquímica, construção civil, siderúrgica e mecânica
perfeita para trabalhos com metal, madeira e produtos semi-acabados. Feita de 100% couro. O couro vaquerta
resiste à umidade e mantém a sua flexibilidade durante longos períodos de tempo. É excepcionalmente durável e
flexível em relação ao topo do couro de grãos e contém lanolina natural para maciez. Uma vez que tem excelente
resistência à abrasão e resistência à tração. Isso melhora a destreza e sentido do tato, enquanto reduz a fadiga
da mão. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: mapa, luveq, danny, volk do brasil, soft ou superior. Este
epi deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho./Não informada/Par/120/R$12,60/R$1.512,00
20/Macacão saneamento: macacão de segurança confeccionado em tecido de poliéster revestido de pvc em
ambas as faces (kp), com capuz, fechamento através de zíper e velcro. O macacão é totalmente impermeável.
Seu uso é indicado para risco proveniente de água e contaminantes que podem agradeir a pele do usuário. Este
modelo é confecionando em pvc grosso kp 400 o suficiente para proteção de inúmeros contaminantes. Sua cor
é amarela e o produto pode ser reutilizável inclusive ser higienizado após o uso. Tendo como referência a
qualidade dos fabricantes: plastcor , 3m, danny, volk do brasil, soft ou superior. Este epi deverá possuir certificado
de aprovação - ca do ministério do trabalho. Tam-g: 20, tam-gg: 20./Não informada/Unid/40/R$20,60/R$824,00
21/Bloqueador solar – embalagem: creme bloqueador solar uva/uvb com fator de proteção fps 30, com repelente
para insetos, em especial o aedesaegypti; inodoro, livre de óleo, não oleoso; em embalagem variando entre 110 à
140 ml ; não comedogênico, resistente à água, proteção sobre a pele por pelo menos 3h, na forma de loção cremosa,
validade: de no mínimo 2 anos após data de fabricação.marcas de referência: nutriex, sunlau, luvex, solar gold,
mavaro ou superior.registrado na anvisa e validade mínima de 2 anos./Não informada/Unid/120/R$20,60/R$2.472,00
23/Extintor de incentdio de água pressurizada (ap)– classe extintora 2-a, extintor novo portátil tipo carga d’água
com 10 litros. Modelo: ap10, descrição: extintor de incêndio tipo carga d’ água, portátil, pressurizado, carga:
10 l de água potável, norma técnica brasileira: nbr 15808./Não informada/Unid/6/R$190,00/R$1.140,00
24/Extintor de incendio de co2 de 6kg – classe extintora b-c extintor novo portátil com 06 kg de dióxido de carbono
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(co2). Fabricado a partir de tubo de aço carbono sem costura sae 1541 - médio manganês, tratados termicamente
por normalização. Com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação adesiva em vinil transparente.
Mangote de borracha com reforço em trama de aço e difusor injetado em polietileno com haste de aterramento. capacidade extintora: 5bc - validade da carga 01 ano. - teste hidrostático a cada 5 anos - especialmente desenvolvido
para combate a incêndio sem deixar resíduos./Não informada/Unid/10/R$611,90/R$6.119,00
25/Extintor de incendio abc (pó químico) de 6kg – classe extintora a-b-c, fabricado em chapa de aço baixo
carbono, soldagem automática por processo “mig/mag”, base com bordas arredondadas conjugada ao corpo
(tipo monobloco). Tratamento completo anti-oxidação (fosfatização). Pintado externamente na cor vermelha por
processo eletrostático à pó. Orifício de carga com rosca fêmea m30x1,5. Gravação executada na parte inferior
do cilindro (saia)./Não informada/Unid/12/R$482,70/R$5.792,40
26/Suporte de parede, fabricado em aço carbono bicromatizado ou zincado com furos de fixação, desenvolvido a modo
de ter grande resistência e proporcionar uma fácil remoção do extintor./Não informada/Unid/20/R$7,90/R$158,00
27/Suporte de extintor - tripé preto - 8/12 kg pqs/co2/ap. Material: aço, pintura: pintura eletrostática em preto que
possui tratamento anti-corrosivo, dimensões: altura (44cm) x largura (34cm) x comprimento (34 cm)./Não
informada/Unid/20/R$41,90/R$838,00
28/Placas de sinalização de extintores: de água pressurizada, (abc) fotoluminescente, autoadesiva, de acordo
com a nbr 13434-2, plástico pvc, alta durabilidade e tinta fotoluminescente que facilita visualização./Não informada/
Unid/6/R$26,00/R$156,00
29/Placas de sinalização de extintores: de co2 (abc) fotoluminescente, autoadesiva, de acordo com a nbr 134342, plástico pvc, alta durabilidade e tinta fotoluminescente que facilita visualização./Não informada/Unid/10/
R$34,90/R$349,00
30/Placas de sinalização de extintores: de pó químico (abc) fotoluminescente, autoadesiva, de acordo com a nbr
13434-2, plástico pvc, alta durabilidade e tinta fotoluminescente que facilita visualização./Não informada/Unid/
12/R$34,90/R$418,80
31/Insuflador/exaustor com duto acoplado - insuflador/exaustor de material plástico na cor laranja com grade de
proteção em aço-cromo com todos seus componentes elétricos protegidos; alça de transporte em plástico e
quatro apoios em borracha; tamanho compacto permitindo facilidade no uso e armazenagem, sem comprometer
a vazão de ar de saída; motor de 1/3 hp, 115 v, 60 hz, rotação máxima de 3.200 rpm, monofásico ; duto (acoplado):
amarelo com listras pretas, contínuo, sem emendas e leve, em vinil/ poliéster, resistente até 65 °c com 20 cm e
4,5 m de comprimento escamoteável, não desmontável com mola de aço com arame em espiral; classe 1 -atende
as especificações da astm 227; vazão: (medida com duto de 4,5 m de comprimento e 20 cm de diâmetro); um
cotovelo de 90°: 1205 m³/h; dois cotovelos de 90°: 996 m³/h. Equipamento desenvolvido para atender as necessidades
dos trabalhadores que executam atividades em espaços confinados, para ventilação do local e remoção de
contaminante./Não informada/Unid/1/R$7.666,00/R$7.666,00
32/Detector de 4 gases + bomba de amostragem com certificado de calibração: o instrumento deve quantificar
e sinalizar a presença de monóxido de carbono (co), gás sulfídrico (h2s) e oxigênio (o2) via sensores
eletroquímicos; e de atmosfera explosiva (ex) com base no metano (ch4) através de sensor catalítico. O aparelho
deve emitir e ter sinalização sonora, visual e vibratória, com ajuste dos limites mínimo e máximo aceitáveis de
concentração dos gases, alertando o usuário sobre atmosferas potencialmente perigosas, que excedam os
limites de segurança. Os valores de todas as medições aparecem simultaneamente no visor, bem como a
indicação do nível de bateria e limite de alarme atingido para cada gás. O instrumento deve possuir garantia de
2 anos contra defeitos de fabricação, bateria recarregável e permite o acoplamento de uma bomba de amostragem
para espaço confinado. Acompanha clipe de fixação, adaptador ac/dc e tampa para calibração. Bomba de
amostragem: a bomba de amostragem deve contar com filtro de poeira, bateria recarregável de lítio com
indicação de carga em 4 níveis. Ajuste (calibração): até 8 pontos (2 pontos por parâmetro).alarme: 4 tipos (low,
high, stel e twa) ajustáveis sinalização: vibratória, visual e sonora (aprox. 75db) alimentação: 3.7vdc / 1500ma
(bateria interna recarregável pl123450) duração média da carga da bateria: 12h (em operação) indicação de
carga da bateria: visual (4 níveis) grau à prova de explosão: ex ibd i grau de proteção: ip67 temperatura de
operação momentânea: -40 a 55 ºc temperatura de operação contínua: -20 a 40 °c umidade de operação: 10 a
90 %ur (sem condensação) dimensões (lxaxp): 66 x 130 x 32 mm peso: 250g recursos adicionais: - iluminação
do visor (backlight) - clipe de fixação com alça itens que acompanham o multigas:- 1 capa de proteção - 1 clipe
de fixação (com alça) - 1 alça de mão - 1 cabo de alimentação usb com adaptador - 1 carregador para bateria
(100~240vac / 5vdc – 1a) - 1 tampa de calibração - 1 mangueira para calibração (25 cm aproximadamente) - 1
manual de instruções - certificado de calibração dos componentes bomba de amostragem para detectores de
gases - vazão: 400ml/min distância da mangueira de sucção: até 30 metros alimentação: bateria de lítio interna
recarregável temperatura de operação: 0 a 40 °c umidade de operação: 10 a 90 %ur (sem condensação)
dimensões da bomba (lxaxp): 55 x 220 x 47 mm dimensões tubo de captação: 222 x 6 mm (ø) dimensões da cápsula
de filtragem: 64 x 26 mm (ø). /Não informada/Conjunto/1/R$9.036,00/R$9.036,00
33/Tripé para espaço confinado + guincho 10 mts: tripé padrão para trabalhos em espaços confinados com
pernas confeccionadas em perfil estrutural tubular de alumínio. Pernas com 14 pontos para regulagem de altura
(um a cada 60 mm). Regulagem máxima de altura 2150 mm e diâmetro livre na base de 1600 mm. Egulagem
mínima de altura 1500mm e diâmetro livre na base de 950mm. Junção de topo em liga leve de alumínio com duas
polias-guia para cabo de aço, e três pontos de ancoragem adicionais para a fixação de dispositivos auxiliares.
Sapatas em liga leve de alumínio, com base de borracha antiderrapante, e furação para a passagem da corrente
de travamento de segurança das pernas. Junção de topo, sapatas e pernas superiores com pintura epóxi sobre
superfície anodizada. Pernas inferiores com superfície anodizada. Carga de trabalho: 100 kgf resistência dos
pontos de ancoragem: 15kn - modelo: resgatador guincho equipamento de segurança para trabalhos em espaços
confinados com massa de até 110 kg, possui cabo de aço retrátil com 10, 15, 20 e 30m, dotado de sistema de auto
travamento, dispositivo de amortecimento para dissipação de energia no caso de queda do usuário e guincho
– sobe e desce – com frenagem automática quando da parada de movimentação de sua manivela durante os
trabalhos de resgate. Acondicionamento do sistema de auto travamento e do guincho em caixa de liga leve de
alumínio, com pintura epóxi sobre superfície anodizada, possui mosquetão dupla trava e indicador de stress./
Não informada/Conjunto/1/R$8.520,00/R$8.520,00
34/Cone de sinalização, fabricado em polietileno semiflexível, com proteção contra raios uv, resistente a intempéries
(sol e chuva), com 75 cm de altura, com 3 fitas adesivas refletivas, com rebaixo individual par a proteção das
mesmas. Possui orifício para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e passagem de
correntes e fitas. Base quadrada, 40 cm x 40 cm, na cor preto, ou laranja, em pvc, com enchimento de areia. Peso
do cone, 1,5 kg, e com enchimento de areia, 4,5 kg. Empilhável para fácil armazenamento. Fabricação nas cores
laranja com refletivo branco./Não informada/Unid/20/R$69,80/R$1.396,00
35/Cordas para trabalho em altura espaço confinado eresgate –fabricada em poliamida trançada. Diâmetro nominal:
1/2" carga máxima de trabalho: 20kn (2.038kgf) 100 mts de comprimento./Não informada/Unid/1/R$466,50/R$466,50
36/Fita demarcação zebrada laranja /branca 65mm x 200m fita de sinalização em polietileno; largura da fita: 65mm;
comprimento do rolo:200 metros em duas cor: branca e laranja reforçada./Não informada/Unid/12/R$13,20/R$158,40
37/Fita demarcação zebrada preta/amarela 65mm x 200m fita para sinalização e segurança produzida a partir
de um filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, com espessura de 0,04mm impresso em duas cores
(preto e amarelo)./Não informada/Unid/12/R$8,30/R$99,60
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0043/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019
ASSINADA: 18/10/2019
SOLICITANTE: SAAE-RO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual e
coletiva (EPI/EPC), botina entre outros para proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a
saúde dos servidores e visitantes, em atendimento ao SAAE-RO Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Rio das Ostras/RJ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Republicada conforme determina o Art.15. §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
COMPROMITENTE: Luza Serviços e Comércio Eireli ME
VALOR TOTAL R$: 42.470,00
Item/Descrição/Marca/Unid/Quant/Valor unitário R$/Valor Total R$
05/Botina de segurança: com bico composite tendo resistência de 200 joules ou superior; confeccionado em couro
relax 17/19 linhas, com dorso em napa couro soft 10/12 linhas acolchoado com espuma de pu de 8 mm e elástico
na lateral. Cor: preta; forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor
absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, que
é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico
conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés; palmilha de montagem de e.v.a conforto costurada
com sistema strobel. Sobrepalmilha softsystem em eva soft com excelente memória e espessura de 4 mm trazendo
conforto aos pés. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: fujiwara, marluvas, bracol ou superior. Este
calçado deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho. Tam-37: 02, tam-38: 06, tam-39: 12,
tam-40: 06, tam-41: 14, tam-42: 36, tam-43: 12, tam-44: 12/Imbiseg/Par/100/R$94,90/R$9.490,00
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06/Botina nubuck, com cabedal em couro nubuck marrom, biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva
e ultraresistente; colarinho e lingueta acolchoados em cordura rip stop; fechamento em cadarço com ganchos
passadores em nylon rígido livre de metais; forração em tecido poliéster de rápida absorção e dessorção de suor
que permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés; palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração,
que cobre 100% da planta dos pés; solado em pu bidensidade com injeção direta no cabedal, que possibilita
amortecimento com absorção de impactos na entressola e no calcanhar; possui sistema em tpu anti-torsion para
dar maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares e ao subir escadas,
evitando acidentes. Tendo como referência a qualidade dos fabricantes: fujiwara, marluvas, bracol ou superior.
Este calçado deverá possuir certificado de aprovação - ca do ministério do trabalho. Tam-36: 04, tam-37: 02, tam38: 06, tam-39: 07, tam-40: 08, tam-41: 04, tam-42: 09, tam-43: 06, tam-44: 04./Imbiseg/Par/50/R$111,50/R$5.575,00
22/Uniforme de profissional (camisa + calça): uniforme indicado para o profissional com as atividades de
manutenção e operação nas ete’s e eta; com faixas refletivas (pratiada) para uma maior visualização do profissional;
confeccionando em brim (resistente); material de alta qualidade, leve e confortável; costuras reforçadas; 100%
algodão. Camisa: Fechamento com botão; Gola italiana; Nas cores azul royal e cinza bolso superior (lado
esquerdo); Velcro “fêmea” costurado na frente, lado direito (10 cm x 2,5 cm); Bordado eletrônico sob bolso peito
esquerdo saae-ro; Bordado eletrônico sob tecido branco e aplicado nas costas com a logomarca saae; Refletivo
central nas mangas e peito. Calça: Cós com elástico e cordão; Nas cores azul royal e cinza; Dois bolsos
frontais;dois bolsos traseiros; Duas faixas refletivas paralelas. Azul royal m: 06, g: 09 e cinza m: 54, g: 42, gg:
15, xgg: 9./Luza/conjunto/135/R$203,00/R$27.405,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0061/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2019
ASSINADA: 22/10/2019
SOLICITANTE: SAAE-RO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos (Turbidímetro portátil de
campo e laboratório, medidor portátil de campo e laboratório de cor) em cumprimento a legislação de potabilidade
de água para consumo humano, conforme a portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 - Ministério da Saúde para
atender a população do Município de Rio das Ostras/RJ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Republicada conforme determina o Art.15. §2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
COMPROMITENTE: QUEST Comércio e Serviços para Saneamento e Produtos Químicos Ltda - ME
VALOR TOTAL R$: 11.600,00
Item/Descrição/Marca/Unid/Quant/Valor unitário R$/Valor Total R$
01/Turbidímetro Portátil de Campo e Laboratório. Com as seguintes características: Grau de Proteção: IP-67.
Alimentação Elétrica: Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria. Aplicação: Análise da Turbidez de Água.
Parâmetro de Medição: Turbidez / Sulfato. Princípio de Medição: Nefelométrico. Indicação Local: Display LCD
Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres. Faixa de Leitura de Turbidez: 0 a 1000 NTU. 0 a 250 EBC. Resolução
de Turbidez 0,01 / 0,1 / 1. Faixa de Leitura de Sulfato 0 a 80 ppm. Resolução de Sulfato 0,01 / 0,1 / 1 ppm.
Compensação Automática Cor. Saída Digital RS232. Acessórios: Solução Padrão Formazina Estabilizada de
10 NTU, 100 NTU e 500 NTU em cubeta. Eliminador de Bateria 90 a 240 Vac / 50 - 60 Hz. Bateria 9 Vcc. Maleta
de Transporte. Manual de Instruções em Português./Policontrol/Unid/02/R$2.800/R$5.600,00
02/Medidor Portátil de Campo e Laboratório de COR. Com as seguintes características: Grau de Proteção IP67. Alimentação Elétrica Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria. Aplicação Análise de Águas. Parâmetro de
Medição: Cor. Princípio de Medição: Colorimétrico. Método Analítico Triestímulo. Indicação Local Display LCD
Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres. Faixa de Leitura 0 a 500 PtCo. Resolução 0,1 / 1 PtCo. Saída Digital
RS232. Limite de Detecção (LD) 1 PtCo. Limite de Quantificação (LQ) 1,03 PtCo. Acessórios: Solução Padrão
10 PtCo. Bateria 9 Vcc. Kit de Cubetas 3 unidades. Maleta de Transporte. Manual de Instruções em Português./
Policontrol/Unid/02/R$3.000,00/R$6.000,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0061/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2019
ASSINADA: 29/10/2019
SOLICITANTE: SAAE-RO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos (pHmetro Portátil de Campo
e Laboratório e Destilador de água para laboratório), em cumprimento a legislação de potabilidade de água para
consumo humano, conforme a portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 - Ministério da Saúde para atender a
população do Município de Rio das Ostras/RJ
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Republicada conforme determina o Art.15. §2º da Lei Federal nº 8.666/
1993.COMPROMITENTE: BLP Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda
VALOR TOTAL R$: 8.510,00
Item/Descrição/Marca/Unid/Quant/Valor unitário R$/Valor Total R$
03/pHmetro Portátil de Campo e Laboratório. Com as seguintes características: Grau de Proteção IP-67. Alimentação
Elétrica Bateria de 9 Vcc e Eliminador de Bateria. Parâmetro de Medição: pH/ORP/Temperatura. Indicação Local
Display LCD Alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres. Faixa de Leitura de pH - 2 a 20. Resolução de pH 0,01 /
0,1 . Faixa de Leitura de ORP - 2.000 a 2.000 mV . Resolução de ORP 0,1 / 1 mV. Faixa de Leitura de Temperatura
- 20 a 120 °C . Resolução de Temperatura 0,1 °C. Compensação de Temperatura Automática / Manual (- 20 a 120
ºC). Calibração Automática. Check do Eletrodo Automático. Acessórios: Eletrodo Combinado de pH . Solução
Padrão Tampão pH 6,86 de 100 mL. Solução Padrão Tampão pH 4,01 de 100 mL. Bateria 9 Vcc. Maleta de
Transporte. Manual de Instruções em Português/DELLAB/Unid/02/R$2.165,00/R$4.330,00
04/Destilador de água para laboratório Com as seguintes característica, tipo Pilsen, com cuba, condensador
e dutos em inox 304, resistência inox 4000W, protetor térmico termostático bimetálico, comando de proteção
eletrônico gasto de água refrigerada 34litros/h, produção de água destilada 5,5litros/h, condutividade de água
tratada entre 2,8 a 3,0uS/cm, dimensões aproximadas 400x270x780mm, alimentação 110/220V. Deve ser fabricado
conforme as exigências dos padrões das legislações vigentes e possuir certificado de qualidade (ISO) ou de
calibração RBC rastreável. Garantia de pelo menos 1 ano. Assistência técnica autorizada para atendimento nas
capitais. Manual de instruções em português./MARTE/Unid/02/R$2.090,00/R$4.180,00
ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATOS do LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
INDICAÇÃO Nº. 097/2020
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. Senhor Prefeito Municipal, que sejam convocados a tomar posse todos os profissionais
de saúde aprovados no VI e VII Concurso Público do Município considerando a escassez de profissionais para
atender a demanda do Município.
JUSTIFICATIVA
Com o avanço da pandemia da COVID-19, a demanda de pacientes aumentou de forma exponencial do Município
de Rio das Ostras. A situação antes da pandemia, que já era insatisfatória no tocante aos números de profissionais,
torna o cenário ainda mais preocupante, tendo em vista que continuam a existir pessoas que dependem de
atendimento médico por diversos motivos, muitas vezes sem qualquer relação com o Coronavírus, mas que
merecem a mesma atenção e cuidado. Diante da relevância da matéria e interesse público submeto a presente
indicação que certamente merecerá a aprovação pelos Nobres pares desta Casa de Leis.
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Sala das Sessões, 5 de maio de 2020.
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador
INDICAÇÃO Nº. 098/2020
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. Senhor Prefeito Municipal, a adoção e fiscalização do cumprimento de medidas de distanciamento
para passageiros de embarcações empregadas no transporte público, em razão da pandemia da Covid-19.

frascos álcool gel 70% - 6300 pares de luvas hospitalares (63 cxs c/100 pares cada) – 672 mascaras descartáveis
– 462 protetores faciais – 252 óculos transparentes de proteção.
Reconhecidos pelo apoio prestado pela Vallourec Transportes e Serviços Ltda., dando provas de que iniciativa
privada, quando unida à administração pública, pode promover grandes resultados na busca por soluções para
a sociedade e, pela grandeza desse gesto, faz-se merecedora dessa singela homenagem como prova de
reconhecimento dos Cidadãos Riostrenses.
Sala das Sessões, 01 de junho de 2020.
ALAN GONÇALVES MACHADO
Vereador-autor
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Nº. 012/2020

JUSTIFICATIVA
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.
A medida se torna necessária, tendo em vista que não basta apenas decretar e criar normas a serem cumpridas
e as medidas de enfrentamento precisam ser fiscalizadas. O transporte público é um dos focos mais relevantes
de contaminação e a ausência de fiscalização pode provocar uma falsa sensação de segurança e abrandamento
dos cuidados a serem tomados. Diante da relevância da matéria e interesse público submeto a presente indicação
que certamente merecerá a aprovação pelos Nobres pares desta Casa de Leis.

A Mesa Diretora, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano plenário, resolveu que
conste em ata desta Augusta Casa de Leis, Moção de Congratulações e Aplausos ao Senhor:
EDNEI VILELA DE MOURA
JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, 5 de maio de 2020.
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador
INDICAÇÃO Nº. 100/2020
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. Senhor Prefeito Municipal, que seja revertido o valor das cestas básicas em valor
pecuniário a serem repassados aos alunos da rede municipal de Rio das Ostras.

Em reconhecimento a importante contribuição realizada pelo Senhor Ednei Vilela de Moura, Coordenador de
RH, Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, da empresa Vallourec Tranportes e Serviços Ltda.
que, ciente das necessidades de equipamentos e insumos para o combate a pandemia e, sabendo do momento
crítico que a cidade está atravessando, deu um grande exemplo de cidadania e humanidade ao doar, em nome
da sua empresa e do Grupo Vallourec, grande quantidade de itens de suma importância para a segurança dos
profissionais de saúde de Rio das Ostras no combate ao COVID-19, que foram: 840 frascos álcool gel 70% 6300 pares de luvas hospitalares (63 cxs c/100 pares cada) – 672 mascaras descartáveis – 462 protetores
faciais – 252 óculos transparentes de proteção.
Sendo assim, em agradecimento a esse grandioso gesto, os cidadãos Riostrenses querem, através dessa
Moção de Congratulações e Aplausos prestar esta singela homenagem como prova de sua gratidão.
Sala das Sessões, 01 de junho de 2020.

JUSTIFICATIVA
Considerando que até o momento não se tem notícia do andamento do processo licitatório para aquisição de
cestas básicas e ainda a demora excessiva na distribuição das mesmas aos alunos da rede municipal, far-seá necessária a conversão do valor a ser despendido na aquisição dos produtos em valor pecuniário a ser
repassado aos alunos e/ou responsáveis. Não se justifica a demora na entrega das cestas básicas, tendo em
vista que somente Rio das Ostras não conseguiu elaborar uma forma de contemplação dos alunos da rede
pública e a situação da escassez de recursos das famílias e o aumento da fome se agrava rapidamente. Diante
da relevância da matéria e interesse público submeto a presente indicação que certamente merecerá a aprovação
pelos Nobres pares desta Casa de Leis.

ALAN GONÇALVES MACHADO
Vereador-autor

REQUERIMENTO Nº 22/2020
O vereador que o presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano
plenário, REQUER, à Secretária Municipal de Saúde o envio de cópia integral do Processo Administrativo n°
11199/2020 que culminou na dispensa de licitação para a aquisição de insumos hospitalares (avental cirúrgico)
para o enfrentamento do COVID-19.

Sala das Sessões, 5 de maio de 2020.
Sala das Sessões, 16 de junho de 2020.
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador

MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 101/2020
JUSTIFICATIVA
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. Senhor Prefeito Municipal, que seja adquirido impressora 3D e insumos para
fabricação de “máscaras escudo” a serem utilizadas pelos servidores de saúde do município.
JUSTIFICATIVA
Extremamente importante e com a eficácia comprovada, as máscaras escudo são consideradas como item de
EPI extremamente importante para prevenção de contágio a profissionais de saúde. As “máscaras escudo”,
também conhecida como Face Shield, é um equipamento de proteção individual reutilizável para profissionais
de saúde e funciona como uma espécie de escudo para cobrir o rosto inteiro durante procedimentos considerados
de maior risco de contaminação, como no caso do Covid-19. Ressalte-se que a impressora 3D pode utilizar
material descartável na produção das máscaras e também poderá ser utilizada na produção de outros produtos
que sejam importantes para a administração. Diante da relevância da matéria e interesse público submeto a
presente indicação que certamente merecerá a aprovação pelos Nobres pares desta Casa de Leis.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2020.

O Requerimento se fundamenta na necessidade de controle e fiscalização dos gastos do Executivo pelo órgão
de controle, em especial diante da demora na aquisição dos bens e verificação integral do valor dos itens com
sua discriminação detalhada. Pelo exposto, requer a aprovação dos nobres edis.
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador
REQUERIMENTO Nº 023/2020
O vereador que o presente subscreve, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano
plenário, REQUER ao Prefeito, sr. Marcelino Carlos Dias Borba, considerando o envio dos Projetos de Lei n°
044/2020, 045/2020 e 046/2020 que informe e esclareça o seguinte:
(a) Qual a porcentagem do remanejamento corresponde a pagamento de 13° (décimo terceiro) de cargos
comissionados, contratados, efetivos e função gratificada;
(b) Oenvio dafolha depagamento comrelação aosservidores quereceberão opretensoadiantamentode 13°(décimo terceiro);

MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
Vereador
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Nº. 011/2020
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras.
A Mesa Diretora, após cumprir as exigências regimentais vigentes e ouvido o soberano plenário, resolveu que
conste em ata desta Augusta Casa de Leis, Moção de Congratulações e Aplausos à empresa:
VALLOUREC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

(c) Os valores gastos nominalmente a efetivos, funções gratificadas e cargos comissionados, mês a mês, no ano de 2020;
(d) A previsão orçamentária atual para o ano de 2020 e o grau de comprometimento da folha de pagamento,
considerando as perdas de arrecadação de todas as fontes.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2020.
ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA
Vereador
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Essa Moção é um reconhecimento à importante e representativa contribuição prestada por esta conceituada
empresa que, na pessoa de seu responsável, preocupou-se com a situação que se instaurou com a pandemia
em nosso município, à exemplo de todo o pais e o mundo, prontificando-se a doar itens de grande importância
para os profissionais de saúde de Rio das Ostras poderem atuar devidamente protegidos, que foram: 840

O Requerimento se faz necessário tendo em vista a preocupação de comprometimento com o orçamento atual
com gastos de folha de pagamento e o consequente impacto financeiro.
ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA
Vereador

16

Rio das Ostras - Edição Nº 1190 - 2ª Edição - 19 de Junho de 2020

