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Festa da criança - A primeira festa para celebrar o Dia
das Crianças organizada pela prefeitura atraiu 45 mil pessoas
na quinta-feira, dia 12, na Ilha São João e no Zoológico Municipal.
O evento foi completo, teve o caminhão da Brinquedolândia,
Educação Ambiental sobre Rodas, teatro e diversos jogos e
brincadeiras para as crianças.A festa contou com a união de
secretarias municipais como: Smac (secretaria de Ação
Comunitária); secretaria de Meio Ambiente, que também realizou
distribuição de mudas; Smel (Secretaria de Esporte e Lazer);
Cultura; e Saúde.

Apadrinhamento - A Fundação Beatriz Gama, de Volta
Redonda, é uma das beneficiadas com o projeto 'Apadrinhar:
Amar e Agir para Realizar Sonhos', do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do projeto é propiciar às
crianças e adolescentes, em medida de acolhimentos
institucional e familiar, a oportunidade de construir laços de
afeto e apoio material. O projeto é voltado para pessoas que
tenham disponibilidade emocional e/ou financeira para tornarem-
se padrinhos ou madrinhas dessas crianças. A FBG atende,
atualmente, 39 crianças e adolescentes.

Feira de Educação e Carreira deve
reunir 30 mil estudantes e profissionais

Proposta é estimular a empregabilidade, desenvolvimento de carreira, o pensamento crítico e criativo

Os números da 1ª Feira de

Educação e Carreira de Volta Redonda

surpreendem: estão programadas,

segundo os organizadores, 100

palestras, 20 oficinas e oito workshops

em quatro dias de evento. Tudo voltado

para estudantes do 6º ano do Ensino

Fundamental até universitários, além

de profissionais que queiram buscar

um aperfeiçoamento na carreira. A

feira, que acontece entre os dias 19 e

29° Salão de Humor de Volta Redonda está com inscrições abertas até 8 de novembro

22, de quinta-feira a domingo, na Ilha

São João, já é considerada a maior do

ramo em todo interior do Estado do Rio

de Janeiro, reunindo mais de 50

expositores e com estimativa de um

público de 30 mil pessoas. A entrada é

gratuita, mas os interessados

precisam realizar a inscrição pelo site

(www.feiraeducacaoecarreira.com.br).

A ideia do evento é estimular a

empregabilidade, desenvolvimento de

carreira, a produção de conhecimento e

pensamento crítico, criativo, inovador e

espírito do empreendedorismo. A partir

deste ano, a feira vai compor o calendário

de eventos oficiais da prefeitura para o ano

de 2018. O evento quer mostrar também

aos estudantes quais são as

oportunidades do mercado de trabalho e a

vocação dos jovens, aliando as tendências

das profissões do futuro.

A Secretaria de Educação, que estará

As inscrições gratuitas para o 29º
Salão de Humor de Volta Redonda
continuam abertas e recebendo
trabalhos até dia 8 de novembro, via
Correios ou pela internet, no endereço
eletrônico (salaodehumordevoltaredon
da@gmail.com). Na classificação
serão conferidos dez prêmios em
dinheiro, no valor total de R$ 28 mil. O
Salão de Humor de Volta Redonda
chega a sua 29ª edição com uma
modalidade especial, onde o tema é
‘Operação Lava Jato’, utilizando a
linguagem do humor gráfico, com
premiação de R$ 2 mil.

Os trabalhos no primeiro lugar nas
quatro modalidades, Cartum, Charge,
Caricatura e História em Quadrinhos,
terão prêmios no valor de R$ 4 mil. Para
o segundo lugar nas quatro
modalidades, o prêmio para cada um
será no valor de R$ 2 mil para os
colocados. E Prêmio Especial, no valor
de R$ 2 mil, para o melhor trabalho
inscrito por artista residente em Volta
Redonda.

O Salão de Humor é um projeto da
secretaria municipal de Cultura que faz
parte do calendário oficial do município,
sendo considerado um entre os cinco
melhores salões de humor do país, pela
grande participação de artistas gráficos
da maioria dos estados brasileiros.A29º
edição do Salão de Humor de Volta
Redonda traz uma novidade: este ano
artistas de outros países também
poderão se inscrever.

O projeto faz parte do calendário
oficial do município, sendo considerado
um entre os cinco melhores salões de
humor do país, pela grande participação
de artistas gráficos da maioria dos
estados brasileiros. A 29º edição do Salão
de Humor de Volta Redonda traz uma
novidade: este ano artistas de outros
países também poderão se inscrever.

O regulamento do Salão prevê que no
próximo dia 13 de novembro serão
divulgados os resultados dos trabalhos
selecionados e premiados. A inauguração
do 29º Salão de Humor ocorrerá no dia 16
de novembro, às 20h, sendo que no dia

seguinte a exposição estará aberta ao
público em geral permanecendo até 16 de
dezembro de 2017, no Espaço das Artes
Zélia Arbex – Rua 14, s/n° – Vila Santa
Cecília. A entrada é gratuita.

Quem pode participar
Profissionais e amadores podem

inscrever trabalhos que não foram
premiados em outros eventos gráficos
até a data de encerramento das
inscrições. O tema e a técnica gráfica
são livres. Cópias digitais devidamente
assinados pelo autor e com a indicação
que se trata da impressão número 01
também serão aceitas. Medidas máximas
permitidas: em papel -42 x 30 cm (A3).

Cada artista pode inscrever no
máximo três obras por categoria,
sendo:Cartum (humor gráfico com temas
universais e atemporais), Charge (humor
gráfico com temas jornalísticos da
atualidade), Caricatura(humor gráficoque
expressa os traços fisicos e/ou de caráter
de personalidade conhecida), Tiras/HQ
(arte gráfica em sequência). Para HQs
serão aceitas histórias com no máximo

duas páginas) e com o tema Operação
Lava-Jato. Junto aos trabalhos
inscritos, o artista deve anexar a ficha
de inscrição devidamente preenchida
de forma legível e assinada.

As inscrições via internet deverão
estar em formato JPEG e 200 DPI
(imagens anexadas de uma única vez),
enviados para o endereço eletrônico
(salaodehumordevol taredonda@
gmail.com). Os trabalhos poderão ser
inscritos pessoalmente, pelo correio ou
por e-mail, valendo a data limite de 8
de novembro  de 2017, e deverão ser
encaminhados para o seguinte
endereço via Correio: 29° Salão de
Humor de Volta Redonda, rua Antônio
Barreiros, n°.194 / 3° andar –Nossa
Senhora das Graças –Caixa Postal
27215-350,  Volta Redonda –RJ.

Serviço
Mais informações e o regulamento

podem ser obtidos pelos telefones (24)
3339-4204 / 3339-4207, no site
(www.portalvr.com/cultura) e pelo e-mail
(salaodehumordevoltaredonda@gmail.com).

com stand na feira mostrando os trabalhos

realizados, incentivará os alunos a

participarem das palestras e oficinas. Do

6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano

do Ensino Médio Volta Redonda tem mais

de 10,5 mil estudantes matriculados,

divididos em 18 unidades escolares

municipais. Já a Secretaria Municipal de

Ação Comunitária (Smac) também estará

na feira, com um stand voltado para o

cadastramento de currículos.
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DECRETO Nº 14.616
Dispõe sobre a aplicação da Lei n° 13.019, de 31 de julho de

2014, regulamentando no âmbito do Município de Volta Redonda o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

O Prefeito do Município de Volta Redonda, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 74, IV da Lei Orgânica
do Município de Volta Redonda, bem como o disposto no Artigo
84, VI, “a” da Constituição Federal e Artigo 145, VI, “a” da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e ainda,

CONSIDERANDO que, por meio da Lei n° 13.019, de 31 de
julho de 2014, estabeleceu-se um novo regime de celebração de
parcerias entre a Administração Pública e organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para consecução
de finalidades de interesse público e recíproco;

CONSIDERANDO que a referida Lei prevê a necessidade de
regulamentação dos procedimentos de escolhas de propostas,
celebração e controle das avenças firmadas;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios
objetivos para a atuação dos órgãos públicos, visando eficiência
administrativa e atuação isonômica;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Aplicam-se à Administração Pública Municipal os
princípios e as regras gerais previstas na Lei Federal nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de
2015, no que couber, sem prejuízo do disposto neste Decreto.

§1º - Subordinam-se às disposições deste Decreto:

I - Os órgãos públicos integrantes da Administração Direta
do Município de Volta Redonda;

II - As autarquias, as fundações, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público,
e suas subsidiárias, do Município de Volta Redonda;

III - As organizações da sociedade civil que celebrarem
parcerias com os órgãos e entes indicados nos incisos I e II na
forma prevista neste Decreto.

§ 2º - As disposições deste Decreto não se aplicam nas
seguintes hipóteses:

I - Aos contratos de gestão regidos pela Lei n° 9.637, de
15 de maio de 1998;

II - Aos convênios celebrados com outros entes públicos;
III - Aos convênios e contratos celebrados com entidades

filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1º do Artigo
199 da Constituição Federal;

IV - Aos termos de compromisso cultural  referidos no § 1º
do Artigo 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014;

V - Às transferências referidas no Artigo 2º da Lei nº
10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º e 22 da Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009;

VI - Aos pagamentos realizados a título de anuidades,
contribuições ou taxas associativas em favor de entidades que
sejam obrigatoriamente constituídas por:

a) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;
b) pessoas jurídicas de direito público interno;
c) pessoas jurídicas integrantes da administração pública;

VII - Às parcerias entre a administração pública e os
serviços sociais autônomos;

VIII - E aos demais instrumentos que possuam
regulamentação em lei federal específica, como os previstos na
Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Artigo 2º - A Administração Municipal poderá celebrar
parceria, em regime de mútua cooperação, com as organizações
da sociedade civil, conforme definido nas disposições deste
Decreto.

Artigo 3º - No início de cada ano civil, a Secretaria Municipal
de Fazenda disponibilizará no Portal Transparência os valores
aprovados na lei orçamentária anual vigente para execução de
programas e ações do plano plurianual em vigor, que poderão
ser executados por meio de parcerias previstas neste Decreto.

Artigo 4º - A Controladoria Geral do Município deverá manter
no Portal Transparência a relação das parcerias celebradas nos
termos deste Decreto, em ordem alfabética, pelo nome da
organização da sociedade civil.

CAPÍTULO II
DAS PARCERIAS

Artigo 5º - As parcerias a de que trata este Decreto serão
formalizadas por:

I - Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual
são formalizadas as parcerias com organizações da sociedade
civil em regime de mútua cooperação, com transferência voluntária
de recursos financeiros, para consecução de planos de trabalho
propostos pelos órgãos e entidades da Administração Municipal;

II - Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias com organizações da sociedade civil
em regime de mútua cooperação, com transferência voluntária
de recursos financeiros, para consecução de planos de trabalho
propostos pelas organizações da sociedade civil;

III - Acordo de Cooperação: instrumento por meio do qual
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração
pública com organizações da sociedade civil para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam
a transferência de recursos financeiros;

Artigo 6º - É vedada a celebração de parcerias que tenham
por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente delegação
das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder
de polícia ou de outras atividades exclusivas da Administração
Municipal.

CAPÍTULO III
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Artigo 7º - A celebração de Termo de Colaboração e de
Fomento será precedida de processo seletivo de organizações
da sociedade civil, por intermédio de chamamento público, realizado
por comissão de seleção, instituída nos termos deste Decreto,
no âmbito do órgão ou entidade da Administração Municipal.

§ 1º - O edital de chamamento público especificará, no mínimo:
I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a

celebração da parceria;
II - o objeto da parceria;
III - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma

de apresentação das propostas;
IV - as datas e os critérios de seleção e julgamento das

propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação
e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for
o caso;
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V - o valor previsto para realização do objeto;
VI - o prazo de vigência do Termo e, quando admitidas, as

hipóteses de prorrogação;
VII - as condições de participação, os requisitos de

habilitação e as condições para a assinatura do Termo;
VIII - a minuta do Termo de Colaboração ou de Fomento;
IX - os recursos administrativos cabíveis, assim como suas

condições, em face das decisões proferidas no chamamento público;
X - de acordo com as características do objeto da parceria,

medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida e idosos.

§ 2º - É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
da parceria, admitidos:

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente
por concorrentes sediados ou com representação atuante e
reconhecida no município.

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território
ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução
de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.

§ 3º - O edital deverá ser divulgado na página eletrônica da
Administração Municipal, bem como os atos de julgamento.

§ 4º - O prazo mínimo até o recebimento das propostas para
parceria com as organizações da sociedade civil será definido
no edital, não podendo ser inferior a trinta dias, contados da
última publicação do aviso de chamamento público na Imprensa
Oficial.

§ 5º - Será realizada sessão pública para recebimento e
avaliação das propostas, devendo ser publicada na Imprensa
Oficial a convocação e respectiva ata.

Artigo 8º - A comissão de seleção prevista no Artigo 7º
deste Decreto será composta por agentes públicos, designados
por ato publicado na Imprensa Oficial, sendo, pelo menos, um de
seus membros servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração
Municipal.

Parágrafo único - A seleção de parceria executada com
recursos de fundo específico poderá ser realizada por comissão
de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor,
conforme legislação específica, respeitadas as exigências da
Lei nº 13.019/14 e deste Decreto.

Artigo 9º - O membro da comissão de seleção deverá se
declarar impedido de participar do processo de seleção quando
verificar que tenha participado, nos últimos cinco anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de
qualquer organização da sociedade civil participante do
chamamento público.

Parágrafo único - Na hipótese do “caput”, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção.

Artigo 10 - A administração pública homologará e divulgará
o resultado do julgamento em página do sítio previsto no § 3º do
Artigo 7º deste Decreto.

§1º - Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta
que não for a mais adequada ao valor de referência constante
do chamamento público.

§2º - A homologação não gera direito para a organização da
sociedade civil à celebração da parceria.

Artigo 11 - A comissão de seleção, respeitado o edital de
chamamento público, deverá apreciar as propostas das
organizações da sociedade civil avaliando o grau de adequação
da proposta aos objetivos específicos do programa ou ação em
que se insere o tipo de parceria e ao valor de referência constante
do edital, observando os seguintes fatores, que serão
discriminados no edital:

I - fator grau de adequação, de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,

referente ao grau de adequação da proposta aos objetivos
específicos do programa;

II - fator experiência, de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,
referente à experiência da organização na execução do objeto
da parceria ou de natureza semelhante e à experiência do
responsável técnico pela execução do objeto da parceria;

III - fator capacidade operacional, de 0 (zero) a 60
(sessenta) pontos, observando:

a) os dados técnicos da execução das tarefas e a
metodologia empregada;

b) a infraestrutura de apoio, assim como o suporte técnico
e operacional disponível; e

c) organograma da equipe a ser alocada aos serviços,
com a descrição da qualificação do pessoal necessário, as
atribuições e as responsabilidades das diversas áreas, bem
como a lotação de cada uma dessas áreas.

IV - fator preço, de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

§1º - A organização da sociedade civil que obtiver nota final
inferior a 50 (cinquenta) pontos, ou que obtiver pontuação zero
em qualquer um destes fatores, terá sua proposta desclassificada.

§ 2º - O edital de chamamento público deverá prever fator de
redução da nota final da proposta das organizações da sociedade
civil, na forma prevista no § 5º do Artigo 58 deste Decreto.

Artigo 12 - Sempre que possível, a Administração Municipal
estabelecerá critérios e indicadores padronizados claros, objetivos
e simplificados a serem seguidos, especialmente quanto às
seguintes características:

I - objetos;
II - metas;
III - custos;
IV - indicadores, quantitativos e qualitativos, de avaliação

de resultados.

Parágrafo único - Os critérios e indicadores deverão constar
do edital de chamamento público, do Termo de Colaboração ou
de Fomento, conforme o caso.

CAPÍTULO IV
DA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

Artigo 13 - A Administração Pública poderá dispensar a
realização do chamamento público nos casos de:

I - urgência decorrente de paralisação ou iminência de
paralisação de atividade de relevante interesse público realizadas
no âmbito de parceria já celebrada pelo prazo de até cento e
oitenta dias;

II - guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem
pública ou ameaça à paz social;

III - quando se tratar da realização de programa de proteção
a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer
a sua segurança;

IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços
de educação, saúde e assistência social, desde que executadas
por organizações da sociedade civil previamente credenciadas
pelo órgão gestor da respectiva política.

Artigo 14 - Será considerado inexigível o chamamento público
na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações
da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma
entidade específica, especialmente quando:

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista
em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam
indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

II - a parceria decorrer de transferência para organização
da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando
se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do Artigo 12 da
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no
Artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 15 - As hipóteses previstas nos artigos 13 e 14
deste Decreto devem estar fundamentadas e comprovadas no
processo administrativo de celebração da parceria, devendo
também constar:

I - a razão da escolha da entidade;
II - a justificativa do valor
III - a ratificação da dispensa ou da inexigibilidade pela

Autoridade Superior do órgão ou da entidade.

§1º - Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria,
o extrato da justificativa prevista neste artigo deverá ser publicado
até a data em que for efetivado na página eletrônica oficial da
Administração Municipal, a fim de garantir ampla e efetiva
transparência.

§ 2º - Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada
no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor
deverá ser analisado pelo administrador público responsável
pela parceria em até cinco dias da data do respectivo protocolo.

§3º - Havendo fundamento na impugnação, será revogado o
ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o
chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento
para a realização do chamamento público, conforme o caso.

§4º - Nas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade da
realização do chamamento público, incluindo a disposta no Artigo
16, caberá ao órgão ou entidade da Administração Municipal
responsável pela  celebração do  Termo  de  Parceria  ou  de
Fomento,  verificar a presença dos demais elementos exigidos
neste Decreto, em especial os previstos no Artigo 17.

Artigo 16 - Os termos de colaboração ou de fomento que
envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às
leis orçamentárias anuais de outros entes da Federação, bem
como os acordos de cooperação serão celebrados sem
chamamento público, exceto, em relação aos acordos de
cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato,
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso
patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público
observará o disposto neste Decreto.

CAPÍTULO V
DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DOS
TERMOS DE COLABORAÇÃO E DE FOMENTO
SEÇÃO I – DOS REQUISITOS DAS ORGANIZAÇÕES DA

SOCIEDADE CIVIL

Artigo 17 - São requisitos essenciais para a celebração
dos Termos de Colaboração ou de Fomento:

I - apresentação de cópia autenticada do estatuto social
da organização da sociedade civil, registrado no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, observados os requisitos
do Artigo 18 deste Decreto;

II - possuir a organização da sociedade civil no mínimo
um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por
meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
admitida a redução desses prazos por ato específico da Autoridade
Superior na hipótese de nenhuma organização atingi-lo;

III - apresentação pela organização da sociedade civil de
cópia autenticada da ata de eleição do quadro dirigente com
mandato vigente, registrada no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas;

IV - comprovação de que a organização da sociedade civil
funciona no endereço por ela declarado;

V - apresentação pela organização da sociedade civil de
relação nominal atualizada dos seus dirigentes, com endereço,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um
deles;

VI - comprovação pela organização da sociedade civil de
experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;

VII - comprovação pela organização da sociedade civil de
possuir instalações, capacidade técnica e operacional para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos e o
cumprimento das metas estabelecidas;

VIII - certidão de regular funcionamento expedida pelo
Ministério Público do Estado em caso de fundação privada;

IX - comprovação da regularidade jurídica da organização
da sociedade civil com a apresentação das certidões negativas
de insolvência civil expedidas pelo distribuidor da sede da
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organização;
X - comprovação pela organização da sociedade civil de

sua regularidade fiscal com a apresentação de:

a) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da
União expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da
organização;

b) certidão negativa relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF-FGTS);

c) certidão negativa da Dívida Ativa do Estado e da Dívida
Ativa do Município.

XI - não possuir a organização da sociedade civil em seu
quadro nenhum dirigente, empregado ou colaborador que pertença
aos quadros da Administração Municipal, com apresentação de
declaração emitida pelo seu representante legal;

XII - apresentação da certidão negativa de ilícitos trabalhistas
praticados em face de trabalhadores menores, ou declaração
firmada pelo representante legal da organização da sociedade
civil de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menores
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

XIII - apresentação pela organização da sociedade civil de
certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do
Trabalho;

XIV - declaração do representante legal da organização da
sociedade civil de que não incide em nenhuma das hipóteses de
impedimento previstas no Artigo 21 deste Decreto;

XV - cadastramento da organização da sociedade civil junto
à Administração Municipal, na forma do Artigo 19 deste Decreto;

XVI - demais requisitos constantes do edital de chamamento.

§1º - Os requisitos previstos neste artigo deverão ser
verificados pela comissão de seleção, devendo constar do edital
de chamamento público.

§2º - No caso de organização da sociedade civil vinculada à
Universidade, a celebração do Termo de Colaboração ou de
Fomento deverá ser aprovada pelo respectivo Conselho
Universitário ou Conselho Superior de Ensino e Pesquisa.

§3º - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

§4º - Para fins de atendimento do previsto no inciso VII do
presente artigo, não será necessária a demonstração de
capacidade instalada prévia.

Artigo 18 - Para celebrar as parcerias previstas neste
Decreto, a organização da sociedade civil deverá ser regida por
normas de organização interna que prevejam, expressamente:

I - objetivos voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, e compatíveis com o
objeto do Termo de Colaboração ou de Fomento;

II - que, em caso de dissolução da organização, o respectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de
igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº
13.019/14 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo
da organização extinta;

III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

§ 1º - Na celebração de acordos de cooperação, somente
será exigido o requisito previsto no inciso I.

§ 2º - Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos
incisos I e II as organizações religiosas.

§ 3º - As sociedades cooperativas deverão atender às
exigências previstas na legislação específica estando
dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos
I e II.

Artigo 19 - A Administração Municipal poderá criar sistema
para cadastramento para as organizações da sociedade civil,
caso em que:

I - para a celebração de parcerias com órgãos e entidades
da Administração Municipal as organizações da sociedade civil

deverão estar cadastradas na forma do “caput”.
II - Não será necessário o cadastramento previsto no caput

para que as organizações da sociedade civil participem de
chamamento público, mas será condição para a assinatura do
Termo de Colaboração ou de Fomento.

III - A Administração Municipal zelará para que não haja
duplicidade de registros de organizações da sociedade civil no
cadastro.

Parágrafo único - O cadastramento referido no caput deverá
identificar as organizações da sociedade civil declaradas inidôneas
ou impedidas, assim identificadas no banco de dados da União.

Artigo 20 - Para cadastramento das organizações da
sociedade civil a que se refere o Artigo 19 deverão ser
apresentados, no mínimo:

I - os documentos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, X, XI,
XII, XIII, XIV e XVI do Artigo 17 deste Decreto;

II - cópia de registro de contribuinte municipal se houver;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do

último exercício social, já exigíveis;
IV - cópia autenticada do Certificado de Registro de Entidade

de Fins Filantrópicos ou do registro no Conselho Nacional de
Assistência Social se houver; e

V - registro nos Conselhos Municipais de Assistência Social
- CMAS e/ ou dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
e/ou no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa –COMDEPI, se houver.

§ 1º - Resolução Conjunta da Controladoria Geral do Município,
da Secretaria Municipal de Administração e da Procuradoria Geral
do Município estabelecerá os prazos, documentos e condições
para cadastramento das organizações da sociedade civil, bem
como a forma de apresentação e requisitos para aprovação dos
regulamentos de compras e contratações.

§ 2º - O cadastro de que trata este artigo deverá conter
também os registros dos impedimentos previstos no Artigo 21.

§3º - Fica criada a Comissão de Cadastramento das Organizações
da Sociedade Civil, cuja composição e atribuições serão definidas
na Resolução Conjunta prevista no §1º deste artigo.

§4º - O cadastramento deve distinguir as entidades a fim de
atender ao disposto no Artigo 13, inciso IV.

§5º - O cadastramento deve contemplar os dirigentes das
entidades.

Artigo 21 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade
de parceria prevista neste Decreto a organização da sociedade
civil, que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira,
não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo
de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuge ou companheiros, bem como parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela Administração
Pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e
quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão

sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções,
pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento
de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública;

c) prevista no inciso II do Artigo 73 da Lei Federal nº
13.019/14, quando aplicados pela Administração Municipal; e

d) prevista no inciso III do Artigo 73 da Lei Federal nº
13.019/14.

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III
do Artigo 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

VIII - possuir em sua diretoria pessoas que participem da
diretoria de outra organização da sociedade civil que possua
Termo de Colaboração ou de Fomento vigente celebrado com a
Administração Municipal.

§ 1º - Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a
transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em
execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que
não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à
população, desde que precedida de expressa e fundamentada
autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da
Administração Municipal, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste
o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o
ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.

§ 3º - Os órgãos e entidades da Administração Municipal
deverão informar no cadastro do sistema criado na forma do
Artigo 19 qualquer penalidade imposta às organizações da
sociedade civil, bem como outras irregularidades das quais tome
conhecimento.

§ 4º - Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no
§ 2º, não serão considerados débitos que decorram de atrasos
na liberação de repasses pela Administração Pública ou que
tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da
sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.

§ 5º - A vedação prevista no inciso III não se aplica à
celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele
inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de
colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação
simultaneamente como dirigente e administrador público.

§ 6º - Não são considerados membros de Poder os integrantes
de conselhos de direitos e de políticas públicas.

SEÇÃO II – DOS REQUISITOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Artigo 22 - A celebração e a formalização do Termo de
Colaboração ou de Fomento dependerão da adoção das seguintes
providências pelo órgão ou entidade da Administração Municipal
responsável pela parceria:

I - realização de chamamento público, ressalvadas as
hipóteses previstas neste Decreto;

II - indicação expressa da existência de prévia dotação
orçamentária para execução da parceria e de recursos
financeiros disponíveis;

III - demonstração de que os objetivos e finalidades
institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização
da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o
objeto;

IV - aprovação do plano de trabalho onde f ique
caracterizada a necessidade da parceria, os prazos, os custos,
as atividades a serem desenvolvidas, os produtos ou serviços



• 5VOLTA REDONDA EM DESTAQUE19 de outubro de 2017

que serão produzidos, os indicadores e as metas a serem
alcançadas, na forma do Artigo 24 deste Decreto;

V - emissão de parecer de órgão técnico do órgão ou
entidade da Administração Municipal responsável pela parceria,
que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a
modalidade de parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes
na realização, em mútua cooperação, da parceria;

c) da viabilidade de sua execução;
d) da verificação do cronograma de desembolso;
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a

serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria,
assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das
metas e objetivos;

f) da designação do gestor ou comissão gestora da
parceria;

g) da designação da comissão de monitoramento e
avaliação da parceria;

VI - emissão de pronunciamento jurídico prévio pela
Procuradoria Geral do Município ou assessoria jurídica da entidade
da Administração indireta acerca da possibilidade de celebração
da parceria e análise das minutas do edital de chamamento público
e do respectivo Termo.

§ 1º - Não será exigida contrapartida financeira como requisito
para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida
em bens e serviços cuja expressão monetária será
obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de
fomento.

§ 2º - Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que
tratam, respectivamente, os incisos V e VI do “caput” deste
artigo concluam pela possibilidade de celebração da parceria
com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos
ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação
desses aspectos ou sua exclusão.

§ 3º - Caso a organização da sociedade civil adquira
equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes
da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de
inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência
da propriedade ao Município de Volta Redonda ou a ente da
Administração Indireta, na hipótese de sua extinção.

CAPÍTULO VI
DA FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS

Artigo 23 - As parcerias serão formalizadas mediante a
celebração de Termo de Colaboração, de Termo de Fomento ou
de Acordo de Cooperação, conforme o caso, que terá como
cláusulas essenciais:

I - a descrição do objeto pactuado;
II - as obrigações das partes;
III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de

desembolso;
IV - a contrapartida quando for o caso, observado o disposto

no § 1º do art.22;
V - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VI - a obrigação de prestar contas com definição de forma,

metodologia e prazos;
VII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação

dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados
na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de
apoio técnico;

VIII - a obrigatoriedade de restituição de recursos na forma
da legislação;

IX - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e
direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da
parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos
repassados pela administração pública;

X - a prerrogativa atribuída à administração pública para
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;

XI - quando for o caso, a obrigação de a organização da
sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta

bancária específica, observado o disposto no Artigo 30;
XII - o livre acesso dos agentes da administração pública,

da Controladoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro aos processos, aos documentos, às
informações relacionadas a termos de colaboração, termos de
fomento e acordos de cooperação, bem como aos locais de
execução do respectivo objeto;

XIII - a faculdade dos partícipes denunciarem o instrumento,
a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e
delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação
de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa
intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

XIV - a indicação do foro central da Comarca de Volta
Redonda para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da
parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa
de solução administrativa com a participação da Procuradoria-
Geral do Município ou de órgão encarregado do assessoramento
jurídico da Administração Pública Municipal Indireta;

XV - a responsabilidade exclusiva da organização da
sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas
de custeio, de investimento e de pessoal;

XVI - a responsabilidade exclusiva da organização da
sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do
objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da
Administração Municipal a inadimplência da organização da
sociedade civil em relação ao respectivo pagamento, os ônus
existentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes
de restrição à sua execução.

§ 1º - Constará como anexos do termo de colaboração, do
termo de fomento e do acordo de cooperação o plano de trabalho,
que deles será parte integrante e indissociável.

§ 2º - A Procuradoria Geral do Município deverá aprovar
minutas-padrão de edital de chamamento público, bem como dos
Termos de Colaboração, de Fomento e de Acordo de Cooperação.

§ 3º - Os órgãos deverão preencher o relatório de instrução
processual mínima e declarar a conformidade com a minuta padrão
aprovada pela Procuradoria Geral do Município, indicando e
justificando os pontos alterados, antes da obrigatória tramitação
para análise da Procuradoria Geral do Município.

§ 4º - A declaração de conformidade com a minuta-padrão e
o relatório de instrução mínima será elaborado na forma a ser
estabelecida pela Procuradoria Geral do Município.

§ 5º - Na hipótese da convocação ou celebração exigir, em
razão da especificidade do objeto, instrução documental
diferenciada, o órgão deverá providenciá-la antes do
encaminhamento à Procuradoria Geral do Município.

Artigo 24 - Deverá constar do plano de trabalho de parcerias
celebradas mediante termo de colaboração ou fomento:

I - descrição da realidade que será objeto das da parceria,
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as
atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades
ou projetos a serem executados, e seus respectivos prazos;

III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas
na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela
parceria;

IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e
de cumprimento das metas a eles atreladas, e seus respectivos
prazos;

V - definição de parâmetros objetivos a serem utilizados
para a aferição do cumprimento das metas;

VI - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos
com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias
da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da
mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações especializadas
ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;

VII - plano de apl icação dos recursos a serem
desembolsados pela Administração Municipal;

VIII - estimativa de valores a serem recolhidos para

pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das
pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante
o período de vigência proposto;

IX - valores a serem repassados, mediante cronograma
de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas
às metas do cronograma físico; modo e periodicidade das
prestações de contas, compatíveis com o período de realização
das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência da
parceria, bem como com o disposto neste Decreto;

X - prazos de análise da prestação de contas pelo órgão
ou entidade da Administração Municipal responsável pela parceria.

§ 1º - É vedada a adoção de parcela única para a execução
da parceria.

§ 2º - A Administração Pública Municipal poderá estabelecer
modelos e normas complementares para a elaboração do plano
de trabalho voltado à formalização de parcerias com organização
da sociedade civil.

Artigo 25 - O prazo de vigência do Termo de Colaboração
ou de Fomento será de, no máximo, 12 (doze) meses, podendo,
no caso de metas de caráter continuado, ser prorrogado em
períodos iguais e sucessivos, limitados à duração máxima de 60
(sessenta) meses, desde que previsto no edital de chamamento
público, demonstrada a vantajosidade para a Administração
Municipal e cumpridas as metas e indicadores estabelecidos.

§ 1º - O Termo de Colaboração, o Termo de Fomento e o
Acordo de Cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após
a publicação dos respectivos extratos na Imprensa Oficial.

§ 2º - A vigência da parceria poderá ser alterada, quando prevista,
mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada no órgão ou entidade da
Administração Municipal responsável pela parceria em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do termo inicialmente previsto; ou por solicitação do
órgão ou entidade da Administração Municipal responsável pela
parceria, dentro do período de sua vigência.

§ 3º - Em qualquer hipótese do parágrafo anterior, a
prorrogação da vigência somente produzirá efeitos se autorizada
pela autoridade pública responsável, com a respectiva publicação
na Imprensa Oficial, dentro do período de vigência.

§ 4º - A prorrogação de ofício da vigência do Termo de
Colaboração ou de Fomento deve ser feita pelo órgão ou entidade
da Administração Municipal responsável pela parceria quando
esta der causa a atraso na liberação dos recursos financeiros,
limitada ao exato período do atraso verificado.

Artigo 26 - Por ocasião da prorrogação da vigência do
Termo de Colaboração ou de Fomento, os repasses financeiros
para consecução dos seus objetos poderão ser reajustados
para o novo período da parceria, desde que mantida a
vantajosidade para a Administração e observados os seguintes
fatores:

I - no caso das despesas e custos atrelados à mão de
obra principal utilizada no objeto da parceria, deverá ser
demonstrada de forma analítica a variação dos custos conforme
acordo ou convenção coletiva de regência da categoria;

II - em relação aos demais custos e despesas previstos
no Termo, será observado o reajuste medido pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado-Especial (IPCA-E) do
IBGE, a cada período de 12 (doze) meses, a contar da data da
publicação do extrato do Termo.

§ 1º - Fica vedada a inclusão de benefícios não previstos na
proposta inicial da parceria, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo ou convenção coletiva.

§ 2º - Em qualquer hipótese de reajuste previsto neste artigo,
o pleito deverá ser apresentado através de planilha analítica,
sendo submetida à análise do órgão ou entidade da Administração
Municipal responsável pela parceria.

§ 3º - Os eventuais reajustes serão objeto de preclusão com
a assinatura da prorrogação do Termo de Parceria ou de Fomento,
ou com o encerramento dos mesmos.
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CAPÍTULO VII
DA EXECUÇÃO DOS TERMOS DE
COLABORAÇÃO E DE FOMENTO

Artigo 27 - As contratações de bens e serviços pelas
organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos
transferidos pela Administração Municipal, deverão observar
regulamento de compras e contratações a ser aprovado pela
Administração Municipal, cujos requisitos gerais serão
estabelecidos em ato normativo próprio.

§ 1º - O processamento das compras e contratações que
envolvam recursos financeiros provenientes de parceria poderá
ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela
Administração Municipal às organizações da sociedade civil,
aberto ao público via internet, que permita aos interessados
formular propostas.

§ 2º - A organização da sociedade civil é exclusivamente
responsável por todos os atos e procedimentos adotados nas
suas contratações, ainda que realizados com base no regulamento
de compras aprovado.

Artigo 28 - O gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos é de responsabilidade exclusiva da
organização da sociedade civil, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, investimento e pessoal.

Artigo 29 - Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao
adimplemento do Termo de Colaboração ou de Fomento são de
responsabilidade exclusiva das organizações da sociedade civil,
não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária
da Administração Municipal pelos respectivos pagamentos,
qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua
execução.

SEÇÃO I – DA EXECUÇÃO DE DESPESAS
Artigo 30 - As despesas relacionadas à execução da

parceria serão executadas nos termos dos incisos XV e XVI do
Artigo 23, sendo vedado:

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da
parceria;

II - remunerar, com recursos da parceria, cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente
público que exerça, no órgão ou entidade da Administração
Municipal, cargo de natureza especial, cargo de provimento em
comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento;

III - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

IV - realizar despesa em data anterior à vigência da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da

parceria, salvo se expressamente autorizado pela autoridade
competente da Administração Municipal e desde que o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência da parceria;

VI - transferir recursos para clubes, associações de
servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades congêneres;

VII - realizar despesas com:

a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes
a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se
decorrentes de atrasos da Administração Municipal na liberação
de recursos financeiros;

b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e
diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;

c) pagamento de pessoal contratado pela organização
da sociedade civil que não atendam às exigências do art.31
deste Decreto;

d) obras que não sejam de mera adaptação e de pequeno
porte

Artigo 31 - Para os fins deste Decreto, considera-se equipe
de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da

parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da
organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas,
inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no
plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e
trabalhista.

Parágrafo único - É vedado à Administração Pública municipal
praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal
pela organização da sociedade civil ou que direcionem o
recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na
referida organização.

Artigo 32 - Poderão ser pagas, entre outras despesas, com
recursos vinculados à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do
plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e
demais encargos sociais e trabalhistas, desde que:

a) estejam previstos no plano de trabalho e sejam
proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado e
c) observem os acordos e convenções coletivas de

trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração
do Poder Executivo Municipal.

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e
alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria
assim o exija;

III - custos indiretos necessários à execução do objeto,
desde que individualizadamente discriminados, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de
espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais;

V - outras despesas relacionadas ao objeto da parceria.

§ 1º - A inadimplência da administração pública não transfere
à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo
pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos
próprios.

§ 2º - A inadimplência da organização da sociedade civil em
decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados
à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas
subsequentes.

§ 3º - O pagamento de remuneração da equipe contratada
pela organização da sociedade civil com recursos da parceria
não gera vínculo trabalhista com o Poder Público.

Artigo 33 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento
de custos indiretos necessários à execução do objeto, desde
que tais custos sejam individualizadamente discriminados e
decorrentes exclusivamente de sua realização e que:

I - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação
entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos, bem
como a proporcionalidade entre o valor pago e o percentual de
custo aprovado para a execução do objeto;

II - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer
outra fonte ou instrumento de parceria.

§ 1º - Nos casos em que a remuneração for paga
proporcionalmente com recursos da parceria, a organização da
sociedade civil deverá inserir na prestação de contas a memória
de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.

§ 2º - Os custos indiretos proporcionais de que trata este
artigo podem incluir despesas de internet, transporte, aluguel,
telefone, consumo de água e luz, bem como remunerações de
serviços contábeis e de assessoria jurídica, nos termos do “caput”,
sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com

a Administração Municipal.

§ 3º - As organizações da sociedade civil deverão demonstrar
nos processos de contratação, por meio de modelo de formulário
proposto pela Controladoria Geral do Município, a necessidade,
a proporcionalidade e a razoabilidade dos custos indiretos referidos
neste artigo à execução do objeto da parceria.

§ 4º - Quando os custos indiretos forem pagos também por
outras fontes, a organização da sociedade civil deve apresentar
a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela dos custos indiretos.

SEÇÃO II – DOS REPASSES
Artigo 34 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito

da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o
respectivo cronograma de desembolso do Plano de Trabalho,
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o
saneamento das impropriedades:

I - quando houver evidências de irregularidade na
aplicação da parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação
dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade
civil em relação a outras obrigações estabelecidas no termo de
colaboração ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pelo órgão ou entidade da Administração Pública
responsável, ou pela Controladoria Geral do Município.

§ 1º - Sempre que possível, os repasses referentes aos
Termos de Colaboração ou de Fomento pelo órgão ou entidade
da Administração Municipal serão executados em parcelas
trimestrais.

§ 2º - Nos casos em que a Controladoria Geral do Município
identificar, de maneira inequívoca, as situações previstas neste
artigo, deverá determinar a glosa, retenção ou devolução dos
recursos financeiros, conforme o caso.

Artigo 35 - Os recursos recebidos em decorrência da
parceria serão depositados em conta corrente específica isenta
de tarifa bancária na instituição financeira indicada pela
Administração Municipal e, enquanto não empregados na sua
finalidade, serão obrigatoriamente aplicados na forma da
regulamentação específica.

Parágrafo único - Os rendimentos de ativos financeiros
serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas
condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.

Artigo 36 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Municipal
no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente da Administração, com
encaminhamento posterior à conclusão à Controladoria Geral do
Município.

Parágrafo único - Caso a nova parceria seja celebrada
com a mesma organização da sociedade civil, os valores
contingenciados para verbas rescisórias serão remanejados na
forma de ato a ser editado pela Controladoria Geral do Município.

Artigo 37 - Toda a movimentação de recursos no âmbito da
parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita
à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito
em sua conta bancária.

§ 1º - Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito
na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores
de serviços.

§ 2º - Demonstrada a impossibilidade física de pagamento
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mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração ou
de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em
espécie, após saque à conta bancária específica da parceria,
na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante
transferência eletrônica, devidamente justificada pela organização
da sociedade civil no plano de trabalho, que poderá estar
relacionada, dentre outros motivos, com:

I - o objeto da parceria;
II - a região onde se desenvolverão as ações da parceria;

ou
III - a natureza dos serviços a serem prestados na

execução da parceria.

§ 3º - Ato do Secretário Municipal ou do dirigente máximo da
entidade da administração pública municipal disporá sobre os
critérios e limites para a autorização do pagamento em espécie.

§ 4º - Os pagamentos realizados na forma do § 1º não
dispensam o registro do beneficiário final da despesa por ocasião
da prestação de contas.

SEÇÃO III - DAS ALTERAÇÕES
Artigo 38 - O órgão ou a entidade da administração pública

municipal poderá autorizar ou propor a alteração do termo de
fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após,
respectivamente, solicitação fundamentada da organização da
sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração
de seu objeto, da seguinte forma:

I -  por termo aditivo à parceria para:

a) ampliação do valor global, cujo limite é de até trinta por
cento;

b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência, observados os limites do

art.25;
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou

II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses
de alteração, tais como:

a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras
antes do término da execução da parceria; ou

b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor
global.

§ 1º - Sem prejuízo das alterações previstas no “caput”, a
parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento,
independentemente de anuência da organização da sociedade
civil, para:

I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando
o órgão ou a entidade da administração pública municipal tiver
dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros,
ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso
verificado e

II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios
futuros.

CAPÍTULO VIII
DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Artigo 39 - A Administração Municipal promoverá o

monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria,
na forma estabelecida pela Controladoria Geral do Município.

§ 1º - Para a implementação do disposto no “caput”, a
Administração Municipal poderá valer-se do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos
ou entidades.

§ 2º - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a
Administração Municipal realizará, sempre que possível, pesquisa
de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará
os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada
e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º - Para a implementação do disposto no § 2º, a
Administração Municipal poderá valer-se do apoio técnico de

terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos
ou entidades.

§ 4º - Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação,
a organização da sociedade civil poderá opinar sobre o conteúdo
do questionário que será aplicado.

§ 5º - Sempre que houver pesquisa de satisfação, a
sistematização será circunstanciada em documento que será
enviado à organização da sociedade civil para conhecimento,
esclarecimentos e eventuais providências.

Artigo 40 - Cada parceria voluntária será submetida à
comissão de monitoramento e avaliação e deverá possuir um
gestor designado, ou comissão gestora designada, observado
o disposto no inciso V do art.22 deste Decreto.

§1º - Na hipótese do gestor ou comissão gestora da parceria
deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou
entidade, o Secretário ou Presidente do órgão ou entidade da
Administração Municipal deverá designar novo gestor ou membro
da comissão, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as
obrigações, com as respectivas responsabilidades.

§ 2º - Cada órgão ou entidade da Administração Municipal
realizadora de chamamento público deverá criar comissão de
monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar
e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento,
constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação,
assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante
de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal
da administração pública.

§ 3º - Será impedida de participar como gestor da parceria
ou como membro da comissão gestora e da comissão de
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco)
anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma)
das organizações da sociedade civil partícipes.

§ 4º - Configurado o impedimento do §3º, deverá ser designado
gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica
equivalente a do substituído.

§ 5º - O órgão ou entidade da Administração Municipal poderá
estabelecer uma ou mais comissões de monitoramento e avaliação.

Artigo 41 - O membro da comissão de monitoramento e
avaliação deverá se declarar impedido de participar do
monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar que:

I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da
organização da sociedade civil; ou

II - tenha participado da comissão de seleção da parceria.

Artigo 42 - O gestor ou comissão gestora da parceria emitirá
relatório técnico de monitoramento e avaliação e o submeterá à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela organização
da sociedade civil.

§ 1º - O relatório técnico de monitoramento e avaliação da
parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das

metas e do impacto do benefício social obtido em razão da
execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela Administração
Municipal;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e
resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração
ou de fomento;

V - análise de eventuais das auditorias realizadas pela
Controladoria Geral do Município e pelo Tribunal de Contas do

Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da fiscalização preventiva e
concomitante, bem como de suas conclusões e das medidas
que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 2º - No caso de parcerias financiadas com recursos de
fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas
as exigências deste Decreto.

Artigo 43 - Sem prejuízo da fiscalização pela Administração
Municipal e pelos órgãos de controle, a execução da parceria
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos municipais de
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes.

Parágrafo único - As parcerias estarão também sujeitas
aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Artigo 44 - São obrigações do gestor ou da comissão gestora:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de

fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades
ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão
adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo
do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o
Artigo 42;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Artigo 45 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva
da organização da sociedade civil, a Administração Municipal
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de
serviços essenciais à população, por ato próprio e
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou
manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da
sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade
ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação,
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado
na prestação de contas o que foi executado pela organização
da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu
essas responsabilidades.

Parágrafo único - As situações previstas no “caput” devem
ser comunicadas pelo gestor ou comissão gestora ao titular do
órgão ou entidade da Administração Municipal responsável pela
parceria.

CAPÍTULO IX
DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

Artigo 46 - A Administração Municipal deverá manter, em
seu sítio oficial na internet, a relação as parcerias celebradas e
dos respectivos planos de trabalho, desde a celebração até 180
(cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento.

Parágrafo único - A Administração Municipal divulgará, na
forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação por
radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias
e programações desenvolvidas por organizações da sociedade
civil, no âmbito das parcerias previstas neste Decreto, mediante
o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados
à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência.

Artigo 47 - A organização da sociedade civil deverá divulgar
na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias
celebradas com a Administração Municipal.

Parágrafo único - As informações de que tratam este artigo
e o art.46 deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria
e do órgão ou entidade da Administração Municipal responsável;
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II - nome da organização da sociedade civil e seu número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

III - descrição do objeto e das metas da parceria;
IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for

o caso;
V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá

informar a data prevista para a sua apresentação, a data em
que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado
conclusivo.

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com
recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de
trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a
remuneração prevista para o respectivo exercício.

Artigo 48 - A Administração Municipal deverá divulgar pela
internet os meios de representação sobre a aplicação irregular
dos recursos envolvidos na parceria.

CAPÍTULO X
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 49 - A prestação de contas deverá ser feita
observando-se as regras previstas neste Decreto, além de normas
de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano
de trabalho.

§ 1º - Para a análise e manifestação conclusivas das contas
pela Administração Municipal deverá ser priorizado o controle
de resultados, por meio da verificação objetiva da execução
das atividades e do atingimento das metas, com base nos
indicadores quantitativos e qualitativos previstos no plano de
trabalho.

§ 2º - A Controladoria Geral do Município editará no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da entrada em vigor deste Decreto,
Resolução com os documentos e informações mínimos a serem
exigidos nas prestações de contas.

§ 3º - A Controladoria Geral do Município editará manuais
sobre fiscalização e prestação de contas dos Termos de
Colaboração e de Fomento, que serão disponibilizados na sua
página eletrônica, tendo como premissa a simplificação e a
racionalização dos procedimentos.

§ 4º - Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos
no § 3º deste artigo devem ser previamente informadas à
organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais
de comunicação.

§ 5º - Ficam vedados procedimentos diferenciados para
prestação de contas, salvo disposição expressa em Decreto.

§ 6º - O modo das prestações de contas será previsto no
plano de trabalho, devendo ser compatível com o período da
realização das etapas, vinculado às metas e ao período de
vigência da parceria.

Artigo 50 - A organização da sociedade civil está obrigada
a prestar as contas da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos, conforme estabelecido no respectivo instrumento.

Parágrafo único - O dever de prestar contas surge no
momento da liberação da primeira parcela dos recursos financeiros.

Artigo 51 - A prestação de contas apresentada pela
organização da sociedade civil deverá conter elementos que
permitam ao gestor ou comissão gestora da parceria avaliar o
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados
esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1º - Serão glosados valores relacionados a metas e
resultados descumpridos sem justificativa suficiente

§ 2º - Os dados financeiros serão analisados com o intuito
de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa
realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas
pertinentes.

§ 3º - A análise da prestação de contas deverá considerar a
verdade real e os resultados alcançados.

§ 4º - A prestação de contas da parceria observará regras
específicas de acordo com o montante de recursos públicos
envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos
estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no Termo
de Colaboração ou de Fomento.

Artigo 52 - A prestação de contas relativa à execução do
Termo de Colaboração ou de Fomento dar-se-á mediante a análise
dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos dos
artigos 24 e 49, na regulamentação expedida pela Controladoria
Geral do Município, além dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, contendo as atividades
ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de
colaboração ou termo de fomento com a descrição das despesas
e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a
execução do objeto.

Parágrafo único - A Administração Municipal deverá
considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente:

I - relatório da visita técnica in loco eventualmente realizada
durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação,
homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, sobre
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcançados durante a execução do Termo de Colaboração ou de
Fomento.

Artigo 53 - Para fins de prestação de contas, a organização
da sociedade civil deverá apresentar relatório de execução do
objeto, que conterá:

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao
período de que trata a prestação de contas;

II - a descrição das ações desenvolvidas para o
cumprimento do objeto;

III - os documentos de comprovação do cumprimento do
objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros; e

IV - os documentos de comprovação do cumprimento da
contrapartida, quando houver.

§ 1º - O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:

I - dos impactos econômicos ou sociais das ações
desenvolvidas;

II - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser
indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de
entidade pública ou privada local e declaração do conselho de
política pública setorial, entre outros; e

III - da possibilidade de sustentabilidade das ações após
a conclusão do objeto.

§ 2º - As informações de que trata o § 1º serão fornecidas
por meio da apresentação de documentos e por outros meios
previstos no plano de trabalho.

§ 3º - O órgão ou a entidade da Administração Pública poderá
dispensar a observância do § 1º quando a exigência for
desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse
público, mediante justificativa prévia.

§ 4º - A organização da sociedade civil deverá apresentar
justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das
metas.

Artigo 54 - A análise do relatório de execução financeira
será feita pela Administração Pública e contemplará:

I - o exame da conformidade das despesas, realizado
pela verificação das despesas previstas e das despesas
efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens,
conforme aprovado no plano de trabalho, observados os termos
deste Decreto; e

II - a verificação da conciliação bancária, por meio da
aferição da correlação entre as despesas constantes na relação
de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente
específica da parceria.

Artigo 55 - O gestor ou comissão gestora emitirá parecer
técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.

Parágrafo único - Para fins de avaliação quanto à eficácia e
efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, o
parecer técnico de que trata este artigo deverá, obrigatoriamente, mencionar:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a

conclusão do objeto pactuado.

Artigo 56 - As prestações de contas parciais devem ser
apresentadas até 45 (quarenta e cinco) dias depois de terminado
o período a que se refere a parcela.

Artigo 57 - É vedado o repasse de recursos caso não seja
aprovada a prestação de contas do penúltimo repasse efetuado,
sem prejuízo do previsto no Artigo 34 deste Decreto.

Parágrafo único - No caso de aprovação parcial da
prestação de contas, o valor correspondente à glosa será retido
até que a exigência seja atendida.

Artigo 58 - A organização da sociedade civil está obrigada
a prestar as contas finais da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término
da vigência da parceria.

§1º - O prazo referido no “caput” poderá ser prorrogado por
até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

§ 2º - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas
pelo órgão ou entidade da Administração Municipal responsável
pela parceria observará os prazos previstos neste Decreto,
devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e a determinação da

imediata instauração de tomada de contas especial

§ 3º - Após a prestação de contas final, sendo identificadas
pela Administração Municipal irregularidades financeiras, o valor
respectivo deverá ser restituído ao Tesouro Municipal, ou ao Fundo
Municipal competente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

§ 4º - As impropriedades que deram causa à rejeição da
prestação de contas serão registradas em plataforma eletrônica
de acesso público, devendo ser levadas em consideração por
ocasião da assinatura de futuras parcerias com a Administração
Pública, conforme venha a ser definido em regulamentação
específica, nos termos do Artigo 21 deste Decreto.

§ 5º - O edital de chamamento público para celebração de
Termo de Colaboração ou de Fomento deverá prever fator de
redução da nota final da proposta da organização da sociedade
civil que tiver tido, nos últimos 05 (cinco) anos, suas prestações
de contas rejeitadas, ainda que sanada a irregularidade que
motivou a rejeição e quitados os débitos que foram eventualmente
imputados, ou aprovadas com ressalvas.

Artigo 59 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação
de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º - O prazo referido no “caput” é limitado a 45 (quarenta e
cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual
período, dentro do prazo que a Administração Municipal possui
para analisar e decidir sobre a prestação de contas final e
comprovação de resultados.

§ 2º - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade
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ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Artigo 60 - A Administração Pública apreciará a prestação
final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e
cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do
cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável
justificadamente por igual período.

Parágrafo único - O transcurso do prazo definido nos
termos do “caput” sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data
posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido
causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da
organização da sociedade civil parceira ou de seus prepostos,
sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de
juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período
entre o final do prazo referido no “caput” deste parágrafo e a
data em que foi ultimada a apreciação pelo órgão ou entidade da
Administração Municipal responsável pela parceria.

Artigo 61 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que
não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das
seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas

estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo

ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores

públicos.

§1º - O administrador público responde pela decisão sobre a
aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à
análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro
caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida
delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a
subdelegação.

§ 2º - Quando a prestação de contas for avaliada como
irregular, depois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisão,
a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de
ações compensatórias de interesse público, mediante a
apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de
atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita
a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido
dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos
recursos.

Artigo 62 - Os documentos incluídos pela entidade na plataforma
eletrônica prevista no §4º do Artigo 58, conforme regulamentação
específica a ser editada, desde que possuam garantia da origem e
de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais
para os efeitos de prestação de contas.

Parágrafo único - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado
do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade
deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem
a prestação de contas.

CAPÍTULO XI
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES

Artigo 63 - Pela execução da parceria em desacordo com

o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº 13.019/
14 e deste Decreto, o órgão ou entidade da Administração
Municipal responsável pela parceria poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil
parceira as sanções previstas no Artigo 73 da Lei Federal nº
13.019/14.

§ 1º - A aplicação de qualquer das sanções previstas neste
artigo deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de
Administração e à Controladoria Geral do Município.

§ 2º - Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data
da apresentação da prestação de contas, a aplicação de
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria.

§ 3º - A prescrição será interrompida com a edição de ato
administrativo voltado à apuração da infração.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 64 - Os instrumentos de parceria entre a Administração

Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, incluindo
convênios e acordos congêneres existentes em 01 de janeiro
de 2017 permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo
de sua celebração e serão executados até o término de seu
prazo de vigência.

§ 1º - As parcerias de que trata o “caput” poderão ser
prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos
por parte da Administração Municipal, por período equivalente
ao atraso.

§ 2º - Por ocasião da eventual prorrogação de parcerias de
que trata o “caput” haverá alternativamente:

I - substituição por Termo de Colaboração ou de Fomento
ou Acordo de Cooperação, conforme o caso, submetendo-se
integralmente às normas do presente Decreto;

II - rescisão unilateral pela Administração Municipal.

Artigo 65 - O Procedimento de Manifestação de Interesse
Social para fins de elaboração do Termo de Fomento será
regulamentado em ato normativo próprio.

Artigo 66 - A disposição prevista no Artigo 3º deste Decreto
será aplicável a partir de 01 de janeiro de 2018.

Artigo 67 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Artigo 68 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 20 de setembro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14. 645
Nomeia membros, para compor o Grupo de Trabalho criado

através do Decreto nº 14.300, para revisão do Plano Diretor.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso das atribuições

legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam nomeados, os membros abaixo
relacionados, representantes do corpo técnico do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda, para compor
o Grupo de Trabalho criado através do Decreto nº 14.300, de 17
de abril de 2017, para  planejamento das atividades de revisão
do Plano Diretor Municipal.

Titular: Ireny da Silva Rodrigues
Suplente: Naiara Barbosa Barreira

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 29 de setembro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

 DECRETO Nº 14.646

Nomeia representantes para compor Grupo de Trabalho
Permanente para revisão da Lei Municipal nº 4.845 de 16 de
dezembro de 2011, e alteração data pela Lei Municipal nº 5.154
de 30 de junho de 2015.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso suas atribuições
legais,

D E C R E T A:

Artigo. 1º - Ficam nomeados os representantes abaixo
relacionados, para compor o Grupo de Trabalho Permanente,
criado através do Decreto nº 14.371, de 26 de maio de 2017,
para revisão da Lei Municipal nº 4.845 de 16 de dezembro de
2011, e alteração data pela Lei Municipal nº 5.154 de 30 de junho
de 2015:

a) Gabinete de Estratégia Governamental – GEGOV
Titular: Júlio César Andrade de Abreu
Suplente: Sergio Paulo Azevedo Boechat

b) Conselho Tutelar II
Titular: Maxwell de Jesus
Suplente: Dion da Silva Lucas

c) Conselho Tutelar I
Titular: José Roberto Eduardo Gama
Suplente: Antônio de Souza Luiz

d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA

Titular: Marilene Souza Leite
Suplente: Guaraciara Pouzada de Lavor Lopes

Artigo. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 02 de outubro de 2017

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.657

Dispõe sobre o descontingenciamento orçamentário na
Secretaria Municipal de Obras.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO que em 06 de janeiro de 2017, foi editado o
Decreto Municipal nº 14.225, dispondo sobre medidas saneadoras
das finanças públicas, com o contingenciamento em 30% do
orçamento do Município, até julho de 2017;

CONSIDERANDO a atual situação do Programa de Manutenção
e Operacionalização da Frota de Máquinas e Veículos – passagens
e despesas com locomoção; Programa de Conservação, Melhoria
e Urbanização – obras e instalações, na Secretaria Municipal de
Obras, com relação às suas despesas pertinentes;

CONSIDERANDO a necessidade de sanar às referidas
despesas, que são de caráter emergenciais;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica descontingenciado o limite de 30% (trinta
por cento), do orçamento do corrente ano, do Programa de
Manutenção e Operacionalização da Frota de Máquinas e
Veículos – passagens e despesas com locomoção, de Código
Reduzido: 705.030, Programa de Conservação, Melhoria e
Urbanização do Sistema Viário Municipal – obras e
instalações, de Código Reduzido: 705.340, na Secretaria Municipal
de Obras.
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Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

   Palácio 17 de Julho, 05 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.658

Abre Crédito Adicional Suplementar.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais, e de conformidade com o artigo 6º, da Lei
Municipal n.º 5.301 de 30 de dezembro de 2016.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), visando atender
as despesas com o Programa de Manutenção e
Operacionalização do Serviço Autônomo Hospitalar – material
de consumo, no Serviço Autônomo Hospitalar, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. De Despesa Valor
7.30.10.302.0269.2.003 33903000.100 730.033 1.000.000,00

Artigo 2º - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será utilizado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Cobertura
da Passarela Viaduto Heitor Leite - obras e instalações,
Programa de Construção da Passarela Radial Leste - obras
e instalações, Programa de Construção de Acostamento
Colégio Interativo - obras e instalações, Programa de
Revitalização de Calçadas Rua 33 - obras e instalações,
Programa de Construção de Ponte Córrego Bugiu - obras
e instalações, Programa de Abertura de Rua – Bairro
Candelária - obras e instalações, Programa de Construção
Cobertura Elevado Castelo Branco - obras e instalações,
Programa de Construção de Calçadas Padronizadas – Av.
Paulista - obras e instalações, Programa de Construção de
Passarela – Rua 209 -  obras e instalações,  Programa de
Construção de Calçada – Av. Jaraguá -  obras e instalações,
na Secretaria Municipal de Obras a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.05.15.451.0029.2.606 44905100.100 705.210 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.033 44905100.100 705.011 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.061 44905100.100 705.013 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.320 44905100.100 705.017 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.326 44905100.100 705.019 120.000,00
7.05.15.451.0233.2.327 44905100.100 705.021 80.000,00
7.05.15.451.0233.2.337 44905100.100 705.035 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.379 44905100.100 705.047 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.402 44905100.100 705.055 100.000,00
7.05.15.451.0233.2.408 44905100.100 705.063 100.000,00

TOTAL R$  1.000.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 05 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.659

Nomeia membro suplente, para compor a Comissão Eleitoral
dos conselhos de Administração e Fiscal do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Volta Redonda.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso das atribuições
legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica nomeado, THIAGO VINÍCIO LEON, matrícula
373.940, membro suplente de Yasmin Arbex Ribeiro,  para compor
a Comissão Eleitoral dos conselhos de Administração e Fiscal do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Volta Redonda,
nomeada através do Decreto nº 14.519, de 31 de julho de 2017.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 05 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.661

Autoriza adiantamento para despesas extraordinárias e
urgentes, na Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO que, de conformidade com a Lei Municipal
nº 4.935, de 25 de abril de 2013, o Chefe do Executivo pode
autorizar, em casos especiais, adiantamento de valor superior
ao que estabelece no artigo 7º, da citada Lei;

CONSIDERANDO que o Centro Regional de Saúde do
Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde, necessita adquirir
materiais de consumo para atender as necessidades daquele
setor que exigem ações imediatas de despesas urgentes, miúdas
e de pronto pagamento;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica autorizado o Centro Regional de Saúde do
Trabalhador,  da Secretaria Municipal de Saúde,  a receber
adiantamentos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a
aquisição de materiais de consumo e outros serviços e encargos.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 09 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.662

Abre Crédito Adicional Suplementar.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais, e de conformidade com o artigo 6º, da Lei
Municipal nº 5.301 de 30 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), visando atender
as despesas com o Programa de Manutenção e
Operacionalização da Frota de Máquinas e Veículos – material
de consumo, na Secretaria Municipal de Obras, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.05.04.122.0267.2.130 33903000.100 705.028 1.000.000,00

Artigo 2o - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será utilizado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Canalização
do Córrego Santa Rita – Retiro – obras e instalações, na
Secretaria Municipal de Obras, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.05.17.512.0030.2.384 44905100.100 705.105 1.000.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 09 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.663

Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 6º, da Lei
Municipal n.º 5.301 de 30 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil
reais), visando atender as despesas com o Programa de
Operacionalização da FEVRE – contribuições a entidades fechadas
de previdência, vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil,
obrigações patronais, despesas de exercícios anteriores, material
de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
obrigações tributárias e contributivas; Programa de Manutenção,
Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais - obras e
instalações; Programa de Refinanciamento da Dívida – principal
da dívida por contrato, na Fundação Educacional de Volta Redonda
- FEVRE, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. De Despesa Valor
7.20.12.361.0269.2.932 31900700.23 720.290 780.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 31900700.99 720.295 83.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 31901100.23 720.305 2.600.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 31901300.23 720.315 90.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 31909200.99 720.330 100.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 33903000.28 720.350 20.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 33903900.28 720.450 30.000,00
7.20.12.361.0269.2.932 33904700.23 720.385 25.000,00
7.20.12.361.0027.2.923 44905100.28 720.110 332.000,00
7.20.12.843.0115.2.938 46907100.99 720.540 100.000,00

TOTAL R$   4.160.000,00

Artigo 2o - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será utilizado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Manutenção
e Operacionalização da FEVRE – vencimentos e vantagens fixas
– pessoal civil, na Fundação Educacional de Volta Redonda -
FEVRE, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.20.12.361.0269.2.932 31901100.99 720.310 400.000,00

Artigo 3º - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será utilizado como fonte de
recurso o cancelamento parcial do Programa de Redes de Águas
Servidão Dona Rosalina - obras e instalações; Programa de Troca de
Rede de Esgoto Princesa Isabel - obras e instalações, Programa de
Revitalização da Rua Miguel Rego - obras e instalações, Programa de
Canalização Córrego Rua São Jorge - obras e instalações, Programa
de Redimensionamento Rede Esgoto Três Poços - obras e instalações,
Programa de Canalização Córrego Boca da Mata - obras e instalações,
Programa de Ampliação de Rede de Águas – Av. Antonio de Almeida
- obras e instalações, Programa de Drenagem de Águas Pluviais – Av.
Glória Roussim - obras e instalações, Programa de Construção de
Canaletas – Açude I, II. III e IV - obras e instalações, Programa de Reparo
Rede Esgoto São Carlos - obras e instalações, Programa de
Complementação do Manilhamento de Águas Pluviais - obras e
instalações, Programa de Construção de Galeria de Águas Pluviais –
Rua da Maça - obras e instalações, Programa de Construção de Redes
de Águas Pluviais Rua Motorista José de Araújo – Bairro Santo
Agostinho - obras e instalações; Programa de Substituição de Rede
de Águas – Rua das Cravinas - obras e instalações, Programa de
Construção de Redes de Águas Pluviais – Rua Alfeu Santo Agostinho
- obras e instalações, Programa de Conclusão de Tubulação Até Rua
Otto Augusto - obras e instalações, Programa de Implantação de Rede
Drenagem – Rua Romeu Costa – J. Belvedere - obras e instalações,
Programa de Implantação de Bocas de Lobo Rua 641 e 642 – J.
Esperança - obras e instalações, Programa de Melhoria na Captação
de Águas Pluviais – Vale da Colina - obras e instalações, Programa de
Construção de Galeria no Trevo Geni Tenório - obras e instalações,
Programa de Construção de Redes de Águas Pluviais – Av. Nossa
Senhora do Amparo - obras e instalações, Programa de Construção
de Drenagem Contenção na Rua Lateral - obras e instalações,
Programa de Melhoria na Captação de Águas Pluviais – Eldorado -
obras e instalações, Programa de Melhoria Rede Pluvial  em Vários
Pontos -  obras e instalações, Programa de Substituição de Manilhas
Água Pluvial – Bairro Dom Bosco -  obras e instalações, Programa de
Continuação Contenção da Margem Córrego Cafuá -  obras e
instalações, na Secretaria Municipal de Obras, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.05.17.512.0030.1.003 44905100.100 705.156 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.147 44905100.100 705.122 30.000,00
7.05.17.512.0030.2.319 44905100.100 705.083 300.000,00
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7.05.17.512.0030.2.325 44905100.100 705.093 120.000,00
7.05.17.512.0030.2.346 44905100.100 705.095 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.361 44905100.100 705.254 30.000,00
7.05.17.512.0030.2.373 44905100.100 705.097 300.000,00
7.05.17.512.0030.2.380 44905100.100 705.099 1.300.000,00
7.05.17.512.0030.2.382 44905100.100 705.101 230.000,00
7.05.17.512.0030.2.383 44905100.100 705.103 60.000,00
7.05.17.512.0030.2.392 44905100.100 705.107 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.403 44905100.100 705.111 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.530 44905100.100 705.204 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.669 44905100.100 705.115 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.836 44905100.100 705.454 30.000,00
7.05.17.512.0030.2.840 44905100.100 705.458 120.000,00
7.05.17.512.0030.2.842 44905100.100 705.460 80.000,00
7.05.17.512.0030.2.843 44905100.100 705.462 40.000,00
7.05.17.512.0030.2.848 44905100.100 705.466 30.000,00
7.05.17.512.0030.2.851 44905100.100 705.472 50.000,00
7.05.17.512.0030.2.852 44905100.100 705.474 100.000,00
7.05.17.512.0030.2.853 44905100.100 705.476 80.000,00
7.05.17.512.0030.2.858 44905100.100 705.484 30.000,00
7.05.17.512.0030.2.860 44905100.100 705.488 50.000,00
7.05.17.512.0030.2.861 44905100.100 705.490 80.000,00
7.05.17.512.0030.2.862 44905100.100 705.492 100.000,00

TOTAL R$  3.760.000,00

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 09 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.664
Aprova o loteamento denominado “Vivendas do Lago II”,   no

bairro São Geraldo.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais e de conformidade com o que prevê o artigo
22, combinado com o artigo 11, da Lei Municipal nº 1.413,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovado o parcelamento de solo, sob a
forma de loteamento, denominado “Vivendas do Lago II”, em
área constituída pela Área “J”, desmembrada da Área
Remanescente-1, no Bairro São Geraldo, localizada em ZH-2
(Zona Habitacional 2), instituída pelo Decreto 1290 e, de acordo
com a Lei Municipal 4441 – Plano Diretor Participativo de
Desenvolvimento Urbano-PDPDU, de 6 de agosto de 2008,
localizada em ZUC – Zona Urbana Consolidada.

§ 1º - O presente parcelamento do solo é objeto do Processo
Administrativo DCU Simples nº 973/2016, de propriedade de Macc
Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ sob o
nº 17.902.579/0001-80,

§ 2º - A área a ser parcelada, encontra-se assentada junto
ao Serviço Registral e Notarial do 1º Ofício de Volta Redonda,
sob a matrícula 38.574 e possui 8,807776 hectares, mais
precisamente 88.077,76 m² (oitenta e oito mil e setenta e sete
vírgula setenta e seis metros quadrados), sendo que 37.944,53
m² (trinta e sete mil novecentos e quarenta e quatro vírgula
cinquenta e três metros quadrados), referentes a áreas
institucionais, servidões, ruas, praças e área verdes, passarão
a constituir bens de domínio público, sem ônus para o Município.

Artigo 2º - No prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir
da data de publicação deste Decreto, deverão estar concluídos
os seguintes serviços e obras, que serão considerados
obrigatórios e necessários para o reconhecimento e aceitação
da urbanização pelo Município de Volta Redonda:

I- Demarcação dos lotes e logradouros;
II- Abertura de vias públicas;
III- Terraplenagem e drenagem, inclusive contenção de

encostas se houver;
IV- Sistema de escoamento pluvial;
V- Sistema de abastecimento de água potável e prevenção

de incêndio;
VI- Sistema de esgoto sanitário;
VII- Colocação das guias e sarjetas;

VIII- Pavimentação da via pública;
IX- Arborização do logradouro público;
X- Iluminação pública.

Artigo 3º - Fazem parte integrante deste Decreto o Termo
de Compromisso nº 005/2016, o Cronograma de Execução de
Obras, bem como, os demais elementos do processo administrativo
DCU Simples nº 973/2016.

Artigo 4º - Este Decreto se destina unicamente a inscrever
o parcelamento do solo, sob a forma de loteamento, denominado
“Vivendas do Lago II”, no Registro Geral de Imóveis do Serviço
Notarial e Registral da 1ª Circunscrição da Comarca de Volta
Redonda, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do
artigo 18 da Lei Federal 6766/79, sob pena de caducidade da
aprovação de seus projetos.

Artigo 5º - Fica revogado o Decreto nº 14.501, de 28 de
julho de 2017.

Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 09 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.665
Altera o artigo 2º do Decreto 14.649, que Cria Grupo de

Trabalho para discussão, estudo e propostas de melhoria da Lei
Municipal 4.607.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica alterada a composição dos
representantes do Grupo de Trabalho Criado através do
Decreto nº 14.649, para discussão, estudo e propostas
de melhoria da Lei Municipal 4.607,  em seu artigo 2º,
com a inclusão da Guarda Municipal.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 10 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.666
Cria Grupo de Trabalho para discussão, revisão e

modernização da legislação sobre a Gratificação Prêmio de
Produtividade Fiscal.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de verificação, revisão
e modernização da legislação que versa sobre a
modernização da legislação sobre Gratificação Prêmio
de Produtividade Fiscal.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Cria Grupo de Trabalho para discussão,
revisão e modernização da legislação sobre a Gratificação
Prêmio de Produtividade Fiscal.

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho será composto por 01 (um)
representante dos seguintes órgãos:

a) Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
b) Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA
c) Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência

e Modernização da Gestão – SEPLAG
d) Procuradoria Geral do Município - PGM

Artigo 3º - O Grupo de Trabalho deverá apresentar o
resultado de seus trabalhos em até 60 (sessenta) dias, prorrogável
por igual período.

Artigo 4º - A participação neste Grupo de Trabalho será
considerada função de relevante interesse público, e não será
remunerada de nenhuma forma.

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 10 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.667
Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos, do Grupo de

Trabalho criado através do Decreto nº 14.518, de 31 de julho de
2017, para avaliar a possibilidade de atendimento na Rede Pública
Municipal, de associados da AAP/VR.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica prorrogado, por 60 (sessenta) dias, a contar
de 02 de outubro de 2017, o prazo para conclusão dos trabalhos
do Grupo de Trabalho instituído através do Decreto nº 14.518,
de 31 de julho de 2017, para avaliar a possibilidade de atendimento
na Rede Pública Municipal, de associados da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda – AAP/VR.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos a contar de 02 de outubro de
2017.

Palácio 17 de Julho, 10 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.668
Nomeia representantes para compor o Conselho de Estratégia

Acadêmica – CEA, da Escola de Governo e Gestão – EGG, criada
através do Decreto nº 14.295, de 12/abril/2017.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados,
para compor o Conselho de Estratégia Acadêmica – CEA, da
Escola de Governo e Gestão – EGG, criada através do Decreto
nº 14.295, de 12/abril/2017.

Secretaria Municipal de Administração – SMA
Titular:     Sérgio Paulo Azeredo Boechat
Suplente: Cléber Nassar Moreira

Secretaria Municipal  de Planejamento, Transparência e
Modernização da Gestão - SEPLAG

Titular :   Júlio Cesar Andrade de Abreu
Suplente: Bárbara Cunha de Oliveira

Gabinete de Estratégia Governamental - GEGOV
Titular:    Faustino Carlos Soares
Suplente: Isamara Magalhães de Mattos

Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta
Redonda - SFPMVR

Titular :    Miracy da Trindade Lopes
Suplente: Angélica Cristina Gonzaga de Lima

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Palácio 17 de Julho, 10 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.669
Dispõe sobre o descontingenciamento orçamentário na

Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB/VR.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais, e

CONSIDERANDO que em 06 de janeiro de 2017, foi editado o
Decreto Municipal nº 14.225, dispondo sobre medidas saneadoras
das finanças públicas, com o contingenciamento em 30% do
orçamento do Município, até julho de 2017;

CONSIDERANDO a atual situação do Programa de Apoio
ao Ensino Fundamental – outros serviços de terceiros – pessoa
jurídica, na Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB/
VR, com relação às suas despesas pertinentes;

CONSIDERANDO a necessidade de sanar às referidas
despesas, que são de caráter emergenciais;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica descontingenciado o limite de 30% (trinta
por cento), do orçamento do corrente ano, do Programa de
Apoio ao Ensino Fundamental – outros serviços de terceiros
– pessoa jurídica, de Código Reduzido: 780.220, na Companhia
de Habitação de Volta Redonda – COHAB/VR.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

   Palácio 17 de Julho, 11 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.670
Dispõe sobre o descontingenciamento orçamentário na

Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB/VR.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais, e

CONSIDERANDO que em 06 de janeiro de 2017, foi editado o
Decreto Municipal nº 14.225, dispondo sobre medidas saneadoras
das finanças públicas, com o contingenciamento em 30% do
orçamento do Município, até julho de 2017;

CONSIDERANDO a atual situação do Programa de Apoio
a Saúde – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, na
Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB/VR, com
relação às suas despesas pertinentes;

CONSIDERANDO a necessidade de sanar às referidas
despesas, que são de caráter emergenciais;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica descontingenciado o limite de 30% (trinta
por cento), do orçamento do corrente ano, do Programa de
Apoio a Saúde – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
de Código Reduzido: 780.180, na Companhia de Habitação
de Volta Redonda – COHAB/VR.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

   Palácio 17 de Julho, 11 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.671
Abre Crédito Adicional Suplementar.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais, e de conformidade com o artigo 6º, da Lei
Municipal n.º 5.301 de 30 de dezembro de 2016,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), visando atender as
despesas com o Programa de Manutenção e
Operacionalização da SMG – outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica, na Secretaria Municipal de Governo, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. De Despesa Valor
7.01.04.122.0269.2.158 33903900.100 701.105 R$   60.000,00

Artigo 2º - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será utilizado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de
Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal
de Defesa da Criança e Adolescente -– material de consumo
e equipamentos e material permanente; Programa de
Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal
– material de consumo e outros serviços de terceiros – pessoa
jurídica, Programa de Manutenção e Operacionalização do
Gabinete – material de consumo e equipamentos e material
permanente,  na Secretaria Municipal de Governo, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
7.01.04.122.0197.2.159 33903000.100 701.035 10.000,00
7.01.04.122.0197.2.159 44905200.100 701.045 10.000,00
7.01.04.122.0214.2.161 33903000.100 701.065 10.000,00
7.01.04.122.0214.2.161 33903900.100 701.070 10.000,00
7.01.04.122.0269.2.162 33903000.100 701.115 10.000,00
7.01.04.122.0269.2.162 44905200.100 701.130 10.000,00

TOTAL  R$    60.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 11 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.672
Dispõe sobre o descontingenciamento orçamentário na

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e

CONSIDERANDO que em 06 de janeiro de 2017, foi editado o
Decreto Municipal nº 14.225, dispondo sobre medidas saneadoras
das finanças públicas, com o contingenciamento em 30% do
orçamento do Município, até julho de 2017;

CONSIDERANDO a atual situação do Programa Viva a Melhor
Idade – outros serviços de terceiros – pessoas jurídica, na
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com relação às suas
despesas pertinentes;

CONSIDERANDO a necessidade de sanar às referidas
despesas, que são de caráter emergenciais;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica descontingenciado o limite de 30% (trinta por
cento), do orçamento do corrente ano, do Programa Viva a Melhor
Idade – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, Código
Reduzido: 709.535, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

   Palácio 17 de Julho, 16 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 141/17
Constitui comissão de Sindicância.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais,

R E S O L V E:

1. Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos

servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro,
para apuração de irregularidades quanto ao contrato de compra,
relativo ao Processo Administrativo nº 0147/2017, da Fundação
Beatriz Gama.

2.
Marcos Machado – CGM
Andréa Castelo Pinto – FBG
Vania Juliana Correia da Silva – FBG
Ariadne Yurkin Scandiuzzi – PGM

3. A comissão aqui instituída terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para encerramento e conclusão dos trabalhos a ela atribuídos.

4. Cumpra-se!

Volta Redonda, 09 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 143/17
Autoriza servidor a receber adiantamento para despesas

de natureza extraordinárias e ou urgentes, na SMS.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº
4.935, de 25 de abril de 2013, e o Decreto nº 14.661, de 09 de
outubro de 2017,

R E S O L V E:

Autorizar o servidor MARCELO CAVALIERE, matrícula nº
233.196 - PMVR, a receber adiantamento para cobrir despesas
de natureza urgente com material de consumo e outros serviços
de terceiros, na Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

Volta Redonda, 10 de outubro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

GEGOV - SECRETARIA DO
GABINETE DE ESTRATÉGIA
GOVERNAMENTAL

COMUNICADO  Nº 055/2017
O Município de Volta Redonda, a fim de dar cumprimento às

determinações contidas na Lei Federal nº 9452/97, faz saber
que recebeu os recursos abaixo discriminados:

1) Através da SMS/FMS, no mês de Outubro/2017.

REFERÊNCIA BANCO/AG. CONTA VALOR
Inc. para Implant. e Manut. Ações
Serviço Público Estrat. de Vig. PVVS 104/0197 624012-9 5.000,00

TOTAL R$     5.000,00

Volta Redonda, 11 de outubro de 2017.

Fabiano Vieira de Andrade Souza
Secretário Municipal

Gabinete de Estratégia Governamental

COMUNICADO  Nº 056/2017

O Município de Volta Redonda, a fim de dar cumprimento às
determinações contidas na Lei Federal nº 9452/97, faz saber
que recebeu os recursos abaixo discriminados:

1) Através da SMS/FMS, no mês de Outubro/2017.

REFERÊNCIA BANCO/AG. CONTA VALOR
Agente Comunitários de Saúde ACS 104/0197 624009-9 131.820,00
Assistência Financeira Compl.
ACS 95 por cento 104/0197 624009-9 88.623,60
Fortal. de Pol Afetas a Atuação de ACS 5% 104/0197 624009-9 4.664,40
Incentivo Financeiro para Atenção à
Saúde de Adolescentes 104/0197 624009-9 11.764,50

TOTAL R$     236.872,50
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nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 – VALOR R$ 8.658,13  -
ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/
2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal
do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 040/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Bazar e Papelaria
MN Ltda - Me - CNPJ: 14.702.169/0001-06 - OBJETO: REGISTRO
DE PREÇO Aquisição de material de Expediente, decorrente
do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017 -
PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/
2002 e Lei 8.666/93-VALOR: R$ 64.099,00 - ASSINATURA: 27
de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira
de Andrade Souza - Secretário Municipal do Gabinete de
Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 041/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: JMG
Representações, Comércio e Serviços Eireli - CNPJ:
15.799.068/0001-50 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Aquisição
de material de Expediente, decorrente do processo licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses
- FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR:
R$ 11.764,35 - ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc.
Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário
Municipal do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 042/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Somar Rio
Distribuidora Ltda - EPP - CNPJ: 18.589.619/0001-49 - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de Expediente,
decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei
nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93- VALOR: R$ 6.689,40 -
ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017.
Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal do
Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 043/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Nardelli Comércio
e Serviços Eireli - EPP, - CNPJ: 19.188.725/0001-83  - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de Expediente,
decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei
nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR: R$ 2.751,74 -
ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017.
Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal do
Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 044/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa:  Alnetto Comercial
e Serviços Eireli - ME - CNPJ: 27.039.914/0001-12,  - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de Expediente,
decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei
nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR: 119.451,65- ASSINATURA:
27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira
de Andrade Souza - Secretário Municipal do Gabinete de
Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 045/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: MODERNA PAPELARIA,
LIVRARIA E SERVIÇOS EIRELI -ME - CNPJ:28.946.309/0001-98 -
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de
Expediente, decorrente do processo licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses -
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR
28.173,41 - ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm.
5380/2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal
do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO

EXTRATO DE ATA-SRP Nº 046/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa:CORBA EDITORA ARTE
GRAFICAS LIMITADA EPP- CNPJ:  31.659.618/0001-91- OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de Expediente,
decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei
nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR: R$ 21.237,72-
ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017.
Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal do
Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 047/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Cartel Papelaria Ltda
-EPP - CNPJ: 36.220.515/0001-44 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO Aquisição de material de Expediente, decorrente do
processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017 - PRAZO:
12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/2002 e Lei
8.666/93-VALOR: R$ 11.327,12 - ASSINATURA: 27 de setembro
de 2017 - Proc. Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira de Andrade
Souza - Secretário Municipal do Gabinete de Estratégia
Governamental.

 O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº172/2017-
PARTES: EMPRESA JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI – ME.- CNPJ: 15.799.068/0001-50, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura- OBJETO: AQUISIÇÃO DE
PACOTES DE  FLORES NATURAIS, VÉU, VELA DE CERA E
PACOTE DE FEIXE DE CEDRO,. - Prazo: 08 (oito) meses - Valor:
R$ R$  257.264,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil duzentos
e sessenta e quatro reais).   – Proc. Adm.: 3231/2017- DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 710040/2017 –
10.01.04.244.0067.2029.3339030000000.0100

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO A
TOMADA DE PREÇOS 003/2017- SMI, TIPO: MENOR GLOBAL -
OBJETO: Contratar empresa especializada para serviço de
manutenção das vias de rolamento com execução de tapa-buraco -
ABERTURA: 07/11/2017 às 09h – Edital: http://www.portalvr.com/
servicos/licitacao/agenda/?emp=1 – INFORMAÇÕES: (24) 3339.9037
das 08h às 17:30 - Eli Alves da Silva - Presidente da CPL.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O
ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 para o dia 01/
11/2017 as 09h, Processo Administrativo 9656/2017- OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA:
– INFORMAÇÕES: www.portalvr.com/servicos/licitacao e (24)
3339-9037 de 08h00min às 17h30min – JOSÉ HÉLDER SOUSA DE
OLIVEIRA – PREGOEIRO.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O
PREGÃO ELETRONICO nº 055/2017–SMI- Proc. Adm. nº 3876/
2017 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: TINTAS -
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/10/2017 às 8h, REALIZAÇÃO:
23/10/2017 às 9h, IMPUGNAÇÃO: até 02 (dois) dias úteis anteriores
da realização, UASG do Município: 450068, DIVULGAÇÃO:
www.portalvr.com e www.comprasnet.gov.br INFO: (24) 3339-
9037 de – PALOMA DO NASCIMENTO AMORIM - PREGOEIRA

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO QUE
PRATICOU DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
25º III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES -
OBJETO: Contratação de show circense para o festival da criança
- Proc. Adm: 13606/2017 – EMPRESA: TAPUME PRODUÇÕES
ARTISTICA LTDA-ME - CNPJ: 36.232.882/0001-68 - valor: R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) – Fabiano Vieira de
Andrade Souza - Secretário do Gabinete de Estratégia
Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO QUE
PRATICOU DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
24º II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES -
OBJETO: Contratação de tenda circense para o festival da criança
- Proc. Adm: 14285/2017 – EMPRESA: TAPUME PRODUÇÕES
ARTISTICA LTDA-ME - CNPJ: 36.232.882/0001-68 - valor: R$
6.000,00 (seis mil reais) – Fabiano Vieira de Andrade Souza

Volta Redonda, 16 de outubro de 2017.

Fabiano Vieira de Andrade Souza
Secretário Municipal

Gabinete de Estratégia Governamental

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O
PREGÃO ELETRONICO nº 054/2017–SMEL- Proc. Adm. nº
7289/2017 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA - ACOLHIMENTO DAS
PROPOSTAS: 20/10/2017 às 8h, REALIZAÇÃO: 06/11/2017 às
14h, IMPUGNAÇÃO: até 02 (dois) dias úteis anteriores da
realização, UASG do Município: 450068, DIVULGAÇÃO:
www.portalvr.com e www.comprasnet.gov.br INFO: (24) 3339-
9037 – PALOMA DO NASCIMENTO AMORIM - PREGOEIRA

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O
PREGÃO ELETRONICO nº 057/2017–STMU- PROCESSO Nº
8381/2017 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: AQUISIÇÃO
DE PAPEL SULFITE - ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/10/
2017 às 8h, REALIZAÇÃO: 07/11/2017 às 09 H, IMPUGNAÇÃO:
até 02 (dois) dias úteis anteriores da realização, UASG do
Município: 450068, local: www.porta lvr.com e
www.comprasnet.gov.br INFO: (24) 3339-9037 de – PALOMA
DO NASCIMENTO AMORIM - PREGOEIRA

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO nº 015/2017–SMA
- PROCESSO Nº 3808/2017 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA – por
inconformidade com a IN 002/2008 MPGO, - INFO: (24) 3339-
9037 – JOSÉ HÉLDER SOUSA DE OLIVEIRA – PREGOEIRO.

 O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 036/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: PARCO PAPELARIA
LTDA - CNPJ:05.214.053/0001.29  - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO Aquisição de material de Expediente, decorrente
do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017 -
PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/
2002 e Lei 8.666/93-VALOR: 57.327.29 (Cinquenta e sete mil
trezentos e vinte e sete reais e vinte nove centavos) -
ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc. Adm. 5380/
2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário Municipal
do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 037/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Pinball Comércio
de Materiais e Serviços Ltda - EPP - CNPJ: 05.259.567/
0001-09,- OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Aquisição de
material de Expediente, decorrente do processo licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses
- FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93-VALOR:
R$ 93.842,69 - ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc.
Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário
Municipal do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 038/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: CKS Comércio de
Materiais de Escritório Ltda – CNPJ: 08.978.381/0001-90 -
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de
Expediente, decorrente do processo licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses -
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 - VALOR:
R$ 1.876,55 - ASSINATURA: 27 de setembro de 2017 - Proc.
Adm. 5380/2017. Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário
Municipal do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE ATA-SRP Nº 039/2017, através do Gabinete de
Estratégia Governamental - Empresa: Grande Eletro
Eletrônicos Ltda - Me - CNPJ: 10.662.497/0002-48 - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO Aquisição de material de Expediente,
decorrente do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº
028/2017 - PRAZO: 12 (doze) meses - FUNDAMENTAÇÃO: Lei
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- Secretário do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO QUE
PRATICOU DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO
25º III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES -
OBJETO: Contratação de artistas para o festival da criança - Proc.
Adm: 13535/2017 – EMPRESA: FLAVIA DO NASCIMENTO NESVES
- CNPJ: 18.383.287/0001-41 - valor: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
reais) e as PESSOAS FÍSICAS: CARLOS EDUARDO GIGLIO - CPF:
937.016.327-15 - VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) - EDIMAR ZAMBRONI JÚNIOR - CPF: 111.218.097-40 -
VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) - CRISTIANO
RIBEIRO MACHADO - CPF: 081.013.217-64 - VALOR: R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais) - FELIPPE DA SILVA TERRA - CPF:
121.910.707-79 - VALOR: R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e
cinquenta reais) - SÉRGIO BARBOSA DA FONSECA - CPF:
726.202.427-20 - VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhetos reais) –
Fabiano Vieira de Andrade Souza - Secretário do Gabinete de
Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DE RATIFICAÇÃO do Proc. Adm. 13606/2017 – OBJETO:
Contratação de show circense para o festival da criança, através
da Secretaria Municipal de Cultura - EMPRESA: TAPUME
PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA-ME - CNPJ: 36.232.882/0001-68, R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), INFO: (24) 3339-9037 de
08h00min as 17h30min. Fabiano Andrade Vieira de Souza -
Secretário do Gabinete de Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DE RATIFICAÇÃO do Proc. Adm. 14285/2017 – OBJETO:
Contratação de tenda circense para o festival da criança, através da
Secretaria Municipal de Cultura - EMPRESA: TAPUME PRODUÇÕES
ARTISTICA LTDA-ME - CNPJ: 36.232.882/0001-68, valor: R$ 6.000,00
(seis mil reais), INFO: (24) 3339-9037 de 08h00min as 17h30min.
Fabiano Andrade Vieira de Souza - Secretário do Gabinete de
Estratégia Governamental.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
AVISO DE RATIFICAÇÃO do Proc. Adm. 13535/2017 –
OBJETO: Contratação de artistas para o festival da criança,
através da Secretaria Municipal de Cultura - EMPRESA:
EMPRESA: FLAVIA DO NASCIMENTO NESVES - CNPJ:
18.383.287/0001-41 - valor: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
reais) e as PESSOAS FÍSICAS: CARLOS EDUARDO GIGLIO -
CPF: 937.016.327-15 - VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais) - EDIMAR ZAMBRONI JÚNIOR - CPF:
111.218.097-40 - VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais) - CRISTIANO RIBEIRO MACHADO - CPF: 081.013.217-
64 - VALOR: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) -
FELIPPE DA SILVA TERRA - CPF: 121.910.707-79 - VALOR: R$
1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais) - SÉRGIO
BARBOSA DA FONSECA - CPF: 726.202.427-20 - VALOR: R$
3.500,00 (três mil e quinhetos reais), INFO: (24) 3339-9037 de
08h00min as 17h30min. Fabiano Andrade Vieira de Souza -
Secretário do Gabinete de Estratégia Governamental.

ATOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

     PORTARIA 1449/2017 - CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE
LOTAÇÃO EM EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA III E SAÚDE BUCAL III
(GASF III), CONFORME ANEXO II, ITEM “III”, DA LEI MUNICIPAL Nº
5124/15 Servidor (a) LUCIANA GONCALVES TAVARES, Matrícula
232939 – SMS/PMVR.

PORTARIA 1492/2017 - CANCELAR GRATIFICAÇÃO DE
LOTAÇÃO EM EQUIPE DE SAÚDE BUCAL I (GSB I), CONFORME
ANEXO II, ITEM “IX”, DA LEI MUNICIPAL Nº 5124/15 Servidor (a)
RENATA RENNA CUNHA, Matrícula 348627 – SMS/PMVR.

PORTARIA 1496/2017 - CONCEDER GRATIFICAÇÃO DE
LOTAÇÃO EM EQUIPE DE SAÚDE BUCAL I (GSB I), CONFORME
ANEXO II, ITEM “IX”, DA LEI MUNICIPAL Nº 5124/15 Servidor (a)

WANDA ISABEL DUARTE DO VALLE, Matrícula 351474 – SMS/
PMVR.

 PORTARIA 1497/2017 - CONCEDER DISPOSIÇÃO JUNTO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, COM ÔNUS PARA
ESTE MUNÍCIPIO Servidor (a) MARCELO MOTA NOGUEIRA,
Matrícula 333352 – SAH/PMVR.

PORTARIA 1524/2017 - NOMEAR, a contar de 01/09/2017,
GIULIANO TORRES, no Cargo de Assessor, Símbolo D.A.S. 8, Do
(a) Gabinete Do Secretario Do (a) Secretaria Municipal De
Educação/PMVR.

   PORTARIA 1525/2017 - CONCEDE, Disposição, a contar de
01/09/2017, à(ao) funcionário JANAINA MENDES NUNES SANTOS,
matrícula: 288110 junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
MANSA sem ônus para este Município.

  PORTARIA 1526/2017 - CANCELA Disposição, a contar de
01/08/2017, à (ao) funcionário VIVIANE DE MATOS ALVES,
matrícula: 287253 junto à (ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
DO PIRAÍ com ônus para este Município.

 PORTARIA 1600/2017 - ATRIBUIR, a contar de 09/08/2017,
ao (a) servidor (a) MONICA DE JESUS CANDIDO, Matrícula: 400238
Gratificação de Representação prevista no Artigo 136, da Lei
Municipal 1931/84.

  PORTARIA 1602/2017 - NOMEAR, a contar de 01/09/2017,
FELIPE ASSIS SILVA, no Cargo de Diretor, Símbolo D.A.S. 10 B,
Do (a) Departamento De Esporte Do (a) Secretaria Municipal De
Esporte E Lazer/PMVR e atribuir Gratificação de Representação
no limite previsto no Artigo 136 da Lei Municipal 1931/84.

  PORTARIA 1606/2017 – EXONERAR do cargo de Gerente
de Divisão, do(a) Divisão de Desenvolvimento Pessoal – DDP
do(a) Departamento de Recursos Humanos – DRH do(a)Secretaria
Municipal de Administração o servidor RONILDO LIMA ESTEVES,
matricula: 157430 – SMA/PMVR.

  PORTARIA 1627/2017 - NOMEAR, a contar de 15/09/2017,
LUCIMAR DE CAIRES SILVA DE CARVALHO, no Cargo de Assessor
Especial I, Símbolo D.A.S. 10 A, Do (a) Assessoria De Comunicação
Social Do(a) Secretaria Municipal De Governo/PMVR e atribuir
Gratificação de Representação no limite previsto no Artigo 136
da Lei Municipal 1931/84.

Volta Redonda, 26 de Setembro de 2017.

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal de Administração

Elderson Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 007/2017 – DGA/SMA

Ementa: Designar Servidor para Fiscal de Contrato

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Rodrigo Olivares de
Campos, matrícula 5018 e Edvaldo Luiz Silva, matrícula
5036 lotados na Empresa de Processamento de Dados de Volta
Redonda – EPD, para atuarem como Fiscal titular e Fiscal
suplente, respectivamente, do contrato administrativo nº 154/
2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a
EMPRESA UNIRREDES TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA ME, através do Processo Administrativo nº 6298/2017,
com a atribuição de acompanhar a execução e fiscalizar as
cláusulas contratuais, bem como solicitar sua renovação quando
necessário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 28 de setembro de 2017.

Volta Redonda, 17 de outubro de 2017.

Carlos Roberto Bahia
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º1628/2017-SMA
Concede pensão mensal.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER a contar de 27 de julho de 2017, pensão mensal
em favor de GERALDA CAETENO DO NASCIMENTO , esposa
do ex-servidor  ORLANDO ADÍLIO DO NASCIMENTO  , matrícula
039365, ocupava o cargo de Pedreiro, nível - GO-31, 12ª referência,
falecido em 27 de julho de 2017, de conformidade com o artigo
40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 41, de 31 de dezembro de 2003,
combinado com  Lei Municipal nº 4.963 de 10 de setembro de
2013,  consoante ainda com o apurado no Processo Administrativo
n.º 9731/2017, fixando o valor do benefício em parcela única no
valor total de R$ 1.375,77.

       Volta Redonda, 15 de setembro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA-P. Nº 1662/2017

Torna sem efeito a Portaria nº 333/2009-SMA.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e, tendo em vista a decisão proferida pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apurado
no Processo Administrativo nº 3422/2009 (TCE-RJ nº 225.824-7/
2009),

R E S O L V E :

1. Tornar sem efeito a Portaria nº 333/2009-SMA, de 15
de julho de 2009, que aposentou por invalidez a servidora IGNES
MENDES, matrícula 102385, no cargo de Professor I, nível GM-
21, 13ª referência;

2. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos
a contar de 15 de junho de 2011.

Volta Redonda, 25 de setembro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA-P. Nº 1663/2017

Torna sem efeito a Portaria nº 366/2006-SMA.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e, tendo em vista a decisão proferida pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apurado
no Processo Administrativo nº 11583/2006 (TCE-RJ nº 236.730-
3/2006),

R E S O L V E :

1. Tornar sem efeito a Portaria nº 366/2006-SMA, de 30
de outubro de 2006, que aposentou por tempo de serviço a
servidora LUZIA ELVIRA DE MENDONÇA, matrícula 034274, no
cargo de Recepcionista, nível GA-12, 16ª referência;

2. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos
a contar de 1º de abril de 2010.

Volta Redonda, 25 de setembro de 2017.

Elderson Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Carlos Roberto Baia
Secretário Municipal de Administração
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APOSTILA DE FIXAÇÃO

Referência
Portaria n.º 1616/2017 – SMA
TEREZINHA SANTANA, matrícula 205.451,

aposentadoria no cargo de Docente II – Nível GMA – 11, 13ª
referência.

Ficam fixados os proventos mensais de inatividade da
servidora de que trata o presente ato a contar de 01 de agosto
de 2017, abaixo discriminados:

R$ 1.050,78 =  Vencimento Base – L.M. 5163/2015.
R$ 285,18 = 22,8% Gratificação de Regência de turma, art. 42 da lei municipal 3250/96.
R$ 93,80 = 7,5% de Gratificação de Nível Superior – Artigo 124, inciso II, §1  e

artigo 129 da Lei Municipal n  1931/84;
R$ 225,14 = 18% de Adicional por Tempo de Serviço – Artigos 124, inciso I e

125, § 1 , da Lei Municipal n.º 1931/84, modificado pelo Artigo 1º da
Lei Municipal n.º 2093/85;

R$ 200,00 = Gratificação Social – Lei Municipal nº 3662/01, modificada pelo Artigo 1º,
da Lei Municipal nº 3750/2002.

R$ 1.854,90 = Valor mensal total do provento, consoante com o apurado no Processo
Administrativo n.º 7230/2017.

Volta Redonda, 10 de outubro de 2017.

Renata Machado Candido
Diretora do Departamento de Recursos Humanos/SMA

TERMO DE APOSTILA

Referência
Portaria n.º 1379/2017 - SMA
Concede Pensão a ELAINE CAMILO GONÇALVES

DE FREITAS, filha da ex-servidora MARIA IZABEL CAMILO
CLEMENTE, matrícula 095.575 ocupava o cargo de servente,
nível GA - 21, 16ª referência, falecida em 22 de janeiro de 2017.

Fazemos constar junto a Portaria acima referenciada à folha
nº 22 do presente processo.

- Onde se lê:
- “devendo tal valor ser pago a Srª CLÁUDIA MARIA CAMILI

CLEMENTE COSTA”

- Passa-se a ler:
- “devendo tal valor ser pago a Srª CLÁUDIA MARIA CAMILO

CLEMENTE COSTA”

Volta Redonda, 09 de outubro de 2017.

Renata Machado Candido
Diretora do Departamento de Recursos Humanos/SMA

TERMO DE APOSTILA

Referência
Portaria n.º 1628/2017 - SMA
Concede Pensão a GERALDA CAETANO DO

NASCIMENTO, esposa do ex-servidor ORLANDO ADÍLIO
DO NASCIMENTO, matrícula 039.365 ocupava o cargo de
pedreiro, nível GO - 31, 12ª referência, falecido em 27 de
julho de 2017.

Fazemos constar junto a Portaria acima referenciada à folha
nº 16 do presente processo.

- Onde se lê:
- “pensão mensal em favor de GERALDA CAETENO DO

NASCIMENTO”

- Passa-se a ler:
-  “pensão mensal em favor de GERALDA CAETANO DO

NASCIMENTO”

Volta Redonda, 11 de outubro de 2017.

Renata Machado Candido
Diretora do Departamento de Recursos Humanos/SMA

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 001/2016-SME
A Senhora Secretária Municipal de Educação,  no uso de

suas atribuições legais e considerando o Artigo 24 V,  da
Deliberação de nº 200,  do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro,  aprova a Prestação de Contas da Subvenção Social,
relativa ao exercício de 2015,  no valor de R$ 221.736,25 (duzentos
e vinte e um mil,  setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco
centavos),  concedido à Entidade LAR ESPÍRITA IRMÃ ZILÁ,  CNPJ
nº 00.890.503/0001-80,  localizada na Rua L,  nº 76,   Bairro
Belmonte,  Volta Redonda/RJ,  de acordo com o que foi pactuado
no Contrato nº 064/2015,  objeto do Processo Administrativo nº
02.859/2014.

Volta Redonda, 03 de agosto de  2016

Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 002/2016-SME
A Senhora Secretária Municipal de Educação,  no uso de

suas atribuições legais e considerando o Artigo 24 V,  da
Deliberação de nº 200,  do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro,  aprova a Prestação de Contas da Subvenção Social,
relativa ao exercício de 2014,  no valor de R$ 178.116,00 (cento
e setenta e oito mil,  cento e dezesseis reais),  concedido à
Entidade LAR ESPÍRITA IRMÃ ZILÁ,  CNPJ nº 00.890.503/0001-
80, localizada na Rua L,  nº 76,   Bairro Belmonte,  Volta Redonda/
RJ,  de acordo com o que foi pactuado no Contrato nº 111/2014,
objeto do Processo Administrativo nº 02.859/2014.

Volta Redonda, 19 de maio de  2016.

Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 003/2016-SME
A Senhora Secretária Municipal de Educação,  no uso de

suas atribuições legais e considerando o Artigo 24 V,  da
Deliberação de nº 200,  do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro,  aprova a Prestação de Contas da Subvenção Social,
relativa ao exercício de 2014,  no valor de R$ 212.590,08 (duzentos
e doze mil,  quinhentos e noventa reais e oito centavos),  concedido
à Entidade LAR E ESCOLA RECANTO DAS CRIANÇAS,  CNPJ nº
05.878.272/0001-02,  localizada na Rua 02,  nº 187,  Bairro Vila
Rica – Três Poços,  Volta Redonda/RJ,  de acordo com o que foi
pactuado no Contrato nº 110/2014,  objeto do Processo
Administrativo nº 03.970/2014.

Volta Redonda, 24 de novembro de  2016.

Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 004/2016-SME
A Senhora Secretária Municipal de Educação,  no uso de

suas atribuições legais e considerando o Artigo 24 V,  da
Deliberação de nº 200,  do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro,  aprova a Prestação de Contas da Subvenção Social,
relativa ao exercício de 2015,  no valor de R$ 327.781,05 (trezentos
e vinte e sete mil,  setecentos e oitenta e um reais e cinco
centavos),  concedido à Entidade LAR E ESCOLA RECANTO
DAS CRIANÇAS,  CNPJ nº 05.878.272/0001-02,  localizada na
Rua 02,  nº 187,  Bairro Vila Rica – Três Poços,  Volta Redonda/
RJ,  de acordo com o que foi pactuado no Contrato nº 063/2015,
objeto do Processo Administrativo nº 03.970/2014.

Volta Redonda,   24 de novembro de  2016

Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 005/2016
A Sra. Secretária Municipal de Educação,  no uso de suas

atribuições legais e considerando o Inciso V,  do Artigo 24,  da
Deliberação 200/1996,  do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO,  aprova a prestação de contas da subvenção
social,  concedida à Entidade LAR ESPÍRITA IRMÃ ZILÁ,  CNPJ nº
00.890.503/0001-80,  localizada na Rua L,  nº 76,  Bairro Belmonte,
Volta  Redonda/RJ,   relativas  ao  exercício  de  2013,   totalizando
o  valor  de   R$ 209.816,25 (duzentos e nove mil,  oitocentos e
dezesseis reais e vinte e cinco centavos),  conforme pactuado
no Processo Administrativo nº 12.624/2009.

Volta Redonda,  01 de outubro de 2016.

Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção
Secretária Municipal de Educação

EDITAL Nº 01/2017
SELEÇÃO DE JOVENS MICRO

EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NEGROS
ESPAÇO CULTURAL AFRO RUA 2017
A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por intermédio da

Secretaria Municipal de  Cultura – SMC, torna pública a abertura
de inscrições, que ocorrerão de 19 de Outubro de 2017 a 18 de
Novembro de 2017, a fim de selecionar projetos de empreendedores
culturais para permissão de uso dos quiosques da Cultura
denominado Espaço Cultural Afro Rua  para o período de 4(quatro)
anos, sem incentivo financeiro.

 1. Do Objeto:

1.1. Este edital visa promover a seleção de 11 projetos de
ocupação cultural, bem como de ações correlatas e afins
identificadas com a cultura afro como sua: culinária, moda, beleza,
audiovisual e produção cultural.

1.2. Se destina à permissão de uso dos quiosques no
espaço denominado AFRO RUA por jovens na faixa etária de 18
à 32 anos aberto para Pessoas Físicas identificadas com as
atividades a serem desenvolvidas e comprovadas com documento
anexo de prova e declaração de dois testemunhos de ações
voltadas para produção cultural afro.”

1.3. O objetivo do projeto é integrar, num mesmo espaço
físico, programas e ações culturais, práticas empreendedoras,
formação e qualificação para o mercado de trabalho, de modo a
promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social.

1.4.  Cada projeto de permissão de uso empreendedora será
realizado em apenas um quiosque durante 4 (quatro) anos e
deverá contemplar ao menos uma  das seguintes ações:

 a) Jovem  empreendedor, Pessoa Física, e produtores de
cultura afro, que desenvolvam ações culturais deste mesmo cunho
e público para ocupação dos quiosques AFRO RUA.”

                       b) Desenvolvimento de atividades comerciais
voltadas para o público jovem afro;

1.5.  Caberá à Comissão de Seleção determinar em qual
quiosque o projeto será  realizado, levando-se em consideração:

a) obrigatoriamente, o interesse público e a necessidade
de compor a ocupação de todos os quiosques pertencentes à
listagem disponibilizada no Anexo V, e a região geográfica a qual
pertence o quiosque indicado na proposta;

b)

 1.7. A comissão de seleção poderá ainda deslocar o proponente
para um quiosque que não tenha tido projeto contemplado ou
inscrição habilitada, independente de sua opção, a fim de promover
a ocupação dos 11 quiosques, podendo levar em conta sua seleção
de acordo com o item 1.5 do presente edital.

2.  Da Participação:
2.1. Poderão concorrer pessoas físicas ,negros, entre 18

e 32 (dezoito e trinta e dois) anos residentes no município de
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Volta Redonda que se encaixem no objetivo e na proposta dos
espaços.

2.2. Não poderão participar da seleção membros que
integrem a Comissão de Seleção deste edital, seus cônjuges,
companheiros, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau;

2.3. O proponente deverá negar a ocorrência expressa no
item anterior, em declaração do Anexo I;

3. Das Inscrições:
3.1. As inscrições serão gratuitas e ocorrerão de 19 de

Outubro de 2017 a 18 de Novembro de 2017, com a entrega de
envelope lacrado contendo formulários preenchidos e demais
documentos, identificado conforme modelo de etiqueta constante
no Anexo I pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de
Cultura.

4. Da Documentação
4.1 O envelope deverá conter os seguintes documentos:

a) Anexo I: Ficha de Inscrição e compromisso preenchida e
assinada pelo Proponente;

b) Cópia do RG e CPF do Proponente
c) Comprovante de Residência do Proponente;
d) Anexo II: Termo de Autorização de uso de imagem e sons;
e)Anexo III: Ato de Permissão de Uso devidamente preenchido

e assinado;
f) Informações adicionais, que possam acrescentar dados

sobre o projeto, se for o caso (não obrigatório).
4.2.Caso o comprovante de residência não esteja no nome

do proponente, deverá ser anexada declaração de próprio punho,
confirmando que o proponente reside naquele endereço, assinada
pelo titular do comprovante, juntando cópia do RG do declarante.

5. Da Desclassificação

Serão desclassificados projetos que:

5.1. Utilizem materiais que prejudiquem e/ou comprometam a
integridade física do local e público;

5.2. Contenham intenção de manifestar preconceito e
desrespeito aos direitos humanos e não se encaixem aos
parâmetros de classificação livre com imagens ou sons vulgares,
difamatórios, preconceituosos, pornográf icos ou que
desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente,
bem como, violem a privacidade de terceiros, racial, ética, religiosa,
política, profissionalmente ou de qualquer outra forma;

5.3. Incorrerem na vedação do item 2.2. deste edital.
5.4.Quando identificada mais de uma inscrição por proponente.
5.5. Quando identificada a inscrição do mesmo projeto por

proponentes diferentes.
5.6. Apresentarem documentação e/ou anexos incompletos

na proposta.

6. Da Seleção:

6.1. Os projetos serão submetidos à Comissão de Seleção,
especialmente formada para este fim, e sua decisão é autônoma
e soberana.

6.2. A comissão de Seleção será formada por 01 Membro da
Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda, 01 Membro do
Banco VR de Fomento, 01 Membro representante do SEBRAE 01
Membro da Secretaria do Estado de Cultura, 01 Membro da
Fundação Palmares, 01 Membro do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Volta Redonda, 01 Membro do Conselho Estadual de
Cultura, 01 membro do Conselho Municipal de Igualdade Racial
de Volta Redonda e 02 Membros da Secretaria Municipal de
Planejamento do Município de Volta Redonda;

6.3 - A nomeação dos membros da comissão em Publicação
Oficial ocorrerá previamente à fase de seleção

6.4.Os membros da Comissão de Seleção deverão manifestar-
se imediatamente diante da hipótese prevista no item 2.2.;

6.5 - A seleção acontecerá em 3 partes:
I. Habilitação (avaliação preliminar dos formulários e

documentos enviados)
II. Defesa Presencial
III. Seleção Final
6.6. A Comissão de Seleção analisará, os projetos por

categoria, atribuindo valores aos critérios gerais abaixo listados
no item 1.5. As propostas que não atingirem pontuação mínima
de 50 pontos serão desclassificadas.

6.7 - Cada membro da Comissão de Seleção deverá apresentar
relatório circunstanciado, relativo à pontuação atribuída a cada
proponente, baseada nos critérios constantes do item 1.5.

6.8 - A classificação final dar-se-á pela ordem decrescente
da pontuação final de cada projeto.

6.9 - Serão convocados para a etapa de Defesa Presencial
até 20 (vinte) projetos melhor pontuados desde que alcancem
pontuação mínima prevista no item 1.5 e de acordo com publicação
no Portal Oficial da PMVR.

6.10 - Os proponentes convocados para Defesa Presencial
contarão com 10 minutos para apresentar a sua proposta diante
da comissão em data e local a serem definidos pela SMC/PMVR.

6.11 - Os projetos participantes da etapa de Defesa Presencial
serão avaliados conforme os seguintes critérios:

I - Domínio dos conteúdos apresentados na proposta (até 10
pts.);

II - Distribuição regional (até 5 pts.); e
III - Distribuição entre linguagens (até 5 pts.)
6.12 - A pontuação final de cada projeto será a soma da

pontuação alcançada nas etapas constantes do item 6.5
6.13. À Comissão de Seleção será reservado o direito de

disponibilizar o espaço AFRO RUA simultaneamente para a
realização de exposições de Artes Visuais, oficinas e
apresentações de outros segmentos, a fim de contemplar o maior
número de atividades selecionadas e de forma integrada.

6.14. A Comissão de Seleção poderá solicitar informações
detalhadas ao Proponente e sugerir ajustes ou adequações no
projeto, a fim de melhor integrá-lo à estrutura física disponível;

6.15. Ocorrendo desistência na realização de ocupação por
parte do proponente, este se compromete em comunicar com
antecedência à Coordenação do Espaço Afro Rua, a fim de que
haja tempo hábil para a chamada de proponente suplente, se
houver.

7. Dos Direitos de Divulgação de Imagem

7.1.Ao efetuarem a inscrição, os proponentes
automaticamente autorizam a SMC e o Afro Rua a registrar imagens
para arquivo e divulgação, bem como, reproduzir imagens e sons
dos trabalhos, e informações enviadas nos projetos, para fins
de divulgação na imprensa, em catálogos, postais, livros e outros
impressos, audiovisuais e meio eletrônicos (web e e-mail),
conforme o Anexo II, responsabilizando-se pelo uso de imagens
e sons de terceiros em seu projeto.

8. Das Disposições Gerais:
8.1.Ao efet ivar a inscrição, o proponente estará,

automaticamente, concordando com as normas e com as condições
estabelecidas no presente Edital, referente a Seleção de Projetos
– Espaço Cultural AFRO RUA 2017;

8.2.No caso de interesse pelo proponente selecionado em
retirar seu projeto impresso, a SMC reserva-se o direito de realizar
cópia do mesmo, para fins de documentação e registro;

8.3.Casos omissos neste edital serão apreciados pela SMC
e Coordenação do Espaço AFRO RUA.

8.4.Esclarecimentos a respeito deste edital poderão ser obtidos
junto a Secretaria Municipal de Cultura (Av. Sávio Gama nº642,
Retiro Volta Redonda) – Telefone: (24) 3339-4204; e-mail:
memorialzumbi@voltaredonda.rj.gov.br

8.5.Este edital na íntegra, seus anexos e a publicação de
resultados, estarão disponíveis na página eletrônica da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda : Portalvr.com

8.6.São partes integrantes do presente edital:
a) Anexo I – FICHA DE INSCRIÇÃO;
b) Anexo II – Termo de Autorização de uso de imagem e sons;
d) Anexo III – Termo de Permissão de Uso;
e) Anexo IV - Planta Baixa do Quiosque Afro Rua

Volta Redonda,19 de Outubro de 2017.

Aline Mara da Silva Ribeiro
Secretária Municipal de Cultura

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

 (DIGITAR EM FONTE TIMES NEW ROMAN,
TAMANHO 12)
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E

SONS

Eu__________________________________________________________________
(nacionalidade)__________________________(est.civil)______
(profissão)__________, portador(a) RG nº:________________
 e do CPF nº:__________________residente na cidade_______
endereço______________________________

DECLARO ter conhecimento de todo o conteúdo do edital
referente à SELEÇÃO DE OCUPAÇÃO – ESPAÇO CULTURAL
AFRO RUA, aceitando  todos  os  seus  termos  e  AUTORIZO a
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA de Volta Redonda, pessoa
jurídica de direito público, a reproduzir as imagens, sons dos
trabalhos e informações enviadas para divulgação na imprensa,
em catálogos, postais, livros e outros impressos, audiovisuais e
meios eletrônicos (web e e-mail), responsabilizando-se pelo uso
de imagens e sons de terceiros em seu projeto. A presente
autorização é firmada em caráter gratuito, irretratável e
irrevogável, durante prazo indeterminado.

Cidade:_______________________  , _     /____/ 2017

__________________________________
                   Assinatura do Proponente

ANEXO III
Ato nº______________.
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL

que fazem o  MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e o(a)
Senhor(a) ____________________________________.

O Município de Volta Redonda, doravante denominado
MUNICÍPIO, inscrito no CNJ sob nº32. 512.501/0001-43, com sede
na Praça Sávio Gama nº 53, ELDERSON FERREIRA DA SILVA,
brasileiro, casado, portador Do CPF nº 08877441763, outro, o(a)
Senhor(a)________________________________________,
brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da carteira de identidade
nº_____________________, inscrito(a) sob CPF
nº______________________ residente e domiciliado(a) à
____________________________________ Volta Redonda, RJ,
doravante denominada PERMISSIONÁRIA, assinam o presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM, do Patrimônio Municipal,
conforme estabelece o artigo 200, §1º, da LOM, Decreto Municipal
nº 10.768 e legislação pertinente, e processo Administrativo
nº6168/2017, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Constitui objeto do presente TERMO a outorga, pelo MUNICÍPIO

de PERMISSÃO DE USO BEM IMÓVEL do QUIOSQUE
PADRONIZADO Nº____, NO ESPAÇO CULTURAL AFRO-RUA,
SITUADO NA AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES S/N, BAIRRO
RETIRO, VOLTA REDONDA/RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO:
A PERMISSÃO DE USO objeto deste TERMO é ato negocial,

unilateral, discricionário e precário da Administração Municipal,
matéria de decisão exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA
O bem descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA deste TERMO

destina-se, exclusivamente, à INSTALAÇÃO DE COMÉRCIO DE
ARTESANATO E SERVIÇOS COM FINALIDADE CULTURAL AFRO,
na forma da legislação vigente, obedecido ao Regulamento e
Manutenção e demais disposições contidas no Decreto nº10768/
2007

CLÁUSULA TERCEIRA
O Prazo de permissão ora conferida é de 04 anos, a contar

da data de assinatura do presente instrumento e prorrogáveis
na forma prevista na legislação, havendo interesse da
Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO
O presente TERMO poderá ser alterado, modificado e

prorrogado através de Termo Aditivo, podendo ser revogado
unilateralmente pelo MUNICÍPIO, quando o interesse público assim
o exigir e sempre por decisão do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA QUARTA
Na hipótese da revogação do presente TERMO, devidamente

justificadas as razões de interesse público, a PERMISSIONÁRIA
se obriga a liberar o QUIOSQUE no prazo máximo de 15 (QUINZE)
dias, a contar da data do recebimento do comunicado de
desocupação.

PARÁGRAFO ÚNICO
Em caso de desobediência a presente Clausula, a

desocupação poderá operar-se por via administrativa ou judicial.

CLÁUSULA QUINTA
A PERMISSIONÁRIA se obriga a:
I – conservar, manter e reparar e possíveis, estragos no

QUIOSQUE, deixando-o sempre limpo e em bom estado, às suas
expensas, incumbindo-lhe ainda a sua guarda, devolvendo-o,
ao final da PERMISSÃO, em perfeitas condições de uso e
conservação, sob pena de, a critério do MUNICÍPIO, efetuar-lhe
administrativa ou judicialmente, a cobrança dos valores
correspondentes aos prejuízos sofridos, salvo o desgaste natural
do bem;

II – não construir ou ampliar qualquer benfeitoria no QUIOSQUE,
tampouco nele instalar equipamentos, sem a prévia autorização
do MUNICÍPIO;

III – é proibido instalar qualquer tipo de propaganda no interior
e no exterior do QUIOSQUE, inclusive de bebidas e de alimentos;

IV – não transferir a terceiros o objeto do presente TERMO,
no todo ou em parte, a qualquer título;

V – assegurara o livre acesso ao QUIOSQUE dos servidores
públicos encarregados da Fiscalização, sob qualquer de suas
formas não comportando exceção de dia ou horário;

VI – efetuar o pagamento de todas as despesas que, direta
ou indiretamente, decorram do uso do QUIOSQUE, inclusive
tributos, tarifas e preços de serviços públicos;

VII – cumprir as disposições contidas no Decreto nº 10.768/
2007 e seu anexo I;

VIII – não ocupar logradouros públicos com as mercadorias
comercializadas no QUIOSQUE;

IX – Manter o alvará de licença e funcionamento em local
visível, à disposição da fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA:
A PERMISSIONÁRIA é o único responsável por todos os danos

e demais prejuízos que a qualquer título , causar ao MUNICÍPIO
ou a terceiros, por si, seis representantes ou prepostos, ficando
o MUNICÍPIO, desde já, isento de todas e quaisquer reclamações
que, em decorrência da Permissão de USO, possam surgir.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A PERMISSIONÁRIA é o responsável por todos os ônus e

obrigações concernentes às legislações fiscal, sócia,
previdenciária, comercial, securitária, tributária e trabalhista,
aplicáveis aos seus empregados, respeitadas todas as demais
leis que nelas possam interferir, especialmente a relacionada
com a segurança do trabalho.

CLÁUSULA OITAVA:
Para garantia do adimplemento das obrigações ora contratadas

em especial do dever de zelo e conservação do QUIOSQUE, a
PERMISSIONÁRIA deverá efetuar Contrato de Seguro Contra
Incêndio com pessoa jurídica de direito privado, no valor mínimo
do bem, legislação federal aplicável à época, pelo fator de correção
dos tributos utilizados pelo Governo Federal, figurando o MUNICÍPIO
como beneficiário.

PARÁGRAFO ÚNICO:
A Apólice respectiva deverá ser anexada ao Processo

Administrativo respectivo, no ato de assinatura do presente
TERMO, bem como suas respectivas renovações.

CLÁUSULA NONA:
Na hipótese do descumprimento das obrigações assumidas

pela PERMISSIONÁRIA, constantes deste TERMO, ficará ele sujeito
à muita equivalente ao valor de 10 (dez) UFIVREs, por infração
cometida, independente do MUNICÍPIO revogar o presente Ato,
desde que, em ambos os casos, seja assegurada ampla defesa
e o devido contraditório a PERMISSIONÁRIA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A PERMISSIONÁRIA ficará sujeito a multa diária de 01 (uma)

UFIVRE se, revogada esta permissão por quaisquer das formas
aqui previstas, não restituir o quiosques dentro de 15(QUINZE)
dias da data do recebimento da ordem de desocupação e nas
condições em que o recebei, segundo disposto na Cláusula
Quarta, deste TERMO.

CLÁUSULA DÉCIMA:
Extinto o prazo de PERMISSÃO DE USO ora conferida ou

comprovado abandono pela PERMISSIONÁRIA do bem imóvel
objeto do presente TERMO, poderá o MUNICÍPIO promover a
imediata remoção compulsória de quaisquer bens distintos
daqueles elencados na Cláusula Segunda deste instrumento,
sejam eles pertencentes a PERMISSIONÁRIA empregados ou
prepostos, contratantes ou terceiros, para qualquer local,
f icando o MUNICÍPIO desde já isento de qualquer
responsabilidade por eventuais danos que venham a sofrer

antes, durante ou após a remoção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
São de exclusiva responsabilidade da PERMISSIONÁRIA

as despesas decorrentes da remoção e guarda dos bens de
que cuida a Cláusula acima.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Será dada ciência a PERMISSIONÁRIA do local onde os

bens foram depositados. Após 10 (Dez) dias a contar da
ciência, caso não sejam os mesmos resgatados pela
PERMISSIONÁRIA, passarão eles a integrar o patrimônio
municipal, podendo ser doados a ouros entes de direito
público ou leiloados, a critério da Administração Pública, de
acordo com o disposto no artigo 17, da Lei Municipal nº 1.415/
76.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A fiscalização do uso especial ora outorgado caberá à

Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de
Cultura, da Prefeitura Municipal de Volta Redonda no âmbito de
suas competências.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Compete ainda às Secretarias Municipais de Fazenda e

Cultura a aplicação de multas e penalidades previstas neste
TERMO, se necessário.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
A multa que trata o parágrafo anterior será aplicada até o

dia em que o QUIOSQUE for efetivamente restituído para o uso
do MUNICÍPIO, independente das medidas necessárias
utilizadas para este fim, ficando a PERMISSIONÁRIA, desde já,
responsável por quaisquer despesas real izadas pelo
MUNICÍPIO objetivando a desocupação do QUIOSQUE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Tendo em vista que a permissão de Uso de Bens da

Municipalidade deve ser remunerada, conforme disposto no
§1º do artigo 200 da Lei Orgânica Municipal, fica estipulado
que a PERMISSIONÁRIA recolherá anualmente à Fazenda
Municipal as taxas previstas no Código tributário Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
As partes, abrindo mão de qualquer privilégio, elegem o

foro da comarca de Volta Redonda - RJ, para direrimir
quaisquer dúvidas oriundas deste TERMO.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o
presente instrumento em 03 (TRÊS) vias de igual forma, na
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que
produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda ______ de __________________ de 2017

Testemunhas:
1_____________________________________CPF:____________
2_____________________________________CPF:____________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EXTRATO DE ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2017/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/

SMS, e a empresa A R A STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de filmes laser drypro SD-Q, para atender o

Centro de imagem Gecy Vieira Gonçalves/SMS/PMVR, decorrente do procedimento licitatório na

modalidade de Pregão Eletrônico nº 104/2017/FMS/SMS/PMVR.

PRAZO: 12 (doze) meses.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93.

VALOR: R$ 274.850,00 (Duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta

reais)

DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0499/2017/SMS/PMVR
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EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 049/2017/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa UNIMED
DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

OBJETO: Prestação de serviços técnico- profissionais
especializados para realização de oxigenoterapia hiperbárica
OHB (câmera hiperbárica) e consultas para avaliação, a
serem prestados aos usuários do SUS .

DATA DE ASSINATURA: 02/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses.
VALOR TOTAL: R$ 205.000,72 (duzentos e cinco mil  e

setenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: no

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.91.00.00.00.99 (N.E. no 001535,
de 12/09/2017),a importância de R$ 51.428,00 (cinqüenta e um
mil e quatrocentos e vinte e oito reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0511/2017/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 051/2017/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa ALERE
S/A.

OBJETO: Fornecimento de fitas reagentes para exames de
uroanalise, com cessão gratuita de  dois equipamentos  LabUMat
II  e Urised II, ambos da marca Eletronika, para o Laboratório
Municipal da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.

DATA DE ASSINATURA: 28/09/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses.
VALOR TOTAL: R$ 258.400,00 (duzentos e cinqüenta e oito

mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: no

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.30.00.00.00.20 (N.E. no 001493,
de 30/08/2017),a importância de R$ 64.600 (sessenta e quatro
mil e seiscentos reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 256/2017/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 054/2017/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa
RADIOVIDA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI

OBJETO: Prestação de serviços técnico- profissionais
especializados para exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR em caráter ELETIVO e de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
, a ser  prestados aos usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 04/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses.
VALOR TOTAL: R$ 765.308,96 (setecentos e sessenta e

cinco mil e trezentos e oito reais e noventa e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: no

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (N.E. no 001668,
de 29/09/2017),a importância de R$ 127.551,50 (cento e vinte e
sete mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos
).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0056/2017/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 055/2017/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa UNIMED
DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

OBJETO: Prestação de serviços técnico- profissionais
especializados para exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR em caráter ELETIVO e de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, a
serem prestados aos usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 04/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses.
VALOR TOTAL: R$ 753.648,96 (setecentos  e cinqüenta e

três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis
centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: no

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (N.E. no 001667,
de 29/09/2017),a importância de R$125.608,16 (cento e vinte e

cinco mil e seiscentos e oito reais e dezesseis centavos).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0056/2017/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 056/2017/FMS/SMS/PMVR

TERMO ADITIVO

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa UNIMED
DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÈDICO.

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
082/2016/FMS/SMS/PMVR, relativo a prestação de serviços
técnico-técnico profissionais especializados para exames
laboratoriais de  CITOPATOLOGIA/HISTOPATOLOGIA,  a serem
prestados aos usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 25.061,80 (vinte e cinco mil e sessenta

e um reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (NE nº 001564,
de 14/09/2017) o valor de R$ 6.265,47 (seis mil e duzentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e sete  centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0079/2016/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 057/2017/FMS/SMS/PMVR

TERMO ADITIVO
PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa
LABORATÓRIOS REUNIDOS DR. TULIO REZENDE LTDA.

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
083/2016/FMS/SMS/PMVR, relativo a prestação de serviços
técnico-técnico profissionais especializados para exames
laboratoriais de  CITOPATOLOGIA,  a serem prestados aos
usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 440.192,50 (quatrocentos e quarenta

mil e cento e noventa e dois reais e cinqüenta centavos) .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (NE nº 001563,
de 14/09/2017) o valor de R$ 110.048,13 (cento e dez mil e
quarenta e oito reais e treze centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0079/2016/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 059/2017/FMS/SMS/PMVR

TERMO ADITIVO
PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa S R
BIANCO ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNÓSTICO  LTDA - EPP.

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
117/2016/FMS/SMS/PMVR, relativo a prestação de serviços
técnico-técnico profissionais especializados para exames
laboratoriais de  PAAF e CORY BIOPSIA DE MAMA,  a serem
prestados aos usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 29.500 (vinte e nove mil e quinhentos

reais) .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (NE nº 001705,
de 04/10/2017) o valor de R$ 2.022,38 (dois mil e vinte e dois
reais e tr inta e oito centavos) e  nº
50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.99 (NE nº 001707,
de 04/10/2017, o valor de R$  5.352,62 (cinco mil e trezentos e
cinqüenta e dois reais e dois centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1731/2015/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 060/2017/FMS/SMS/PMVR

TERMO ADITIVO
PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa
CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME.

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
117/2016/FMS/SMS/PMVR, relativo a prestação de serviços
técnico-técnico profissionais especializados para exames
laboratoriais de  PAAF e CORY BIOPSIA DE MAMA,  a serem
prestados aos usuários do SUS.

DATA DE ASSINATURA: 06/10/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 29.500 (vinte e nove mil e quinhentos

reais) .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (NE nº 001706,
de 04/10/2017) o valor de R$ 2.022,38 (dois mil e vinte e dois
reais e tr inta e oito centavos) e  nº
50.01.10.302.0167.2920.3.3.3.9.0.39.00.00.00.99 (NE nº 001708,
de 04/10/2017, o valor de R$  5.352,62 (cinco mil e trezentos e
cinqüenta e dois reais e dois centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1731/2015/FMS/SMS/PMVR.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO

DE DÍVIDA E AJUSTE DE CONTAS

INSTRUMENTO: Termo de Reconhecimento de Dívida e Ajuste
de Contas nº 018/2017

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde E CENTRO PERINATAL E
PEDIÁTRICO SANTA MARIA LTDA.

OBJETO: Pagamento da Nota Fiscal nº. 401, referente à
prestação de SERVIÇOS MÉDICOS DE SUPORTE CLÍNICO EM
UTI PEDIÁTRICA, no mês de janeiro de 2017.

VALOR TOTAL: R$ 11.990,29 (Onze mil, novecentos e noventa
reais e vinte e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do
presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA será
efetuada à conta da dotação orçamentária nº. FMS
7.50.10.302.0167.2.920.3390.3900.20.750.414 e a Nota de
Empenho válida será emitida pelo Fundo Municipal de Saúde.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 59, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA:  23 de junho de 2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 184/2017.

ATO N.º 4283/2017– PR

Ementa: Nomeia Comissão para Preparação do Concurso
Público para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta
Redonda – SAAE/VR.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
VOLTA REDONDA, no uso de suas atribuições legais e
considerando o estabelecido no Decreto nº 7919.

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR Comissão de Preparação do Concurso
Público composta pelos membros citados abaixo, para o
planejamento e realização do concurso público que visa o
preenchimento de vagas no quadro permanente de empregos
do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda- SAAE/
VR, referente ao processo nº 7313/2017.

� Caio Pinheiro Teixeira
Presidente (Fundação Educacional de Volta Redonda)

� Maria das Graças Paiva Ferreira
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)
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PORTARIA  N.º  07 / 2017

EMENTA: Nomeia Supervisora Escolar para compor Comissão
de Recolhimento de Arquivo da CRECHE E ESCOLA ESTRELINHA
MÁGICA - FILIAL 1

O Conselho Municipal de Educação de Volta Redonda,
no uso de suas atribuições legais e acolhendo indicação da
Coordenadoria de Supervisão Escolar da Secretaria Municipal
de Educação,

R E S O L V E :

Art.1º- Nomear a Supervisora Escolar VIVIANE DA SILVA
GOMES PIRES, matrícula n.º 287.989 em substituição à
Supervisora Escolar JULIANA SERAFIM DA SILVA LIMA, matrícula n.º
284.670, para compor a Comissão de Recolhimento de Arquivo da
CRECHE E ESCOLA ESTRELINHA MÁGICA - FILIAL 1, situada na
Rua Vinte e Seis, n.º 54, bairro Vila Santa Cecília,Volta Redonda - RJ.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Volta Redonda, 28 de setembro de  2017.

Mariuci Bilate Cury Puida
Vice Presidente do CME/VR

No exercício da função de Presidente do CME/VR

Tânia Regina Souza Rocha
Presidente da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas

do CME/VR

HOMOLOGAÇÃO  N.º  74 / 2017

O Conselho Municipal de Educação, conforme decisão
da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas, homologa o
novo Corpo Técnico-Administrativo-Pedagógico da APMI -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA
DE VOLTA REDONDA, situada à Rua Oswaldo Aranha, nº 287-
A, bairro Conforto, nesta Cidade, com a seguinte alteração:

Nilza Sant’Ana de Souza Mendonça  –  Diretora

Este ato foi aprovado na Sessão Plenária do CME/VR de 28/
9/2017, produzindo seus efeitos legais a contar de 18/9/2017.

Volta Redonda, 28 de setembro de 2017.

Mariuci Bilate Cury Puida
Vice Presidente do CME/VR

No exercício da função de Presidente do CME/VR

Tânia Regina Souza Rocha
Presidente da Câmara de Planejamento, Legislação e Normas

Câmara de Educação Básica -CEB
Processo CME/VR nº 903/2016
Interessado: Centro Educacional Pedacinho de Céu
Representante Legal: Rita de Cassia Martins dos Santos
Diretora: Rita de Cassia Martins dos Santos

Parecer nº 11 /2017
Concede a renovação da autorização de funcionamento com

a oferta de Educação Infantil, nos segmentos Creche, a partir de
0 (zero) ano de idade e Pré-Escolar, ambos em horário parcial e
integral.

       
Histórico

       
Rita de Cassia Martins dos Santos, na condição

de Representante Legal da pessoa jurídica Escolinha de Artes
Pedacinho de Céu Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
28.469.013/0001-23, mantenedora da instituição de ensino privado
de Educação Básica, com o nome fantasia de Centro
Educacional Pedacinho de Céu, localizada na Av. Sete de
Setembro, nº 504, Bairro Aterrado, neste Município, requer, na
forma do disposto na Deliberação CME/VR nº 29/2010, renovação
da autorização de funcionamento com oferta de Educação
Infantil, nos segmentos Creche, a partir de 0 (zero) ano de idade
e Pré-Escolar, ambos em horário parcial e integral.

 A Instituição de Ensino, em análise, obteve renovação
da autorização para funcionar com Educação Infantil, nos
segmentos Creche, a partir de 0 (zero) ano de idade,  em horário
integral e Pré-Escolar, em horário parcial, através do Parecer
CME/VR nº 10/2012, de 16/10/2012, sob a égide da Deliberação
CME/VR nº 29/2010.

Em 21/9/2016, o p.p. foi protocolizado neste Conselho
sob o nº 903/16 e encaminhado à Assessoria Técnica para
análise e instrução e, em 7/10/16, a Representante Legal foi
informada sobre as exigências documentais a serem cumpridas.

Nos dias 23/11/16, 29/11/16 e 6/12/16, a representante
legal compareceu ao CME/VR para apresentar documentação
em cumprimento das exigências.

Em 7/12/16, o feito foi encaminhado à Secretária deste
Conselho e, em 8/12/16 foi remetido à CEB/CME/VR para análise,
sendo na mesma data, encaminhado à Coordenadoria de
Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de
Volta Redonda – COSE/SME/VR para nomear Comissão
Verificadora.

Em 1/2/17, foram nomeadas as Supervisoras Escolares
Valéria de Lima Vaz Pereira, matrícula 319.856, Synara Soares
de Carvalho Cury, matrícula 286.303 e Viviane da Silva Gomes
Pires, matrícula 287.989 para comporem a Comissão Verificadora
responsável por analisar os autos processuais e proceder a
visitação na Instituição de Ensino, para verificação das condições
de funcionamento.

Em 16/2/17, após análise do processo, a Comissão
Verificadora constatou a existência de pendências documentais,
estabelecendo até o dia 6/3/17 para o cumprimento das exigências.

         Em 6/3/17, a Representante Legal apresentou à
Comissão Verificadora, parte dos documentos solicitados,
estabelecendo o dia 13/3/17, como prazo para a complementação
das exigências.

Em 13/3/17, a Representante Legal complementou as
exigências documentais solicitadas, conforme termo de visita
de 6/3/2017.

Em 24/3/17, a Comissão Verificadora compareceu à
Instituição de Ensino para verificação das condições físicas e
materiais, registrando em Termo de Visita exigências a serem
cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias.

Em 25/4/17, a Comissão Verificadora retornou à
Instituição de Ensino e constatou que as exigências foram
parcialmente cumpridas, conforme Termo de Visita datado de
24/3/17, estabelecendo um novo prazo, de 15 (quinze) dias,
para finalizar o cumprimento das mesmas.

Em 19/5/17, a Comissão Verificadora retornou à Instituição
de Ensino e constatou o cumprimento total das exigências,

estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para que a Representante
Legal comparecesse à COSE/SME/VR  e tomasse ciência do
Relatório Conclusivo.

Em 25/5/17, a Comissão Verif icadora opinou
favoravelmente à Renovação de Autorização de Funcionamento
com a oferta de Educação Infantil, nos segmentos Creche, a
partir de 0 (zero) ano de idade e Pré-Escolar, ambos em horário
parcial e integral.

Em 29/5/17, a Representante Legal tomou ciência do
Relatório Conclusivo da Comissão Verificadora, e na mesma data,
o presente processo foi devolvido pela COSE/SME/VR a este
Conselho para prosseguimento, sendo o feito encaminhado em
6/6/17, para nomeação de relator.

Voto do Relator

Após análise das peças do processo e do Relatório
Conclusivo da Comissão Verificadora, somos de parecer favorável
à concessão da Renovação de Autorização de Funcionamento,
com oferta de Educação Infantil, nos segmentos Creche, a partir
de 0 (zero) ano de idade e Pré-Escolar, ambos em horário parcial
e integral, pelo período de 4 (quatro) anos, à Escolinha de
Artes Pedacinho de Céu Ltda - M.E., mantenedora da
Instituição de Ensino privado de Educação Básica com nome de
fantasia Centro Educacional Pedacinho de Céu, na forma
da Deliberação CME/VR nº 29/2010.

              
Este é o Parecer. 

      
A Câmara de Educação Básica acompanha o Voto do Relator.

Mariuci Bilate Cury Puida – Presidente da CEB
Rejane Maria de Mélo
Carmen Lucia Pinto Coelho de Abrantes
Vania Azevedo Coutinho - Relatora

Conclusão do Plenário

O presente Parecer foi aprovado por unanimidade e entrará
em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões Prof. Waldyr Amaral Bedê, em Volta
Redonda, 28 de setembro de 2017.

Mariuci Bilate Cury Puida
Vice Presidente do CME/VR

No exercício da função de Presidente do CME/VR

� Paulo Roberto Coelho Mendes
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)

� Júlio César de Oliveira Cyrne
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)

� Marcus Vinícius Keenan Salgado
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)

� José Luiz de Sá
Membro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta

Redonda)

� Andrea da Costa de Norões Milfont
Membro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta

Redonda)

� Ana Cristina Campos Garcia
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)

� Cássia Andrea da Silva O. Coutinho
Membro (Fundação Educacional de Volta Redonda)

Volta Redonda, 30 de agosto de 2017.

Anderson Couto
Diretor Presidente - interino

Matr.40851

CIRCULAR INFORMATIVA
DE ADJUDICAÇÃO Nº 097/2017

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta
Redonda e respectiva Equipe de Apoio, composta pelos
integrantes legalmente nomeados, informa aos interessados, que
na Licitação por Pregão Eletrônico nº 0134/2017, Processo
nº 0731/2017, com a finalidade de atender a Solicitação de
Compras e Serviços nº 014035/2017 – GTE, cujo objeto é o
Plafonier Duplo e Luminaria , foi ADJUDICADO ao licitante
vencedor o objeto licitado e HOMOLOGADA a licitação pelo Sr.
Diretor Executivo (fls. 119 do processo em epígrafe), de acordo
com os Incisos XXI e XXII Art. 4º da Lei 10.520/2002.

AC ELETRICA PENEDO EIRELI ME
VALOR GLOBAL: R$ 4.256,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ATÉ 10 DIAS

11 de outubro de 2017.

Soraya Gouvêa Loçasso  - Matr. 13650
Pregoeira Oficial

Cláudio Gianelli Santos - Matr. 21695       Wilma Lima de Moura – Matr. 16357
 Apoio      Apoio

CIRCULAR INFORMATIVA
DE ADJUDICAÇÃO Nº 098/2017

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta
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marca DIGIMED. Embasados no parecer da Assessoria Jurídica
fundamentado no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

Empresa: DIGICROM ANALÍTICA LTDA.
Valor: R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais)
DOT. ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.512.0149.2980.33390390000.0100

SORAYA GOUVÊA LOÇASSO – MATR. 13650
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADJUDICATÓRIO
De acordo com o Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas

alterações, acato e autorizo a Justificativa da Comissão
Permanente de Licitação, no que se refere o processo acima
mencionado.

17 de outubro de 2017

JOSÉ GERALDO MATTEA SALGADO SANTOS – MATR. 21474
DIRETOR EXECUTIVO

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA/RJ

JUSTIFICATIVA : Pelo presente Processo nº 0874/2017,
pretende-se atender solicitação da Assessoria de Marketing/
DEX, para Credenciamento de empresas especializadas
na publicação e veiculação de jornais e revistas,
impressos, de caráter informativo e educativo, com
distribuição em volta redonda, para veiculação de peças
institucionais da Autarquia, referente ao Edital de
Credenciamento nº 001/2017. Embasados no parecer da
Assessoria Jurídica fundamentado no Caput do Art. 25 da Lei
8.666/93 e suas alterações.

Empresa: REVISTA POR AQUI EIRELI-ME
Valores: 05) Revista, periodicidade mensal, conteúdo

jornalístico e informativo prioritariamente local, distribuída
gratuitamente ou vendida. (P&B e COLORIDO); Página inteira –
R$ 3.000,00; Página dupla – R$ 5.000,00; Meia página – 1.500,00;
¼ página – 1.200,00.

DOT. ORÇAMENTÁRIA:
45.01.17.122.0269.2959.3339039000000.0100

SORAYA GOUVÊA LOÇASSO – MATR. 13.650
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADJUDICATÓRIO

De acordo com o Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, acato e autorizo a Justificativa da Comissão
Permanente de Licitação, no que se refere o processo acima
mencionado.

11 de outubro de 2017

JOSÉ GERALDO MATTEA SALGADO SANTOS – MATR. 21474
DIRETOR EXECUTIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 008 /2017

PROCESSO Nº 0773/2017
                     03/10/2017

RÁDIO ENERGIA LTDA

Credenciamento de empresas, programas de emissoras de
rádio com canal aberto que sejam geradoras – comerciais,
educativas – e que possuam sinal de transmissão no SAAE de
Volta Redonda, para veiculação de peças institucionais do SAAE
de Volta Redonda, que tenham em sua grade programas
informativos, locais/regionais, com programação jornalística,
prioritariamente voltada para Volta Redonda e região, para a
prestação de serviços de veiculação através de inserções de
atos legais, programas de utilidade pública e campanhas
institucionais e3 interesse da autarquia, objetivando levar à
população da cidade informações de conteúdo informativo e
educativo e de orientação social, destinados a informar aos
munícipes sobre os serviços, publicidade legal, institucional ou
promocional de ações, eventos e serviços prestados pelo
município.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 03/10/2017 a 02/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº 0841/2017
VALOR: R$3.033,60 (três mil, trinta e três reais e sessenta

centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 009 /2017

PROCESSO Nº 0772/2017
                     03/10/2017

JORNAL AQUI REGIONAL EIRELI EPP
Credenciamento público para credenciamento de empresas

especializadas  na publicação de jornais e revistas, impressos
de caráter informativo  e  educativo com distribuição em volta
redonda, para  veiculação de peças institucionais da autarquia,
que tenham em sua grade programas informativos, locais/
regionais, com programação jornalística, prioritariamente voltada
para Volta Redonda e região, para a prestação de serviços de
veiculação através de inserções de atos legais, programas de
utilidade pública e campanhas institucionais e3 interesse da
autarquia, objetivando levar à população da cidade informações
de conteúdo informativo e educativo e de orientação social,
destinados a informar aos munícipes sobre os serviços,
publicidade legal, institucional ou promocional de ações, eventos
e serviços prestados pelo município, com base na lei federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a lei federal 12.232/2010.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 03/10/2017 a 02/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº 0837/2017
VALOR: R$4.000,00 (quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 010 /2017

PROCESSO Nº 0804/2017
                     03/10/2017

C.M. DE LIMA FILHO JORNAIS E REVEISTAS-ME
Credenciamento público para credenciamento de empresas

especializadas  na publicação de jornais e revistas, impressos
de caráter informativo  e  educativo com distribuição em volta
redonda, para  veiculação de peças institucionais da autarquia,
que tenham em sua grade programas informativos, locais/
regionais, com programação jornalística, prioritariamente voltada
para Volta Redonda e região, para a prestação de serviços
de veiculação através de inserções de atos legais, programas
de utilidade pública e campanhas institucionais e3 interesse
da autarquia, objetivando levar à população da cidade

Redonda e respectiva Equipe de Apoio, composta pelos
integrantes legalmente nomeados, informa aos interessados, que
na Licitação por Pregão Eletrônico nº 0103/2017, Processo
nº 0546/2017, com a finalidade de atender a Solicitação de
Compras e Serviços nº 013326/2017 e 014084/2017– GCO,
cujo objeto é a aquisição de LACRE ANTI FRAUDE PARA
HIDRÔMETRO FABRICADO EM POLIPROPILENO, TUBETE
LONGO EM LATÃO FORJADO COM PORCAS DN 20MM E
GUARNIÇÃO(ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE
³/4 ) EM BORRACHA, foi ADJUDICADO aos licitantes vencedores
o objeto licitado e HOMOLOGADA a licitação pelo Sr. Diretor
Executivo (fls. 253 do processo em epígrafe), de acordo com os
Incisos XXI e XXII Art. 4º da Lei 10.520/2002.

SR MULTINEGÓCIOS COM. E SERVIÇOS LTDA – ME – Proc.: 0546/
2017 – Item: 01
VALOR GLOBAL: R$ 12.200,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS

GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – Proc.: 0882/2017 – Item: 02
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS

MARGEM E COMÉRCIO DE MAT. HIDRAULICOS EIREL-ME – Proc.:
0883/2017 – Item: 03
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS

16 de outubro de 2017.

Soraya Gouvêa Loçasso  - Matr. 13650
Pregoeira Oficial

Cláudio Gianelli Santos - Matr. 21695       Wilma Lima de Moura – Matr. 16357
 Apoio      Apoio

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA/RJ

JUSTIFICATIVA: Pelo presente processo nº 0862/2017,
pretende-se atender solicitação da Supervisão de Pessoal/GAD,
para Assinatura Anual de Atualização Tributária – Boletins
Impressos Semanais, Agenda de Obrigações Mensais
Impressa. Embasados no parecer da Assessoria Jurídica
fundamentado no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

Empresa: ATUALIZAÇÃO PROFIS. CONTÁBIL E JURIDICA
LTDA.

Valor: R$ 4.117,45
DOT. ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.33390390000.0100

SORAYA GOUVÊA LOÇASSO – MATR. 13650
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADJUDICATÓRIO
De acordo com o Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e suas

alterações, acato e autorizo a Justificativa da Comissão
Permanente de Licitação, no que se refere o processo acima
mencionado.

17 de outubro de 2017

JOSÉ GERALDO MATTEA SALGADO SANTOS – MATR. 21474
DIRETOR EXECUTIVO

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA/RJ

JUSTIFICATIVA: Pelo presente processo nº 0843/2017,
pretende-se atender solicitação da Divisão de Laboratórios/GTR,
para Manutenção e Calibração no Analisador de Flúor da
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informações de conteúdo informativo e educativo e de
orientação social, destinados a informar aos munícipes sobre
os serviços, publicidade legal, institucional ou promocional de
ações, eventos e serviços prestados pelo município, com
base na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, bem como a lei federal
12.232/2010.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 03/10/2017 a 02/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº0836 /2017
VALOR: R$4.000,00 (quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 011 /2017

PROCESSO Nº 0816/2017
                     03/10/2017

MANOEL ALVES PEREIRA 09380086768
Credenciamento público para credenciamento de empresas

especializadas  na publicação de jornais e revistas, impressos
de caráter informativo  e  educativo com distribuição em volta
redonda, para  veiculação de peças institucionais da autarquia,
que tenham em sua grade programas informativos, locais/
regionais, com programação jornalística, prioritariamente voltada
para Volta Redonda e região, para a prestação de serviços
de veiculação através de inserções de atos legais, programas
de utilidade pública e campanhas institucionais e3 interesse
da autarquia, objetivando levar à população da cidade
informações de conteúdo informativo e educativo e de
orientação social, destinados a informar aos munícipes sobre
os serviços, publicidade legal, institucional ou promocional de
ações, eventos e serviços prestados pelo município, com
base na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, bem como a lei federal
12.232/2010.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 03/10/2017 a 02/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº 0840/2017
VALOR: R$4.000,00 (quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 012 /2017

PROCESSO Nº 0830/2017
                     03/10/2017

EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE LTDA
Credenciamento público para credenciamento de empresas

especializadas  na publicação de jornais e revistas, impressos
de caráter informativo  e  educativo com distribuição em volta
redonda, para  veiculação de peças institucionais da autarquia,
que tenham em sua grade programas informativos, locais/
regionais, com programação jornalística, prioritariamente voltada
para Volta Redonda e região, para a prestação de serviços de
veiculação através de inserções de atos legais, programas de
utilidade pública e campanhas institucionais e3 interesse da
autarquia, objetivando levar à população da cidade informações
de conteúdo informativo e educativo e de orientação social,
destinados a informar aos munícipes sobre os serviços,
publicidade legal, institucional ou promocional de ações, eventos
e serviços prestados pelo município, com base na lei federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a lei federal 12.232/2010.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 10/10/2017 a 09/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº 0866/2017
VALOR: R$4.000,00 (quatro mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
CREDENCIAMENTO N.º 013 /2017

PROCESSO Nº 0841/2017
                     11/10/2017

SOCIEDADE BARRENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA-EPP
Credenciamento de empresas, programas de emissoras de

rádio com canal aberto que sejam geradoras – comerciais,
educativas – e que possuam sinal de transmissão no SAAE de
Volta Redonda, para veiculação de peças institucionais do SAAE
de Volta Redonda, que tenham em sua grade programas
informativos, locais/regionais, com programação jornalística,
prioritariamente voltada para Volta Redonda e região, para a
prestação de serviços de veiculação através de inserções de
atos legais, programas de utilidade pública e campanhas
institucionais e3 interesse da autarquia, objetivando levar à
população da cidade informações de conteúdo informativo e
educativo e de orientação social, destinados a informar aos
munícipes sobre os serviços, publicidade legal, institucional ou
promocional de ações, eventos e serviços prestados pelo
município, com base na lei federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a lei
federal 12.232/2010.

O presente Contrato tem prazo de vigência de 06 (seis)
meses contados de 11/10/2017 a 10/04/2018.

NOTA DE EMPENHO Nº 0867/2017
VALOR: R$3.033,60 (três mil, trinta e três reais e sessenta

centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

45.01.17.122.0269.2959.3.3.3.9.0.39.00.00.00.0100

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA/RJ

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 005 DO CONTRATO Nº 026/
2017 ENTRE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VOLTA REDONDA - SAAE/VR, E A SANLURB – Saneamento e
Limpeza Urbana Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0264/2017

DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo promover

a redução do valor unitário da contratação. Tal redução incidirá
no valor inicialmente de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta
centavos), que após sofrer um desconto de 0,10%, passará a
ser de R$ 39,46 (trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).

DATA: 02/10/2017

            Bruno Ribeiro Soares  – CPF nº 115.650.017-61;
            Luanay Cunha Alves    – CPF nº 125.264.177-08

Membros Suplentes:
            Silvânia Leal da Silva – CPF nº 963.590.807-53,
            América Andrade Ferreira – CPF nº 020.413.957-02,
            Tânia Cristina Barreto – CPF nº 825.048.497-53.

Volta Redonda,  09 de outubro de 2017

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

IPPU/VR

PORTARIA – P – Nº 036/2017
DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispensar  do   Cargo  de Chefe de Divisão da Divisão de
Topografia do Departamento de Engenharia – C.A.I.10.

                                                                                                                                                                                                                                                                
A Diretora  Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Volta Redonda  IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro no Artigo 46, Item II da Lei Municipal 1411/76.

R  E  S  O  L  V  E  :

1. DISPENSAR, a contar de 31/08/2017, o servidor THEMIS
PONZIO DE  REZENDE do cargo de Chefe de Divisão, da Divisão
de Topografia do Departamento de Engenharia, da Diretoria de
Arquitetura e Engenharia  - C.A.I.10,     deste Instituto.

2 .  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Volta Redonda,   16  de outubro  de 2017.

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

PORTARIA – P – Nº 037/2017
 DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispensar  do   Cargo  de Chefe de Divisão da Divisão de
Tesouraria do Departamento de Financeiro – C.A.I.10.

                                                                                                                                                                                                                                                                
A Diretora  Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Volta Redonda  IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro no Artigo 46, Item II da Lei Municipal 1411/76.

R  E  S  O  L  V  E  :

1. DISPENSAR, a contar de 31/08/2017, a servidora MARIA
TERESA MARQUES MOREIRA do cargo de Chefe de Divisão,
da Divisão de Tesouraria do Departamento Financeiro , da Diretoria
Administrativa Financeira  - C.A.I.10,     deste Instituto.

2 .  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Volta Redonda,   16  de outubro  de 2017.

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

PORTARIA – P – Nº 038/2017
DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispensar  do   Cargo  de Chefe de Divisão da Divisão de
Reprografia do Departamento de Documentação – C.A.I.10.

                                                                                                                                                                                                                                                                
A Diretora  Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Volta Redonda  IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro no Artigo 46, Item II da Lei Municipal 1411/76.

R  E  S  O  L  V  E  :

1. DISPENSAR, a contar de 31/08/2017, o servidor
ALEXANDRE DUFFRAYER DE ARAÚJO do cargo de Chefe de

PORTARIA IPPU/VR - Nº  035 /2017

Altera a Comissão Permanente de Licitação do IPPU/VR,

A Diretora Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Volta Redonda, IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais em conformidade com o artigo 46, item II da Lei Municipal
nº 1.1411/76, e:

Considerando o Inciso II do Art. 5º, e Inciso XXI do Art. 37, da
Constituição Federal;

Considerando o Inciso XVI do Art. 6º, Inciso III do Art. 38 e §
4º do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e suas alterações posteriores;

Considerando a necessidade de estruturar a Comissão
Permanente de Licitação no intuito de atender à Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993;

Decide,
Art. 1º. Alterar a Comissão Permanente de  Licitação – CPL

do IPPU/VR , composta de 07 (sete) membros,  facultada a
recondução no período seguinte de até 04 (quatro) membros,
para o período de 12 meses.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor
a Comissão Permanente de Licitação – CPL, do IPPU/VR:

Presidente: Renata de Souza Faria – CPF nº 082.236.317-84
Membros Efetivos:
            Igor  Azevedo Motta   – CPF nº 124.412.987-98;
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Divisão, da Divisão de Reprografia do Departamento de
Documentação, da Diretoria de Informações  - C.A.I.10,     deste
Instituto.

2 .  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Volta Redonda,   16  de outubro  de 2017.

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

PORTARIA – P – Nº 041/2017
DE 16  DE OUTUBRO  DE 2017.

Exonerar do   Cargo  de Gerente de Departamento da Diretoria
de Informações – D.A.S 10D.

A Diretora  Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Volta Redonda  IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro no Artigo 46, Item II da Lei Municipal 1411/76.

R  E  S  O  L  V  E  :

1. EXONERAR, a contar de 31/08/2017, a servidora QUESIA
ALBERTASSI TAVARES para o cargo de Gerente de Departamento
do Departamento de Documentação D.A.S. 10 D,  da Diretoria de
Informações,   deste Instituto, matrícula 34703.

2 .  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Volta Redonda,   16  de outubro  de 2017.

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

PORTARIA – P – Nº 042/2017
DE 16  DE OUTUBRO  DE 2017.

Dispensar   Cargo  de Gerente de Departamento da Diretoria
de Planejamento – D.A.S 10D.

A Diretora  Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Volta Redonda  IPPU/VR, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro no Artigo 46, Item II da Lei Municipal 1411/76.

R  E  S  O  L  V  E  :

1. DISPENSAR, a contar de 31/08/2017, a servidora MAYONE
DE LUNA CABRAL para o cargo de Gerente de Departamento
do Departamento de Urbanismo D.A.S. 10 D,  da Diretoria de
Planejamento ,   deste Instituto, matrícula 34959.

2 .  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Volta Redonda,   16  de outubro  de 2017.

Maria Ilma de Andrade Silva
Diretora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 001/2017

A EMPRESA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS
DE VOLTA REDONDA torna público que o PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2017 – EPD/VR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/
2017, com data de abertura em 10/10/2017 às 09 horas, que
versa sobre o OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL
PARA PARQUÍMETROS, foi considerado FRACASSADO, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/1993.

Volta Redonda, 17 de outubro 2017.

Matheus Moreira Cruz
Diretor Presidente

PORTARIA N.º 032/2017

Autoriza funcionários para participar de curso da Escola do
Legislativo.

O Diretor Presidente da Empresa de Processamento de Dados
de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do Regimento Interno.

RESOLVE:

AUTORIZAR, os funcionários André Otávio de Aguiar e
Ideraldo Simeão Duque, a participar do Seminário de
Planejamento Estratégico em Políticas Públicas a ser ministrado
pela Escola do Legislativo – ELERJ da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua da Alfândega, nº 8,
7º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/10/2017.

Volta Redonda, 11 de outubro de 2017.

Matheus Moreira Cruz
Diretor Presidente

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº088/2017-
PARTES: EMPRESA CONTROLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ sob o
n°09.610.464/0001-94, através do SERVIÇO AUTÔNOMO
HOSPITALAR/HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - OBJETO:
CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CAPELAS DE
FLUXO LAMINAR - Prazo: 06 (SEIS) meses, contados a partir
da data fixada pelo SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR /
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, na Ordem de Serviço, a ser
expedida após cumpridas as exigências legais e contratuais -
Valor é estimado em R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais); –
Proc. Adm.: 436/2017 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.30.10.302.0269.2.003 - 33.90.39.00.00 – 730.060

LEI MUNICIPAL Nº 5.404

Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de
informações sobre os plantões médicos no Município de Volta
Redonda.

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprova e eu, em
conformidade com o § 8º do artigo 60 da Lei Orgânica do Município,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  A Secretaria Municipal de Saúde e as entidades
conveniadas da área da saúde disponibilizarão,  na página Portal
VR, a relação com os endereços de suas entidades de saúde
que prestam serviços clínicos e ambulatoriais com nome,
especialidade e horários dos plantões de seus médicos, bem
como os respectivos números para contato, informações e/ou
reclamações.

 Art. 2º  O Poder Executivo deverá divulgar também um número
de telefone e um e-mail para contato com a Prefeitura, para que
qualquer munícipe possa efetuar reclamações ou denúncias ao
analisar as informações divulgadas e encontrar qualquer
irregularidade, ou então, o não cumprimento das disposições do
artigo anterior.

 Art. 3º  A divulgação deverá ser feita por meio de link, criado
especificamente para esse fim na página Portal VR.

Art. 4º  Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente
à EPD – Empresa de Processamento de Dados, por meio de ato
próprio, baixar as demais normas para a execução e cumprimento
das disposições desta Lei.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Volta Redonda, 10 de outubro de 2017.

WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA
Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 5.405

EMENTA:  INSITUI O DIA DA CULTURA EVANGÉLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprova e eu, em
conformidade com o  8º do Artigo 60 da Lei Orgânica do Município,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o dia 20 de setembro como “Dia
Municipal da Cultura Evangélica”, a ser comemorado, anualmente.

Art. 2° - A comemoração ora instituída passa a integrar o
calendário oficial de datas e eventos do Município de Volta
Redonda.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTES: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE VOLTA REDONDA
- COHAB-VR E JPC – SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA
CONTABIL LTDA.

OBJETO:  Prestação de Serviços  técnicos de auditoria,
correspondente a análise do Balanço Patrimonial da COHAB-
VR, referente exercício de 2016.

VALOR:  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
PRAZO:  15 (quinze) dias.
DATA DE ASSINATURA: 29 de setembro de 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 072/2017 – COHAB-VR.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTES: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE VOLTA REDONDA
- COHAB-VR  E  R.S. DE ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA.

OBJETO: Prestação de serviços de conexão a rede internet.
VALOR:  R$ 76,00 (setenta e seis reais) mensais.
PRAZO:  12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA: 17 de outubro de 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2015 – COHAB-VR

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTES: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE VOLTA REDONDA
- COHAB-VR E PROGNUM INFORMÁTICA S/A.

OBJETO: Serviços de Fornecimento de Licença de Uso de
Sistemas Eletrônicos de Processamento de Dados.

VALOR: R$ 12.039,58 (dez mil,  trinta e nove mil e cinqüenta
e oito centavos)  mensais

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.
DATA DE ASSINATURA: 01  de  outubro  de 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2015 – COHAB-VR.
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Art. 3° - O Dia Municipal da Cultura Evangélica destina-se ao
congraçamento das igrejas evangélicas, independentemente da
ordem denominacional protestante, sejam elas tradicionais
luteranas, metodistas, batistas, presbiterianas, adventistas ou
pentecostais e neo-pentecostais.

Art. 4° - Cabe às igrejas adotarem o dia 20 de setembro ou,
conforme lhes convir, a semana que integra a data, para
adicionarem em seu calendário de comemorações e festividades,
a f im que promovam a divulgação de seus trabalhos
evangelísticos, assim como manifestações artísticas e culturais.

Parágrafo único - Entende-se por trabalhos evangelísticos
e manifestações artísticas e culturais:

 I – Apresentação de coral e músicos com arranjos de hinos
de louvor e adoração;

II - Apresentação de peças de teatro e demais encenações
de temas bíblicos;

III - Gincanas desportivas e intelectuais visando à integração
de membros da igreja com a comunidade.

IV- Feira do livro evangélico;
V- Demais manifestações que não contraponham com os

princípios cristãos evangélicos;

Art. 5° - A Prefeitura Municipal cabe o apoio inconstitucional
na divulgação e preservação da data.

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei
ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que
couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua
publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

         Volta Redonda, 10 de outubro de 2017.

WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA
Presidente

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
CONTRATO N°: 011/17
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, CNPJ

Nº 032.517.906/0001-74 E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, CNPJ n°
33.661.745/0001-50.

OBJETO: O objeto deste CONTRATO é a prestação de serviço
de Agente de Integração para propiciar a plena operacionalização
de Estágio de Estudantes nas dependências da Câmara Municipal
de Volta Redonda.

VALOR GLOBAL: R$ 23.520,00 (vinte e três mil,
quinhentos e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.91.01.031.0001.2.970.33903900000.00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 857/17
PRAZO: 12 meses
VIGÊNCIA: a partir de 02 de outubro de 2017.

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

A empresa GLOBAL VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
foi classificada em primeiro lugar na licitação realizada no dia 26
de setembro de 2017, referente ao Processo Administrativo nº
524/2017, na modalidade CONVITE, tendo apresentado o valor
global de com valor global de R$ 51.130,44 (cinquenta e um
mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos),
conforme Ata anexa, “ contratação de empresa para
prestação de serviços de revitalização de toda a área
externa, incluindo as grades de ferro, da Câmara
Municipal, conforme especificações constantes no
Projeto básico anexo ao Convite”. Em face disso, a Divisão
de Licitação opina pelo prosseguimento do presente certame em
favor da referida firma.

Submeto, portanto, à apreciação e decisão de V.Exa. o
resultado da licitação, objetivando sua homologação e adjudicação.

Volta Redonda, 11 de outubro de 2017.

MARIA LUÍSA MANSO DE MORAIS
Chefe da Divisão de Licitação
Matrícula nº 1182

À Divisão de Licitação,

Homologo o resultado da licitação e adjudico o Processo
Administrativo nº 524/2017 em favor da empresa GLOBAL VR
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Determino o encaminhamento
à Divisão de Contabilidade para, de acordo com a dotação
orçamentária própria, proceder a emissão da Nota de Empenho
correspondente, no valor de R$ 51.130,44 (cinquenta e um
mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

      Volta Redonda, 17  de outubro de 2017.

WELDERSON SIDNEY DA SILVA TEIXEIRA
PRESIDENTE

ATO N° 9.532

A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,
representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Exonerar, a partir do dia 10 de outubro do ano em curso, a
servidora Joice Nicolau Coelho, matrícula 2043, ocupante do
cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete,
Símbolo CG, do Quadro de Pessoal desta Casa, nomeada pelo
Ato n° 9.243, conforme Processo Administrativo n° 1.464/2017.

Volta Redonda, 16 de outubro de 2017.

Welderson Sidney da Silva Teixeira
Presidente

Francisco Novaes Filho
Primeiro Secretário

ATO Nº 9.533

 A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,
representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a partir do dia 23 de
setembro de 2017, o prazo dos trabalhos para a Comissão
Especial de Estudos, criada pela Resolução nº 4.501, de 15
de agosto de 2017, com a finalidade de acompanhar as ações
que decorreram na perda das salas comerciais pertencentes ao
patrimônio da COHAB/VR, conforme Anotação de Requerimento
Verbal de n° 279/2017 aprovado em Sessão Ordinária do dia 09
de outubro do corrente ano.

Volta Redonda, 16 de outubro de 2017.

Welderson Sidney da Silva Teixeira
Presidente

Francisco Novaes Filho
Primeiro Secretário

ATO Nº 9.534

 A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,
representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a partir do dia 30 de
setembro de 2017, o prazo dos trabalhos para a Comissão
Especial de Estudos, criada pela Resolução nº 4.503, de 18
de agosto de 2017, com a finalidade de avaliar o impacto ambiental
causado pelo depósito de escória de aciaria, conforme Anotação
de Requerimento Verbal de n° 280/2017 aprovado em Sessão
Ordinária do dia 09 de outubro do corrente ano.

Volta Redonda, 16 de outubro de 2017.

Welderson Sidney da Silva Teixeira
Presidente

Francisco Novaes Filho
Primeiro Secretário

Acompanhe o Volta Redonda

em Destaque pela internet

www.portalvr.com


