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Clínica Odontológica do Santa Cruz completa
seis meses com 1,2 mil pacientes assistidos

Com seis meses de funcionamento, a

Clínica Odontológica Concentrada (COC), do

bairro Santa Cruz, atingiu a marca de 1,2 mil

pacientes assistidos. Os atendimentos somam

quase três mil consultas, mais de 50 próteses

entregues e 400 atendimentos de emergência.

A equipe da unidade contabiliza ainda 350

pacientes com alta do tratamento, o que

significa a abertura de novas vagas.  

O COC trabalha com prioridade para os

pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes,

com deficiência, renais crônicos e crianças até

10 anos. Já no próximo dia 26 de fevereiro,

uma segunda-feira, a clínica abre mais 50

vagas para inclusão do nome no cadastro. Para

o início do tratamento é preciso apresentar cópia

do Cartão SUS, da Identidade e de comprovante

de residência.  
 A unidade é uma conquista importante para

os moradores do Santa Cruz e região, pois,

antes precisavam procurar atendimento nas

clínicas do Santo Agostinho, Eucaliptal e do
Aterrado.

 O COC funciona das 7h às 17h, de segunda

a sexta-feira, e conta com oito dentistas, um
técnico em saúde bucal, quatro auxiliares, dois

recepcionistas e um auxiliar de serviços gerais.

Esses profissionais garantem à população

tratamento periodontal, endodôntico, prótese,

odontopediatra e bucomaxilo.
 
Espaço Físico

A nova clínica, que tem aproximadamente
350 m² de construção, é composta de uma

sala clínica com quatro consultórios; um

consultório individual com raio X; e uma sala

de raio X. A estrutura de apoio ainda conta com

recepção; sanitários feminino e masculino

adaptados; sala para gerência; almoxarifado;
sanitários para funcionários; vestiário; copa/

cozinha; sala de armazenagem/distribuição;

esterilização; desinfecção; e prótese. 

As Clínicas Odontológicas de Volta Redonda

são compostas por modernos consultórios que

ficam em uma mesma sala e atendem aos

pacientes simultaneamente. As outras clínicas

odontológicas estão localizadas nos bairros
Aterrado, Santo Agostinho, Siderlândia, Jardim

Tiradentes, Conforto, Eucaliptal, Vila Brasília

e Retiro.
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DECRETO Nº  14.866

Institui o Símbolo do Sistema Municipal de Proteção e Defesa
Civil de Volta Redonda – SIMPDEC, e dá outras Providências.

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

          D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica instituído o Símbolo do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil – SIMPDEC.

Artigo 2º - O símbolo do Sistema Municipal de Defesa Civil
compõem-se de um quadrilátero na cor branca com duas mãos
estilizadas na cor laranja formando um hexágono simbolizando
o acolhimento nas mãos que amparam e ajudam, tendo no seu
interior, de forma, centralizada, um triângulo eqüilátero na cor
azul em cujo centro está inserido o Feixe de Raios, constante
no brasão e no pavilhão simbolizando o município, conforme o
desenho constante no anexo que integra este decreto.

§1º - O hexágono simbolizando pelas mãos projeta a dinâmica
operacional da Organização Internacional de Defesa Civil,
semelhante ao sistema de vida das abelhas, no qual cada uma
desempenha suas funções próprias, sempre em beneficio da
comunidade.

§2º - O triângulo azul representa os 03 (três) âmbitos de
atuação da Defesa Civil, quais sejam: Federal, Estadual e Municipal,
destacando, também com sua presença, a existência de um
posto de observação e alerta do quadro geral da Proteção e
Bem-Estar Social.

§3º - O Feixe de Raios transmite o pensamento de que a
comunidade é parte integrante do Sistema de Defesa Civil.

§4º - Acima do hexágono deve constar a expressão DEFESA
CIVIL e abaixo deste, o nome do Município de VOLTA REDONDA,
na cor azul, conforme anexo que integra este decreto.

Artigo 3º - O Departamento de Defesa Civil, por meio de
sua Diretoria Administrativa, providenciará a inclusão do
símbolo, ora instituído, em toda documentação oficial
expedida, nos uniformes, nos materiais de divulgação e nas
viaturas oficiais.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua
publicação .

Palácio 17 de Julho,  12 de janeiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.867

Nomeia representantes para compor Grupo de Trabalho.

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

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam nomeados os Representantes abaixo
relacionados, para compor o Grupo de Trabalho criado através
do Decreto nº 14.849,  para levantamento dos tributos devidos
pela Companhia Siderúrgica Nacional:

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

Enock de Azevedo Henriques

Procuradoria Geral do Município – PGM
Thiago Vinicio Leon

Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Aériton Miguel do Nascimento Romaneli

Gabinete de Estratégia Governamental – GEGOV
Artur Frederico Vieira Queiroz

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

Palácio 17 de Julho, 15 de janeiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

ERRATA

O Decreto nº 14.870, publicado na edição nº 1425, de 18/
janeiro/18, do Volta Redonda em Destaque, Diário Oficial do
Município,  saiu com erro  de  digitação no nome de representante.
Por esta razão, passamos a republicar o dito Decreto , com a
devida correção.

DECRETO Nº 14.870

Nomeia membros  do  Conselho  Fiscal  da  Fundação Beatriz
Gama – FBG.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo
12 da Deliberação nº 904, de 09/01/68,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados,
com mandato de 2 (dois) anos – biênio 2017/2019,  para  compor
o  Conselho Fiscal da Fundação Beatriz Gama.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA



• 3VOLTA REDONDA EM DESTAQUE15 de fevereiro de 2018

Titular   : Claudionor de Souza
Suplente: Fabiana Patrícia de Paula

- CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
      Titular   : Welderson Sidney da Silva Teixeira
      Suplente: Luciano de Souza Portes

- CLUBE DE SERVIÇO
Titular   : Célio Dias Aguiar
Suplente: Ildefonso Novaes

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a contar de 27 de setembro
de 2017.

Palácio 17 de Julho, 15 de janeiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.875

Institui o Conselho Social da Cidade de Volta Redonda – CSC/
VR, e dá outras providências .

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

CONSIDERANDO as diretrizes da primeira etapa do Plano de
Reforma Estruturante, P.R.E.-1;

CONSIDERANDO a necessidade de constante diálogo com a
sociedade para contribuição no planejamento municipal e na
melhoria dos serviços públicos;

CONSIDERANDO  a importância de espaços plurais para
debates sobre as políticas públicas municipais, bem como o
empoderamento da sociedade no que tange a construção e
avaliação das ações governamentais,

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo

Municipal, o Conselho Social da Cidade de Volta Redonda – CSCVR,
órgão colegiado, de caráter consultivo, para apoio na tomada de
decisões municipais.

Parágrafo único – O Conselho Social da Cidade de Volta
Redonda – CSCVR, será norteado pelos princípios do diálogo, da
pluralidade, da participação e democracia, sempre com vistas a
superar diferenças e construir consensos em torno de temas
públicos municipais.

Artigo 2º - O Conselho Social da Cidade de Volta Redonda –
CSCVR,  será composto por até 30 (trinta) cidadãos de destacada
posição na sociedade, seja por seu conhecimento das questões
do município, seja por sua contribuição pessoal ou profissional
para evolução da cidade de Volta Redonda.

Parágrafo único -  Considera-se como membro integrante
do Conselho Social da Cidade de Volta Redonda, o Chefe do
Executivo Municipal, que continuará sendo membro mesmo após
o fim do seu mandato.”

Artigo 3º - A composição do Conselho será por escolha e de
inteira responsabilidade de seus Conselheiros, sendo suas
alterações submetidas e só aprovadas se  por unanimidade de
seus membros.

Parágrafo único A participação dos Conselheiros nas
atividades do Conselho Social da Cidade de Volta Redonda –
CSCVR, será considerada função relevante e não será
remunerada.

Artigo 4º - Ficam designados os membros abaixo
relacionados para  compor o Conselho Social da Cidade de Volta
Redonda – CSCVR, com a finalidade de  apoiar as tomadas de
decisões municipais:

·      Fabiano Vieira de Andrade Souza
· Alexandre de Melo Antunes
· Alexandre Fernandes Habibe
· André Telles Nogueira

· Claro Mariano de Lima Filho
· César Fernando Abrantes
· Ivanil de Souza
· José Bonifacio dos Reis
· José Ivo de Souza
· Mario Artur de Souza Fontes
· Mauro de Oliveira Pereira
· Sergio Santos Ribeiro
· Ubiraci Moreira de Souza
· Fernando Jorge Garcia
· Marcus Vinícius Convençal de Oliveira
· Vera Lúcia Pires Nunes
· Gil Santos Ferreira
· Domingos Resino de Freitas
· Cláudio Dalboni Cunha
· Aurélio José F. de Paiva
· Valmemir Micheloni
· Rafael Capobiango Filho

Artigo 5º- As vagas remanescentes serão indicadas pelos
membros aqui designados, com aprovação por unanimidade, até
o limite estabelecido no artigo 2º deste Decreto.

Artigo 6º- Ficam revogados na íntegra os Decretos 14.306,
14.643, 14,829, 14.830 e 14.831.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 16 de janeiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

 DECRETO Nº  14.917
Dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse

a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos,
investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito
privado, a serem utilizados pela administração pública Municipal.

O Prefeito Municipal De Volta Redonda, no uso de suas
atribuições regulamentares, conferidas pelos artigos 18, I, alíneas
“a’ e “n’, e 74, IV e VIII, da Lei Orgânica do Município; bem como
considerando o disposto no artigo 2º da Lei nº 11.922/09 e na Lei
Municipal nº 4.227/2006, e

CONSIDERANDO a necessidade de Regulamentar os
Procedimentos de Manifestação de Interesse – PMI, no âmbito da
Administração Municipal;

         D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Este Decreto estabelece no âmbito da
administração Municipal, o Procedimento de Manifestação de
Interesse - PMI a ser observado na apresentação de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou
jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a
administração pública na estruturação de empreendimentos objeto
de concessão ou permissão de serviços públicos, de parceria
público-privada, de arrendamento de bens públicos ou de
concessão de direito real de uso. 

§1º - A abertura do procedimento previsto no caput é facultativa
para a administração pública. 

§2º - O procedimento previsto no caput poderá ser aplicado
à atualização, complementação ou revisão de projetos,
levantamentos, investigações e estudos já elaborados. 

§3º - O Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI
será composto das seguintes fases:

I - Abertura, por meio de publicação de edital de chamamento
público;

II - Autorização para a apresentação de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos; e

III - Avaliação, seleção e aprovação. 

Artigo 2º - A competência para abertura, autorização e

aprovação de PMI será exercida pela autoridade máxima ou pelo
órgão colegiado máximo do órgão ou entidade da administração
pública municipal competente para proceder à licitação do
empreendimento ou para a elaboração dos projetos, levantamentos,
investigações ou estudos a que se refere o artigo 1º. 

CAPÍTULO II
DA ABERTURA

Artigo 3º - O PMI será aberto mediante chamamento público,
a ser promovido pelo órgão ou pela entidade que detenha a
competência prevista no artigo 2º, de ofício ou por provocação
de pessoa física ou jurídica interessada. 

Parágrafo único - A proposta de abertura de PMI por pessoa
física ou jurídica interessada será dirigida à autoridade referida
no artigo 2º e deverá conter a descrição do projeto, com o
detalhamento das necessidades públicas a serem atendidas e
do escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos
necessários.

Artigo 4º - O edital de chamamento público deverá, no mínimo:
I – Delimitar o escopo mediante termo de referência, dos

projetos, levantamentos, investigações ou estudos; e
II – Indicar:
a) Diretrizes e premissas do projeto que orientem sua

elaboração com vistas ao atendimento do interesse público;
b) Prazo máximo e forma para apresentação de

requerimento de autorização para participar do procedimento;
c) Prazo máximo para apresentação de projetos,

levantamentos, investigações e estudos, contado da data de
publicação da autorização e compatível com a abrangência dos
estudos e o nível de complexidade das atividades a serem
desenvolvidas;

d) Valor nominal máximo para eventual ressarcimento;
e)  Critérios para qualificação, análise e aprovação de

requerimento de autorização para apresentação de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos;

f) Critérios para avaliação e seleção de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos apresentados por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado autorizadas, nos
termos do artigo 10º; e

g) A contraprestação pública admitida, no caso de parceria
público-privada, sempre que possível estimar, ainda que sob a
forma de percentual;

III – Divulgar as informações públicas disponíveis para a realização
de projetos, levantamentos, investigações ou estudos; e

IV – Ser objeto de ampla publicidade, por meio de publicação
no Diário Oficial da União, n o Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e de divulgação no sítio na internet dos órgãos e entidades
a que se refere o artigo 2º. 

§ 1º  - Para fins de definição do objeto e do escopo do
projeto, levantamento, investigação ou estudo, o órgão ou a
entidade solicitante avaliará, em cada caso, a conveniência e a
oportunidade de reunir parcelas fracionáveis em um mesmo PMI
para assegurar, entre outros aspectos, economia de escala,
coerência de estudos relacionados a determinado setor,
padronização ou celeridade do processo. 

§ 2º - A delimitação de escopo a que se refere o inciso I
do caput poderá se restringir à indicação do problema a ser
resolvido por meio do empreendimento a que se refere o artigo
1º, deixando a pessoas físicas e jurídicas de direito privado a
possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução. 

§ 3º - O prazo para apresentação de requerimento de
autorização para apresentação de projetos, levantamentos,
investigações ou estudos não será inferior a vinte dias, contado
da data de publicação do edital. 

§ 4º - Poderão ser estabelecidos no edital de chamamento
público prazos intermediários para apresentação de informações
e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos,
levantamentos, investigações ou estudos. 

§ 5º - O valor nominal máximo para eventual ressarcimento
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dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos:
I – Será fundamentado em prévia justificativa técnica, que

poderá basear-se na complexidade dos estudos ou na elaboração
de estudos similares; e

II – Não ultrapassará, em seu conjunto, dois inteiros e cinco
décimos por cento do valor total estimado previamente pela
administração pública para os investimentos necessários à
implementação do empreendimento ou para os gastos necessários
à operação e à manutenção do empreendimento durante o período
de vigência do contrato, o que for maior. 

§ 6º - O edital de chamamento público poderá condicionar o
ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações e
estudos à necessidade de sua atualização e de sua adequação,
até a abertura da licitação do empreendimento, em decorrência,
entre outros aspectos, de:

I – Alteração de premissas regulatórias e de atos normativos
aplicáveis;

II – Recomendações e determinações dos órgãos de controle;
ou

III – Contribuições provenientes de consulta e audiência
pública. 

§ 7º - No caso de PMI provocado por pessoa física ou jurídica
de direito privado, deverá constar do edital de chamamento público
o nome da pessoa física ou jurídica que motivou a abertura do
processo. 

 Artigo 5º  - O requerimento de autorização para
apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou
estudos por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado conterá
as seguintes informações:

I – Qualificação completa, que permita a identificação da
pessoa física ou jurídica de direito privado e a sua localização
para eventual envio de notificações, informações, erratas e
respostas a pedidos de esclarecimentos, com:

a) Nome completo;
b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no

Cadastro Nacional de Pessoa  Jurídica - CNPJ;
c) Cargo, profissão ou ramo de atividade;
d) Endereço; e
e) Endereço eletrônico;
II – Demonstração de experiência na realização de projetos,

levantamentos, investigações e estudos similares aos solicitados;
III – Detalhamento das atividades que pretende realizar,

considerado o escopo dos projetos, levantamentos, investigações
e estudos definidos na solicitação, inclusive com a apresentação
de cronograma que indique as datas de conclusão de cada
etapa e a data final para a entrega dos trabalhos;

IV – Indicação de valor do ressarcimento pretendido,
acompanhado de informações e parâmetros utilizados para sua
definição; e

V – Declaração de transferência à administração pública
dos direitos associados aos projetos, levantamentos,
investigações e estudos selecionados. 

§1º - Qualquer alteração na qualificação do interessado deverá
ser imediatamente comunicada ao órgão ou à entidade solicitante. 

§2º - A demonstração de experiência a que se refere o inciso
II do caput poderá consistir na juntada de documentos que
comprovem as qualificações técnicas de profissionais vinculados
ao interessado, observado o disposto no §4º. 

§3º -  Fica facultado aos interessados a que se refere
o caput se associarem para apresentação de projetos,
levantamentos, investigações e estudos em conjunto, hipótese
em que deverá ser feita a indicação das empresas responsáveis
pela interlocução com a administração pública e indicada a
proporção da repartição do eventual valor devido a título de
ressarcimento. 

§4º - O autorizado, na elaboração de projetos, levantamentos,
investigações ou estudos, poderá contratar terceiros, sem prejuízo
das responsabilidades previstas no edital de chamamento público
do PMI. 

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO

Artigo 6º - A autorização para apresentação de projetos,
levantamentos, investigações e estudos:

I – Será conferida sem exclusividade;
II – Não gerará direito de preferência no processo licitatório

do empreendimento;
III – Não obrigará o Poder Público a realizar licitação;
IV – Não implicará, por si só, direito a ressarcimento de

valores envolvidos em sua elaboração; e
V – Será pessoal e intransferível. 

§1º - A autorização para a realização de projetos,
levantamentos, investigações e estudos não implica, em nenhuma
hipótese, responsabilidade da administração pública perante
terceiros por atos praticados por pessoa autorizada. 

§2º - Na elaboração do termo de autorização, a autoridade
competente reproduzirá as condições estabelecidas na
solicitação e poderá especificá-las, inclusive quanto às atividades
a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual
ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação
de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento
de projetos, levantamentos, investigações ou estudos. 

Artigo 7º - A autorização poderá ser:
I – Cassada, em caso de descumprimento de seus termos,

inclusive na hipótese de descumprimento do prazo para
reapresentação determinado pelo órgão ou pela entidade
solicitante, tendo em vista o disposto no §2º do artigo 9º, e de
não observação da legislação aplicável;

II – Revogada, em caso de:
a) Perda de interesse do Poder Público nos empreendimentos

de que trata o artigo 1º; e
b) Desistência por parte da pessoa física ou jurídica de

direito privado autorizada, a ser apresentada, a qualquer tempo,
por meio de comunicação ao órgão ou à entidade solicitante por
escrito;

III – Anulada, em caso de vício no procedimento regulado por
este Decreto ou por outros motivos previstos na legislação; ou

IV – Tornada sem efeito, em caso de superveniência de
dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento
dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos. 

§1º - A pessoa autorizada será comunicada da ocorrência
das hipóteses previstas no caput. 

§2º -  Na hipótese de descumprimento dos termos da
autorização, caso não haja regularização no prazo de cinco
dias, contado da data da comunicação, a pessoa autorizada
terá sua autorização cassada. 

§3º - Os casos previstos no caput não geram direito de
ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração de projetos,
levantamentos, investigações e estudos. 

§4º -  Contado o prazo de trinta dias da data da comunicação
prevista nos §1º e § 2º, os documentos eventualmente
encaminhados ao órgão ou à entidade solicitante que não tenham
sido retirados pela pessoa autorizada poderão ser destruídos.

Artigo 8º - O Poder Público poderá realizar reuniões com a
pessoa autorizada e quaisquer interessados na realização de
chamamento público, sempre que entender que possam contribuir
para a melhor compreensão do objeto e para a obtenção de
projetos, levantamentos, investigações e estudos mais adequados
aos empreendimentos de que trata o artigo 1º. 

CAPÍTULO IV
Da Aval iação, Seleção e Aprovação de Projetos,

Levantamentos, Investigações e Estudos

Artigo 9º - A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos,
investigações e estudos apresentados serão efetuadas por
comissão designada pelo órgão ou pela entidade solicitante. 

§1º - O órgão ou a entidade solicitante poderá, a seu critério,
abrir prazo para reapresentação de projetos, levantamentos,
investigações e estudos apresentados, caso necessitem de
detalhamentos ou correções, que deverão estar expressamente
indicados no ato de reabertura de prazo. 

§2º - A não reapresentação em prazo indicado pelo órgão ou
pela entidade solicitante implicará a cassação da autorização. 

Artigo 10 -  Os critérios para avaliação e seleção dos
projetos, levantamentos, investigações e estudos serão

especificados no edital de chamamento público e considerarão:

I – A observância de diretrizes e premissas definidas pelo
órgão ou pela entidade a que se refere o artigo 2º;

II – A consistência e a coerência das informações que
subsidiaram sua realização;

III – A adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo
normas e procedimentos científicos pertinentes, e a utilização
de equipamentos e processos recomendados pela melhor
tecnologia aplicada ao setor;

IV – A compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e
com as normas técnicas emitidas pelos órgãos e pelas entidades
competentes;

V – A demonstração comparativa de custo e benefício da
proposta do empreendimento em relação a opções funcionalmente
equivalentes, na hipótese prevista no §2º do artigo 4º; e

VI – O impacto socioeconômico da proposta para o
empreendimento, se aplicável. 

Artigo 11 -  Nenhum dos projetos, levantamentos,
investigações e estudos selecionados vincula a administração
pública e cabe a seus órgãos técnicos e jurídicos avaliar, opinar
e aprovar a legalidade, a consistência e a suficiência dos projetos,
levantamentos, investigações e estudos eventualmente
apresentados. 

Artigo 12 - Os projetos, levantamentos, investigações e
estudos poderão ser rejeitados:

I – Parcialmente, caso em que os valores de ressarcimento
serão apurados apenas em relação às informações efetivamente
utilizadas em eventual licitação; ou

II – Totalmente, caso em que, ainda que haja licitação para
contratação do empreendimento, não haverá ressarcimento pelas
despesas efetuadas. 

Parágrafo único -  Na hipótese de a comissão entender
que nenhum dos projetos, levantamentos, investigações ou
estudos apresentados atenda satisfatoriamente à autorização,
não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação,
caso em que todos os documentos apresentados poderão ser
destruídos se não forem retirados no prazo de trinta dias, contado
da data de publicação da decisão. 

Artigo 13 - O órgão ou a entidade solicitante publicará o
resultado do procedimento de seleção nos meios de comunicação
a que se refere o inciso IV do caput do artigo 4º. 

Artigo 14 - Os projetos, levantamentos, investigações e
estudos somente serão divulgados após a decisão administrativa,
nos termos do §3º do artigo 7º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011. 

Artigo 15 - Concluída a seleção dos projetos, levantamentos,
investigações ou estudos, aqueles que tiverem sido selecionados
terão os valores apresentados para eventual ressarcimento,
apurados pela comissão. 

§1º - Caso a comissão conclua pela não conformidade dos
projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados
com aqueles originalmente propostos e autorizados, deverá arbitrar
o montante nominal para eventual ressarcimento com a devida
fundamentação. 

§2º - O valor arbitrado pela comissão poderá ser rejeitado
pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as
informações contidas nos documentos selecionados, os quais
poderão ser destruídos se não retirados no prazo de trinta dias,
contado da data de rejeição.

 
§3º - Na hipótese prevista no §2º, fica facultado à comissão

selecionar outros projetos, levantamentos, investigações e
estudos entre aqueles apresentados. 

§4º - O valor arbitrado pela comissão deverá ser aceito por
escrito, com expressa renúncia a outros valores pecuniários. 

§5º - Concluída a seleção de que trata o caput, a comissão
poderá solicitar correções e alterações dos projetos,
levantamentos, investigações e estudos sempre que tais
correções e alterações forem necessárias para atender a
demandas de órgãos de controle ou para aprimorar os
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empreendimentos de que trata o artigo 1º. 

§6º - Na hipótese de alterações prevista no §5º, o autorizado
poderá apresentar novos valores para o eventual ressarcimento
de que trata o caput. 

Artigo 16 - Os valores relativos a projetos, levantamentos,
investigações e estudos selecionados, nos termos deste Decreto,
serão ressarcidos à pessoa física ou jurídica de direito privado
autorizada exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde
que os projetos,  levantamentos, investigações e estudos
selecionados tenham sido efetivamente utilizados no certame. 

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, será devida
qualquer quantia pecuniária pelo Poder Público em razão da
realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos. 

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 17 - O edital do procedimento licitatório para
contratação do empreendimento de que trata o artigo 1º conterá
obrigatoriamente cláusula que condicione a assinatura do contrato
pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos
à elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos
utilizados na licitação. 

Artigo 18 - Os autores ou responsáveis economicamente
pelos projetos, levantamentos, investigações e estudos
apresentados nos termos deste Decreto poderão participar direta
ou indiretamente da licitação ou da execução de obras ou serviços,
exceto se houver disposição em contrário no edital de abertura
do chamamento público do PMI. 

§1º - Considera-se economicamente responsável a pessoa
física ou jurídica de direito privado que tenha contribuído
financeiramente, por qualquer meio e montante, para custeio da
elaboração de projetos, levantamentos, investigações ou estudos
a serem uti l izados em l ic i tação para contratação do
empreendimento a que se refere o artigo 1º. 

§ 2º - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econômico do autorizado. 

Artigo 19 - Aplica-se o disposto neste Decreto às parcerias
público-privadas, inclusive às já definidas como prioritárias pelo
Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas; e no que couber,
às autorizações já publicadas por sua Secretaria-Executiva, para
apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos
elaborados por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Parágrafo único - A competência para avaliação, seleção
e publicação do resultado dos procedimentos de manifestação
de interesse em andamento observará as disposições contidas
neste Decreto.

Artigo 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Palácio 17 de Julho, 05 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.920

Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 7º, da Lei
Municipal nº 5.447 de 04 de janeiro de 2018.

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 Operacionalização e Gestão
de Processos – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica;
Programa de Manutenção e Operacionalização dos Sistemas de
Vias com Pintura e Sinalização – material de consumo, na
Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.24.26.122.1001.4.662 33903900.100 824.075      500.000,00
8.24.26.452.1018.4.664 33903000.100 824.140      500.000,00

TOTAL R$  1.000.000,00

Artigo 2o - Para permitir a abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será usado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Manutenção
e Operacionalização da SMS – aquisição de imóveis, na Secretaria
Municipal de Saúde; Programa de Canalização do Córrego dos
Carvalhos – Bairro Retiro – obras e instalações; Programa de
Revitalização e Recapeamento Asfáltico em todas as Ruas do
Bairro Siderlândia – obras e instalações; Programa de Contenção
das Margens do Córrego Bugio no Bairro Siderlândia – obras e
instalações, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.07.10.122.1014.4.009 44906100.100 807.260 765.000,00
8.19.17.512.1009.4.927 44905100.100 819.433 170.000,00
8.19.17.512.1009.4.971 44905100.100 819.485 65.000,00

TOTAL R$  1.000.000,00

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

Palácio 17 de Julho, 07 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.921

Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 7º, da Lei
Municipal nº 5.447 de 04 de janeiro de 2018.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de  reais), visando atender
as despesas com o Projeto Melhor Idade em Movimento – outros
serviços de terceiros – pessoa jurídica, na Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, a saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.09.27.812.1005.3.002 33903900.100 809.130     R$   2.000.000,00

Artigo 2o - Para permitir a abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será usado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Modernização
da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais
Básicos – equipamentos e material permanente, outros serviços
de terceiros – pessoal jurídica, na Secretaria Municipal de
Fazenda, a saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.03.04.123.1001.4.045 44905200.50 803.095 1.000.000,00
8.03.04.123.1001.4.045 33903900.50 803.100 1.000.000,00

TOTAL R$ 2.000.000,00

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

Palácio 17 de Julho, 07 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.922

Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 7º, da Lei
Municipal nº 5.447 de 04 de janeiro de 2018.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 1.940.000,00 (hum milhão, novecentos e quarenta
mil reais), visando atender as despesas com o Programa VR
Limpa – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, na
Secretaria Municipal de Infraestrutura, a saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.19.04.452.1019.4.541 33903900.100 819.155 R$ 1.940.000,00

Artigo 2o – Para permitir a abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será usado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Cobertura
dos Pontos de ônibus de Toda Cidade – obras e instalações;
Programa de Ampliação da Calçada e Cobertura da
Passarela do Viaduto Heitor Leite Franco – obras e
instalações; Programa de Ampliação da Calçada e Cobertura
da Passarela da Ponte Dom Waldir Calheiros – obras e
instalações; Programa de Pavimentação e Drenagem da
Rua Rio Jordão – Água Limpa – obras e instalações; Programa
de Pavimentação e Drenagem da Rua Sebastião Pereira –
Água Limpa – obras e instalações; Programa de
Recapeamento das Ruas do Verde Vale – obras e instalações;
Programa de Recapeamento das Ruas do Nova Esperança
– obras e instalações; Programa de Recapeamento das Ruas
do Fazendinha – obras e instalações; Programa de
Recapeamento na Rua Andrelândia – obras e instalações;
Programa de Recapeamento Asfáltico na Rua Tupi no Bairro
Retiro – obras e instalações; Programa de Recapeamento
Asfáltico na Rua Carajás no Bairro Retiro – obras e
instalações; Programa de Recapeamento Asfáltico na Rua
Paulista no Bairro Retiro – obras e instalações; Programa
de Recapeamento Asfáltico no Bairro São Cristovão –
obras e instalações; Programa de Construção de Escadão
e/ou Viela com Iluminação Ligando a Rua Nestório com a
Rua Suinã – obras e instalações; Programa de Impllantação
de Iluminação Pública no Escadão de Acesso ao Núcleo
Glória Roussim – obras e instalações; Programa de
Construção de Calçadas no Bairro Santa Rita de Cássia –
obras e instalações; Programa de Construção Padronizadas
na Estrada que Liga o Bairro Açude ao Bairro Santa Rita
de Cássia – obras e instalações; Programa de Construção
de Ciclovia em Todos os Bairros do Município – obras e
instalações; Programa de Revitalização e Recapeamento
Asfáltico em Todas  as  Ruas  do Bairro  Açude  II – obras
e   instalações;   Programa de  Revitalização Recapeamento
Asfáltico em Todas as Ruas do Bairro Açude III – obras e
instalações; Programa de Revitalização e Recapeamento
Asfáltico em Todas as Ruas do Bairro Açude IV – obras e
instalações, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a
saber:

Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.19.15.451.1009.4.281 4490510.100 819.537 65.000,00
8.19.15.451.1009.4.282 4490510.100 819.539 65.000,00
8.19.15.451.1009.4.283 4490510.100 819.541 65.000,00
8.19.15.451.1009.4.742 4490510.100 819.169 125.000,00
8.19.15.451.1009.4.747 4490510.100 819.179 125.000,00
8.19.15.451.1009.4.752 4490510.100 819.183 95.000,00
8.19.15.451.1009.4.753 4490510.100 819.185 210.000,00
8.19.15.451.1009.4.757 4490510.100 819.191 170.000,00
8.19.15.451.1009.4.910 4490510.100 819.401 34.000,00
8.19.15.451.1009.4.912 4490510.100 819.405 34.000,00
8.19.15.451.1009.4.913 4490510.100 819.407 34.000,00
8.19.15.451.1009.4.914 4490510.100 819.409 30.000,00
8.19.15.451.1009.4.915 4490510.100 819.411 85.000,00
8.19.15.451.1009.4.919 4490510.100 819.419 68.000,00
8.19.15.451.1009.4.920 4490510.100 819.421 15.000,00
8.19.15.451.1009.4.921 4490510.100 819.423 50.000,00
8.19.15.451.1009.4.922 4490510.100 819.425 125.000,00
8.19.15.451.1009.4.955 4490510.100 819.459 170.000,00
8.19.15.451.1009.4.965 4490510.100 819.473 125.000,00
8.19.15.451.1009.4.966 4490510.100 819.475 125.000,00
8.19.15.451.1009.4.967 4490510.100 819.477 125.000,00

TOTAL R$  1.940.000,00

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

Palácio 17 de Julho, 07 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 14.923

Nomeia membro para compor o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, em substituição.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei
Municipal nº 4.866, de 3 de abril de 2012,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica nomeado GIULIANO EXPOSITO EL DA SILVA,
membro suplente da Secretaria Municipal de Saúde, para compor
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, em substituição a MARCILÉIA DIAS DE SÁ PAIVA LIMA,
nomeada pelo Decreto 14.246 de 10/fevereiro/2017.

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

     Palácio 17 de Julho, 07 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.924

Regulamenta o Artigo 17 da Lei Municipal 5.367 de 06 de
julho de 2017, promove ajustes no quadro Anexo II da referida
lei, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o fundamento de ações planejadas e
transparentes, instituídos pela Lei Complementar 101 de 04 de
maio de 2000;

CONSIDERANDO a necessidade de adequações
administrativas visando resultados e longo prazo e melhoria na
gestão;

CONSIDERANDO as autorizações legais no fulcro da Lei
Municipal 5.367 de 06 de julho de 2017 e alterações.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam transferidos os cargos abaixo
representados, na forma definida na Lei Municipal 5.367 de 06
de julho de 2017 e alterações, sem aumento de despesas.

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

Palácio 17 de Julho, 08 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.925

Cria e nomeia Grupo de Trabalho para elaboração de critérios
para o fornecimento de refeições e lanches no âmbito da
Administração Direta e Indireta.

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

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica criado e nomeado  Grupo de Trabalho
composto por representantes da Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Fundação Beatriz Gama, conforme
abaixo relacionados, para elaboração de critérios com vistas ao
fornecimento de refeições e lanches no âmbito da Administração
Direta e Indireta.

• Secretaria Municipal de Administração – SMA
  Carlos Roberto Baía

• Secretaria Municipal de Fazenda – SMF
  Wagner Jardim Chaves

• Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI
  Marcelo de Mattos Fernando

• Fundação Beatriz Gama - FBG
  Cássio Murilo Macedo Pires

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

Palácio 17 de Julho, 08 de fevereiro de 2018.

Maycon César Inácio Abrantes
Vice-Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.926

Nomeia Subsecretária da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI.
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista o que dispõem a Lei Municipal
nº 5.367, de 05 de julho de 2017,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica nomeada, a partir de 1º de fevereiro de
2018, SANDRA CRISTINA DE PAIVA PINTO, para ocupar o Cargo
de Subsecretária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta
Municipalidade.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de fevereiro
de 2018.

Palácio 17 de Julho, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.927

Autoriza adiantamento para despesas extraordinárias e
urgentes, na Secretaria Municipal de Educação – SME.

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

CONSIDERANDO que na Estrutura Administrativa desta
Prefeitura existem órgãos que necessitam de tratamento
diferenciado, no que se refere a realização de despesas, conforme
previstas na Lei Municipal nº 4.935, de 25 de abril de 2013;

CONSIDERANDO que as Unidades Educacionais da Rede
Municipal de Ensino necessitam, sistematicamente, realizar
serviços de manutenção, conservação e reparos em veículos,
equipamentos; aquisição de materiais de consumo indispensáveis
ao atendimento diário das atividades escolares; manutenção
preventiva e corretiva em móveis, equipamentos, máquinas e
utensílios além de reparos urgentes na estrutura física dos prédios
escolares e da sede administrativa da SME; franqueamento de
correspondências; registro e atualização cadastral dos Conselhos
Escolares junto à Receita Federal e Cartórios de Registro de
Documentos, e demais despesas na categoria de custeio, de
natureza urgente e de pronto atendimento que não possam esperar
o regular processo de licitação, devidamente justificadas.

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação

a receber adiantamentos, para realização de despesas de caráter

extraordinárias e ou urgentes, no valor de      R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), na aquisição de materiais de consumo e outros serviços
de terceiros.

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

Palácio 17 de Julho, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº  14.928

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

atribuições legais, e de conformidade com o artigo 7º, da Lei
Municipal nº 5.447 de 04 de janeiro de 2018.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 3.625.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte e
cinco mil reais), visando atender as despesas com o Programa
Manutenção e Operacionalização da SMA – material de
consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica e
equipamentos e material permanente, na Secretaria Municipal
de Administração, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.04.04.122.1001.4.004 33903000.100 804.020 600.000,00
8.04.04.122.1001.4.004 33903900.100 804.030 2.725.000,00
8.04.04.122.1001.4.004 44905200.100 804.035 300.000,00

TOTAL R$  3.625.000,00

Artigo 2o – Para permitir a abertura do Crédito Adicional
Suplementar, mencionado no artigo 1º, será usado como fonte
de recurso o cancelamento parcial do Programa de Pagamento
de Postagens de Correspondência – outros serviços de
terceiros – pessoa jurídica, na Secretaria Municipal de
Fazenda, Programa de Assistência Médica, Hospitalar e
Laboratorial – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica,
na Secretaria Municipal de Administração, a saber:
Funcional Cat. Econômica Cód. de Despesa Valor
8.03.04.123.1001.4.042 33903900.100 803.040 425.000,00
8.04.04.302.1001.4.064 33903900.40 804.100 3.200.000,00

TOTAL R$  3.625.000,00

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

Palácio 17 de Julho, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.929

Nomeia Subsecretário da Secretaria Municipal de Ação
Comunitária.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que dispõem a Lei Municipal
nº 5.367, de 05 de julho de  2017,

D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica nomeado, a partir de 1º de fevereiro de

2018, RODOLFO LEVENHAGEN, para ocupar o Cargo de
Subsecretário  da Secretaria Municipal de Ação Comunitária,
desta Municipalidade.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar  de 1º/fevereiro/2018.

Palácio 17 de Julho, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº  14.930

Dispõe sobre o descontingenciamento orçamentário na
Guarda Municipal de Volta Redonda.

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

CONSIDERANDO que em 12 de janeiro de 2018, foi editado o
Decreto Municipal nº 14.865, dispondo sobre medidas saneadoras
das finanças públicas, com o contingenciamento em 15% do
orçamento do Município para o exercício de 2018;

CONSIDERANDO a atual situação do Programa de
Manutenção e Operacionalização da Guarda Municipal,
na Guarda Municipal de Volta Redonda, 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 15% (quinze

por cento), do orçamento do corrente ano, do Programa de
Manutenção e Operacionalização da Guarda Municipal –
equipamentos e material permanente, de Código Reduzido:
822.025, na Guarda Municipal de Volta Redonda.

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

Palácio 17 de Julho, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 020/18

Autoriza a servidora a receber adiantamento para
despesas de natureza extraordinárias e ou urgentes, na Secretaria
Municipal de Educação – SME.

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 14.927, de 09 de
fevereiro de 2018,

            R E S O L V E:
Artigo 1º - Autorizar  CLAUDIA NAZARÉ ALVES LEAL,

matrícula nº 227.048, a receber adiantamento para cobrir despesas
de natureza urgente com material de consumo e outros serviços
de terceiros, na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com o Decreto nº 14.927, de 09 de fevereiro de 2018.

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

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva

Prefeito Municipal

GEGOV - SECRETARIA DO
GABINETE DE ESTRATÉGIA
GOVERNAMENTAL

COMUNICADO  Nº 007/2018
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 Janeiro/2018.

REFERÊNCIA BANCO/AG. CONTA VALOR
PAB FIXO 104/0197 624079-0 R$ 527.318,00
Atenção a Saúde da População
para Procedimento do MAC 104/0197 624079-0 R$ 5.692.545,17
Piso de Atenção Básica em Saúde 104/0197 624079-0 R$ 801.334,50
SAMU 104/0197 624079-0 R$ 204.283,00
Nefrologia 104/0197 624079-0 R$ 100.979,47
ACS 104/0197 624079-0 R$ 88.218,00

  TOTAL            R$ 7.414,678,14

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Fabiano Vieira de Andrade Souza
Secretário Municipal

Gabinete de Estratégia Governamental

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO
CONTRATO Nº 013/2018

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE.

OBJETO: CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS
PARA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE.

CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 011/2017
(formalização de Convênios com estabelecimentos interessados
em oferecer descontos e ou condições vantajosas na aquisição
de bens e serviços aos funcionários do Município de Volta
Redonda, RJ, no âmbito da administração pública municipal direta,
autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades controladas,
direta ou indiretamente pelo Município)

PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 25.01.2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8616/2017

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 057/2018
TERMO ADITIVO Nº 12

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
IMPERMEABILIZAÇÃO E TINTAS SUL FLUMINENSE LTDA.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE OBRA
firmado em 09/12/2013 (CONTRATO Nº 416/2013), relativo à
obra de MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS
DO ESTÀIO MUNICIPAL RAULINO DE OLIVERA , situado em
Volta Redonda RJ.

PRAZO INICIAL: 14/11/2017
PRAZO FINAL: 12/02/2018
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11.463/ 2013

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 062/2018

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP.

OBJETO: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CORAÇÃO)

DOTAÇÃO: 816080/2018 -16.01.04.813.1007.4146.
3339030000000.100 NE Nº. 000386 de 01/02/2018

VALOR: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e
cinqüenta reais)

PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11598/2017 – Pregão

eletrônico 062/2017 – ARP 049/2017

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 020/2018
TERMO ADITIVO Nº 06

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
AVANT CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE OBRA
firmado em 26/04/2016 (CONTRATO Nº 102/2016), relativo à
obra de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO, situada na Rua
20, Bairro Vila Rica, Casa de Pedra em Volta Redonda/RJ.

PRAZO INICIAL: 11/01/2018
PRAZO FINAL: 10/04/2018
DATA DA ASSINATURA: 24.01.2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25752/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3756/2017
AVISO DE RESULTADO DE HABILTAÇAO

Objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE
PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Central Geral
de Compras - CGC do Município de Volta Redonda/RJ, designados
conforme Decreto n.º  14.803/2017, torna público, para
conhecimento dos interessados, O RESULTADO DO JULGAMENTO

DE HABILITAÇÃO, declarando habilitada para o certame a empresa
DUELO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA EPP – CNPJ 02.942.624/
0001-53. Cabe recurso desta decisão no prazo legal de 05 (cinco)
dias úteis, ficando os autos franqueados para vistas dos
interessados. CPL em 08/02/18.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO
ELETRÔNICO nº 025/2018 – SMMA – Proc. Adm. nº 11597/2017
– exclusivo para MEI/ME/EPP - Tipo: Menor preço por item - Objeto:
Aquisição de material gráfico  – Propostas: 15/02/2018 às 8h,
Realização: 01/03/2018 às 14h - Impugnação: até 02 (dois) dias
úteis anteriores da realização, UASG do Município: 450068,
Divulgação: www.voltaredonda.rj .gov.br e
www.comprasnet.gov.br Info: (24) 3339-9037 – José Hélder
Sousa de Oliveira - Pregoeiro.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DA TOMADA DE PREÇOS 004/2018 - SMI – exclusivo MEI/ME/EPP
- Proc. Adm: 19472/2017 - Tipo: Menor preço global - Objeto:
contratação de empresa especializada para obra de recomposição
de talude em solo cimento na Avenida Caetano Arcuri Spineli, no
Bairro Voldac / SantaCruz, na cidade de Volta Redonda - Abertura:
07/03/2018 às 9h – Impugnação: até 02 (dois) dias úteis anteriores
da realização - Edital: www.voltaredonda.rj.gov.br – Info: (24)
3339.9037 das 08h às 17:30 - Eli Alves da Silva - Presidente da CPL.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO
PRESENCIAL nº 002/2018- SMMA-Processo nº 20255/2017 -
TIPO: MAIOR OFERTA - OBJETO: EXPLORAÇÃO DA CANTINA
ZOOLOGICO MUNICIPAL - REALIZAÇÃO: 26/02/2018 às 09h-
IMPUGNAÇÃO: até 02 (dois) dias úteis anteriores da realização,
DIVULGAÇÃO: www.voltaredonda.rj.gov.br INFO: (24) 3339-9037
– PALOMA DO NASCIMENTO AMORIM- PREGOEIRA.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA torna público o adiamento
do Pregão Presencial 002/2018 para o dia 27/02/2018 às 14h,
processo administrativo 20255/2017, que objetiva: Exploração
da cantina do zoológico - LOCAL: www.voltaredonda.rj.gov.br
e www.comprasgovernamentais.gov.br - Informações (24) 3339-
9037 de 08h00min as 17h30min – PALOMA DO NASCIMENTO
AMORIM – PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA TORNA
PÚBLICO A REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/
2017 - SMDET - Processo nº 7955/2017 – Tipo: Menor preço por
lote - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação
de Serviços de Operacionalização de Viagens e Agenciamento
devidamente: Passeio: de 1 (um) dia com início e fim em Volta Redonda,
com destino ao município do Rio de Janeiro - Propostas: 15/02/2018
8h - Realização: 28/02/2018 às 9h - Local:
www.voltaredonda.rj.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br
– Info: (24) 3339-9037 de 08h00min às 17h30min – Marcela
Pessanha dos Santos – Pregoeira.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO QUE
PRATICOU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 25, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - OBJETO:
CONTRATAÇÃO DA ECT - PROC. ADM: 18984/2017 – EMPRESA:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ:
34.028.316/0002-94 - VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) - Fabiano Vieira de Andrade Souza – Ordenador de
Despesas.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DE RATIFICAÇÃO - Proc. Adm. 18984/2017 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DA ECT - EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0002-94 -
VALOR: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - INFO: (24)
3339-9037 de 08h00min às 18h. Fabiano Vieira de Andrade
Souza - Ordenador de Despesas.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº023/2018-
PARTES: A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS;OBJETO: o presente contrato tem por objeto a
prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que
atendam às necessidades da CONTRATANTE;o MUNICÍPIO
uti l izará à conta da dotação 804030/2018 –
04.01.04.122.1001.4004.3339039000000.0100) a importância de
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).;PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 18984/2017 (SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SRº CARLOS ROBERTO BAIA)
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O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO
ELETRÔNICO nº 029/2018 – SME – Proc. Adm. nº 18129/2017 –
Tipo: Menor preço por item - Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de limpeza em 24 unidades escolares
– Inicio de Acolhimento das Propostas: 09/02/2018 às 8h,
Realização: 27/02/2018 às 09h - Impugnação: até 02 (dois) dias
úteis anteriores da realização, UASG do Município: 450068,
Divulgação: www.voltaredonda.rj .gov.br e
www.comprasnet.gov.br Info: (24) 3339-9037 – Paloma do
Nascimento Amorim - Pregoeira.

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO
ELETRÔNICO nº 033/2018 – SMIDH– Proc. Adm. nº 21219/2017 –
exclusivo para MEI/ME/EPP - Tipo: Menor preço por item - Objeto:
Aquisição de diversos materiais de consumo e permanente  –
Inicio de Acolhimento das Propostas: 16/02/2018 às 8h, Realização:
27/02/2018 às 09h - Impugnação: até 02 (dois) dias úteis
anteriores da realização, UASG do Município: 450068, Divulgação:
www.voltaredonda.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br Info: (24)
3339-9037 – Eliane da Costa Alexandre - Pregoeira.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006/2018

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.

OBJETO: Oficinas pedagógicas, cursos de qualificação
profissional, com transporte dos usuários para diversas oficinas,
visando o incentivo, a edificação e a valorização da participação
popular entre os beneficiários, com o fortalecimento da cidadania,
no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do
Condomínio Residencial Vila Nova, em Três Poços – VR /
RJ- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 09/
01/2018 (CONTRATO Nº 006/2018).

VALOR: R$ 149.833,76 (cento e quarenta e nove mil,
oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) .

DOTAÇÃO: 71155/2017 - 11.01.08.244.0086.2181-
3339039000000.151 NE nº 002527 de 30/11/2017

DATA DA ASSINATURA: 09.01.2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13083/2016

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2017 –
Participação Exclusiva ME, EPP e MEI - Proc. Adm. 15095/
2017 - OBJETO: Aquisição de Roçadeiras, Motosserras e
Motopodas - EMPRESA: COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA
– EPP - CNPJ: 11.496.215/0001-61 – VALOR: R$ 14.857,90
(Quatorze mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e noventa
centavos) - EMPRESA: SANIGRAN LTDA – ME - CNPJ: 15.153.524/
0001-90 – VALOR:R$ 11.267,32 (onze mil, duzentos e sessenta
e sete reais e trinta e dois centavos)-  INFO: (24) 3339-9037 de
08h00min às 17h30min - FABIANO VIEIRA DE ANDRADE SOUZA
- Ordenador de Despesa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO
DA TOMADA DE PREÇOS 008/2018 - SMDET - Proc. Adm: 7706/
2017 - Tipo: Menor preço global - Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para realizar substituição do telhado do pavilhão
da ilha são joão - Abertura: 05/03/2018 às 9h – Impugnação: até
02 (dois) dias úteis anteriores da realização - Edital:
www.voltaredonda.rj.gov.br – Info: (24) 3339.9037 das 08h às
17:30 - Eli Alves da Silva - Presidente da CPL.

PORTARIA Nº 02/2018-N/SMF

Dispõe sobre a instalação e o funcionamento das bancas de
jornais e revistas, altera e extingue pontos de bancas de jornais
e revistas existentes no Município de Volta Redonda e dá outras
providências.

A Secretária Municipal de Fazenda de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais, considerando a necessidade de
disciplinar os pontos de bancas de jornais e revistas no âmbito
do Município;

CONSIDERANDO, ainda, o processado no Inquérito Civil n.
350/2007 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;

R E S O L V E:

CAPÍTULO I
DA INSTALAÇÃO DAS BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS

Art. 1º A instalação das bancas de jornais e revistas situadas
no Município de Volta Redonda – RJ somente será admitida
mediante outorga de permissão de uso precedida de licitação,
na forma do art. 200, § 1º da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º A instalação das bancas de jornais e revistas
respeitarão os seguintes critérios e parâmetros técnicos:

I - O local onde serão instaladas bancas de jornais e revistas
deverá manter uma faixa livre, permitindo a circulação segura
para os pedestres;

II - As bancas de jornais e revistas não poderão ser instaladas
em locais a menos de 10,00 metros do ponto tangente do meio
fio com a curva da esquina;

III - As dimensões das bancas móveis de jornais e revistas
não poderão exceder as medidas de 4,00 metros de comprimento,
1,10 metros de largura e 2,80 metros de altura;

IV - Nas calçadas em que houver ponto de ônibus, as bancas
de jornais e revistas deverão ser instaladas a uma distância
mínima de 50,00 metros da placa de sinalização do ponto de
ônibus.

Parágrafo único. Os critérios e parâmetros técnicos
estabelecidos nos incisos I, II, III e IV deste artigo devem ser
observados quando do projeto, construção, instalação e
adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos às condições de acessibilidade.

CAPÍTULO II
DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DAS BANCAS DE JORNAIS

E REVISTAS

Art. 3º O requerimento de alvará de licença de funcionamento,
após concluído o procedimento licitatório, será dirigido ao
Departamento de Atividades Sociais e Econômicas da Secretaria
Municipal de Fazenda - DS/SMF e instruído com os seguintes
documentos:
I - Quando requerido por pessoa física:
a) Carteira de identidade oficial com foto;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Comprovante de residência no Município;
d) Boletim de ocupação e funcionamento;
e) Contrato de permissão de uso do espaço.

II - Quando requerido por pessoa jurídica:
a) Atos constitutivos da pessoa jurídica;
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) Carteira de identidade oficial com foto do representante legal;
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF do representante legal;
e) Comprovante de residência no Município;
f) Boletim de ocupação e funcionamento;
g) Contrato de permissão de uso do espaço.

§ 1º O titular da banca de jornais e revistas, pessoa física,
poderá ser auxiliado no exercício das atividades pelo cônjuge,
ascendente, descendente, colaterais até o segundo grau que o
substituirá em sua ausência ou impedimento, devendo os nomes
dos auxiliares constarem da autorização.

§ 2º O Microempreendor Individual, poderá ser auxiliado por
01 funcionário, devidamente registrado, conforme legislação
específica.

Art. 4º As bancas de jornais e revistas serão identificadas

pela fiscalização da com placa contendo a ordem de licenciamento
(art. 351, § 5º da Lei 1415/76).

CAPÍTULO III
DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE PONTOS DE BANCAS DE

JORNAIS E REVISTAS

Art. 5º Ficam extintos, por não atenderem os critérios e
parâmetros técnicos previsto no art. 4º desta Portaria, os pontos
de bancas de jornais e revistas previstos no ANEXO I, desta
Portaria.

Art. 6º Ficam criados e realocados os pontos de bancas de
jornais e revistas, que deverão atender os requisitos, critérios e
parâmetros técnicos expressos nesta Portaria, conforme ANEXO
II, desta Portaria.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DAS BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS

Art. 7º O horário de funcionamento das bancas de jornais e
revistas será de no mínimo 08 (oito) horas, de segunda a sexta
feira, e 04 (quatro) horas aos sábados, conforme determinado
no edital de licitação,

Parágrafo único. Poderá o permissionário requerer, através
de petição fundamentada, a fixação de horário especial para a
banca ou a dispensa de seu funcionamento, em locais de reduzida
freguesia, aos sábados, domingos e feriados.

Art. 8º As bancas de jornais e revistas somente poderão
expor e vender:

I - Jornais, revistas, livros, publicações, fascículos,
almanaques, guias, plantas da cidade, publicação de leis, álbuns
e figurinhas;

II - Selos de Empresa de Correios e Telégrafos, cartões postais
e comemorativos de eventos, papel de cartas, envelopes, adesivos
e bótons;

III - Faixas, bandeirolas, galhardetes, balões infláveis e
flâmulas, desde que acondicionados em envelopes ou saco
plásticos;

IV - Chips de celular e cartão telefônico;
V - Recarga para telefone celular;
VI - Canetas, pilhas, fitas de vídeo e CD’s, quando

acompanhados de publicações;
VII - Balas, confeitos e doces embalados;
VIII - Qualquer publicação periódica de sentido cultural, artístico

ou científico.

§ 1º A exposição e venda dos produtos comercializados
somente poderão ser realizados no interior das bancas de jornais
e revistas, sendo vedada a utilização dos logradouros públicos
para tais fins.

§ 2º São proibidas a afixação, a exposição e a comercialização
de publicações pornográficas no exterior de bancas de jornais
e revistas, o mesmo se aplicando a todo tipo de publicidade
daquelas publicações.

§ 3º As publicações pornográficas só poderão ser
comercializadas no interior das bancas de jornais e revistas,
devendo estar acondicionadas em embalagens plásticas e
lacradas.

Art. 9º O permissionário é obrigado a (art. 353 da Lei 1.414/76):
I - Manter a banca em bom estado de conservação e boas

condições de asseio, incluindo as áreas ao redor;
II - Não recusar expor à venda os jornais diários e revistas

nacionais que lhe forem consignados;
III - Manter na banca toda documentação necessária ao

funcionamento, inclusive quitação de taxas e impostos;
IV - Tratar o público com urbanidade;

Art. 10. É proibido ao permissionário:
I - Utilizar a banca de jornais e revistas para afixação de

propaganda, com exceção dos produtos ali comercializados;
II - Aumentar as dimensões da banca além do permitido;
III - Depositar ou ocupar as calçadas, muros, paredes canteiros

ou vias públicas para exposição de seus produtos;
IV - Exibir ou vender mercadorias e produtos não autorizados,

nos termos desta Portaria;
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V - Suspender as atividades da banca injustificadamente;
VI - Implantar obstáculos ao redor da banca;
VII - Alterar o ponto da banca;
VIII - Valer-se de mão de obra infantil ou em desacordo com

a legislação trabalhista.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 11. Os direitos e deveres decorrentes da permissão de
uso de área pública para bancas de jornais e de revistas poderão
ser transferidos a terceiros, atendidos os requisitos da Lei Federal
13.311/2016, da Lei Municipal nº 1.414/76 e desta Portaria.

§ 1º A transferência se dará sempre pelo prazo restante da
permissão de uso.

§ 2º A transferência somente se dará de forma gratuita e
não condicionada, sem direito a reversão, após cumpridas as
exigências do Poder Público, sob pena de revogação da permissão
de uso e responsabilidade civil e criminal.

§ 3º No caso de falecimento ou de enfermidade física ou
mental do titular, pessoa física, que o impeça de gerir seus próprios
atos, a permissão de uso será transferida, na seguinte ordem:

I - Ao cônjuge ou companheiro;
II - Aos descendentes e ascendentes.

§ 4º Entre os parentes de mesma classe, preferir-se-ão os
parentes de grau mais próximo.

§ 5º Somente será deferido o direito de que trata o inciso I do
§ 2º deste artigo ao cônjuge que atender aos requisitos do art.
1.830 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

§ 6º O direito de que trata o § 2º deste artigo não será
considerado herança, para todos os efeitos de direito.

§ 7º A transferência de que trata o § 2º deste artigo dependerá de:

a) Requerimento do interessado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contado do falecimento do titular, da sentença
que declarar sua interdição ou do reconhecimento, pelo titular,
por escrito, da impossibilidade de gerir os seus próprios atos em
razão de enfermidade física atestada por profissional da saúde;

b) preenchimento, pelo interessado, dos requisitos exigidos
pelo Município para a outorga da permissão de uso.

§ 8º A transferência somente ocorrerá quando verificado
pelo poder público que o permissionário anterior estava quite
com todas as obrigações e pagamentos dos impostos e taxas
devidas sobre a atividade exercida, bem como, quando ainda
vigentes a permissão de uso e o alvará de l icença e
funcionamento.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 12. O descumprimento pelo permissionário das condições
impostas nesta Portaria, implicará na aplicação das penalidades
previstas na Lei Municipal nº 1.415/76, no que couber, além da
revogação da permissão de uso.

§ 1º A banca instalada sem autorização, ou em desacordo
com o modelo aprovado, poderá ser removida para o depósito
público e somente será liberada após o pagamento da multa
prevista.

§ 2º As mercadorias encontradas nas bancas, cuja venda
não seja autorizada, serão apreendidas, ficando a devolução
condicionada aos dispositivos legais e, quando a venda constituir
infração penal, será revogada a permissão de uso da banca de
jornais e revistas, independentemente da aplicação das
penalidades previstas em Lei.

§ 3º Não será considerada infração qualquer dano sofrido
pela banca por ação de terceiro, caso em que o proprietário da
banca será intimado a reparar o dano no prazo de 30 (trinta) dias.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Ao permissionário será concedida somente uma
permissão de uso para instalação da banca de jornais e revistas.

Art. 14. As bancas de jornais e revistas permitidas até a
presente data, deverão ser desocupadas no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da homologação do resultado da licitação.

Art. 15. Os pontos de bancas de jornais e revistas que tem
como permissionários entidades sem fins lucrativos, situadas
no Município de Volta Redonda, relacionados no ANEXO III desta
Portaria, não serão objeto de licitação, devendo, contudo, terem
suas permissões revistas para adequação aos termos desta
Portaria.

Art. 16. Os Quiosques padronizados do Município, constantes
do ANEXO IV desta Portaria, serão objeto de procedimento
licitatório próprio, cujo edital especificará condições diferenciadas.

Art. 17. A instalação e funcionamento das bancas de jornais
e revistas ficam condicionadas ao pagamento das taxas previstas
na Lei Municipal nº 1.896/84.

Art. 18. Os casos omissos nesta Portaria poderão ser
disciplinados por ato do(a) Secretário(a) Municipal de Fazenda.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Norma Lydia Borba Chaffin
Secretária Municipal de Fazenda

EDITAL N.º 018/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001242-2/
17, em nome de Hélio Venâncio Pereira e outra, Inscrição
4.209.0148.000-2, exercício 2017, área construída 91,10m², por
motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação do presente Edital, para
efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar
parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis)
inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através
do processo 4990/17 ou ainda interpor recurso reclamando do
lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal
no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 019/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001582-8/
17, em nome de Manoel de Paula Bretas, Inscrição 5.287.0008.001-
7, exercício 2017, área construída 273,90m², por motivo de
situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data de publicação do presente Edital, para efetuar o
pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do
valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município através do processo 7784/17 ou
ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme
Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor
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EDITAL N.º 020/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento Retroativo de Imposto
Predial número 001555-0/17, em nome de Fabiana Cristina de B. Silvestre e Outro, Inscrição
3.327.0010.001-3, exercícios 2016 e 2017, área construída 56,00m², por motivo de situação
“Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital,
para efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do valor dos tributos
relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo
13278/16       ou ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo
Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 021/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento da Diferença do IPTU,
com lançamento a menor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no exercício de 2017,
período de 05/05/17 a 31/12/17, referente ao imóvel da Rua Riachuelo nº03, São Geraldo, Volta
Redonda/RJ, inscrições municipal 3.119.0017.000-4, Lote 01, em nome de Jeremias Gomes Barbosa,
por motivo: cobrança com alíquota residencial ; quando o correto era com alíquota 50% residencial
+ 50% comercial”. Que tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente
Edital, para efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do valor dos
tributos relativos ao(s) imóvel (eis) inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do
processo 6542/17 ou ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo 140
Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 022/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento Retroativo de Imposto
Predial número 001578-0/17, em nome de Antônio de Jesus Pereira, Inscrição 5.288.0004.001-7,
exercícios 2017, área construída 14,20m², por motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o pagamento à vista
com redução ou solicitar parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s)
no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo 9183/17 ou ainda interpor recurso
reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 023/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento Retroativo de Imposto
Predial número 001630-2/17, em nome de Heliomar da Silva, Inscrição 3.317.0700.001-6, exercício
2017, área construída 77,70m², por motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o pagamento à vista com
redução ou solicitar parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo 9343/17 ou ainda interpor recurso
reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 024/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento Retroativo de Imposto
Predial número 001517-1/17, em nome de Darci Leônidas de Assis, Inscrição 3.254.0688.001-2,
exercícios 2016 e  2017, área construída 142,30m², por motivo de situação “Devendo”, que tem o
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o pagamento
à vista com redução ou solicitar parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis)
inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo 11.356/16  ou ainda
interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal
no 1896/84.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 025/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento da Diferença do IPTU,
com lançamento a menor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no exercício de 2017,
período de 04/10/17 a 31/12/17, referente ao imóvel da Rua Joaquim Caetano Pinto, nº 58/301,
condomínio E, Jardim Belvedere, Volta Redonda/RJ, inscrições municipal 3.272.0010.004-2, em
nome de Francisco Pereira de Oliveira e Esposa, por motivo de que foi calculado com alíquota
residencial sendo necessário cobrança de complemento retroativa”. Que tem o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o pagamento à vista com
redução ou solicitar parcelamento do valor dos tributos relativos ao(s) imóvel (eis) inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo 2419/16 ou ainda interpor recurso
reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 026/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os Artigos
17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação de Lançamento da Diferença do IPTU,
com lançamento a menor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no exercício de 2016 e
2017, período de 01/07/16 a 31/12/16 e período 01/01/17 a 31/12/17, referente ao imóvel da Rua
Fernando Tedesco nº 604, no Bairro São Lucas, Lote 314, Volta Redonda/RJ, inscrições municipal
2.249.0051.000-5, em nome de Inácio Carvalho Siqueira, por motivo: foi calculado com alíquota
“residencial “ e padrão “baixo”; quando o correto é com alíquota “comercial” e padrão “galpão”. Que
tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o
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pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do valor
dos tributos relativos ao(s) imóvel(eis) inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município através do processo 7126 /16 ou
ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo
140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 027/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe o
Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 13 da Lei Orgânica
Municipal, faz saber ao contribuinte abaixo descrito que, conforme
Decisão em Instância Única, foi deferido o pedido de devolução
de indébito, lhe cabendo a restituição R$1 .081,02 (mil  e oitenta
e um reais vírgula dois centavos), atualizados, referente a cota
única, do IPTU 2016, recolhida em duplicidade na inscrição
imobiliária 2.214.0019.004-0. Processo 12.459/17, Decisão 002/
2018 em nome de: Maurílio Marcelino da Silva.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 028/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe o
Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 13 da Lei Orgânica
Municipal, faz saber ao contribuinte abaixo descrito que, conforme
Decisão em Instância Única, foi deferido o pedido de devolução
de indébito pagamento em duplicidade cota 02 IPTU/2016, lhe
cabendo a restituição R$155,93 ( cento e cinquenta e cinco
reais e noventa e três centavos), atualizados, referente a cota
02, do IPTU 2016, recolhida em duplicidade na inscrição imobiliária
3.184.0024.000-0. Processo 180/18, Decisão 005/2018, em nome
de: Irineide Almeida Porto.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 029/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme
Notificação de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número
001547-8/17, em nome de Genaro Rezende da Costa, Inscrição
Municipal nº 5.286.0016.001-9, exercício 2017, área construída
335,20m², por motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital,
para efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar
parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis)
inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do
processo 8947/17 ou ainda interpor recurso reclamando do
lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal
no 1896/84.

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 030/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001664-4/
17, em nome de Domingos Sávio Saraiva de Oliveira, Inscrição
Municipal nº 3.254.0706.002-7, exercício 2016, área construída
12,30m², por motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente Edital,
para efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar
parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis)

inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do
processo 10293/16 ou ainda interpor recurso reclamando do
lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal
no 1896/84.

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 031/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001668-0/
17, em nome de Edmar Peres Miglioli, Inscrição Municipal nº
3.254.0646.001-3, exercício 2016, área construída 73,80m², por
motivo de situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de publicação do presente Edital, para
efetuar o pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento
do valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município através do processo 10295/
16 ou ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme
Artigo 140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 032/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe o
Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 13 da Lei Orgânica
Municipal, faz saber ao contribuinte abaixo descrito que, conforme
Decisão em Instância Única, foi deferido o pedido de devolução
de indébito pagamento fora do prazo, IPTU/2014, pago  em 2015,
lhe cabendo a restituição R$ 388,68 ( trezentos e oitenta e oito
reais vírgula sessenta e oito centavos), atualizados, referente
ao pagamento fora do prazo IPTU/2014, das inscrições imobiliárias
5.147.193.000-6, 5.147.0195.000-7 e 5.147.0194.000-1. Processo
19.221/17 Decisão 004/2018 em nome de: Haroldo Antonio Soares
Monteiro.

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 033/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe o
Artigo 37 da Constituição Federal e Artigo 13 da Lei Orgânica
Municipal, faz saber ao contribuinte abaixo descrito que, conforme
Decisão em Instância Única, foi deferido o pedido de devolução
de indébito pagamento em duplicidade cota 01 IPTU/2016, lhe
cabendo a restituição R$47,60 ( quarenta e sete reais vírgula
sessenta centavos), atualizados, referente a cota 01, do IPTU
2016, recolhida em duplicidade na inscrição imobiliária
4.074.0023.000-6. Processo 18568/17, Decisão 003/2018, em
nome de: Gloria de Oliveira Dias.

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 034/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001660-9/
17, em nome de Benedito Jorge Cardoso, Inscrição 3.317.1018.001-
1, exercícios 2016 e 2017, área construída 18,80m², por motivo
de situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o
pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do
valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no Cadastro

Imobiliário Fiscal do Município através do processo 5258/16 ou
ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo
140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 035/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial número 001333-8/
17, em nome de Inácio Carvalho Siqueira, Inscrição 2.249.0051.001-
3, exercícios 2016 e 2017, área construída 110,00m², por motivo
de situação “Devendo”, que tem o prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data de publicação do presente Edital, para efetuar o
pagamento à vista com redução ou solicitar parcelamento do
valor dos tributos relativo ao(s) imóvel (eis) inscrito (s) no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município através do processo 7126/16 ou
ainda interpor recurso reclamando do lançamento, conforme Artigo
140 Parágrafo Único da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

EDITAL N.º 036/2018
O Diretor do Departamento de Impostos Imobiliários da

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda no uso de suas atribuições legais e o que dispõe os
Artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 1896/84 e conforme Notificação
de Lançamento Retroativo de Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU ) no exercício 2015, período 01/10/2015 a 31/12/2015,
exercício 2016, período 01/01/2016 a 31/12/16, exercício 2017,
período 01/01/17 a31/12/17, em nome de Fábio Costa Mendes e
Marcela Costa Mendes,   Rua 402, número 71, Bairro Rústico,
Volta Redonda, RJ, Inscrição 2.065.0131.000-4, por motivo:
“calculo com padrão baixo, sendo o correto o padrão médio,
complemento de cobrança retroativa” de situação “Devendo”,
que tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação
do presente Edital, para efetuar o pagamento à vista com redução
ou solicitar parcelamento do valor dos tributos relativo ao(s)
imóvel (eis) inscrito (s) no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município
através do processo 19693/15 ou ainda interpor recurso
reclamando do lançamento, conforme Artigo 140 Parágrafo Único
da Lei Municipal no 1896/84.

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.

Flávio Costa Teixeira
Diretor

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE VOLTA

REDONDA – COMSEA/VR

REGIMENTO INTERNO
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

de Volta Redonda (COMSEA/VR)teve sua criação em 2011, através
da III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de Volta Redonda onde foi votada e aprovada a minuta de decreto,
homologado através do diário oficial do município no mesmo ano.
No ano de 2014 é publicado a Lei Municipal nº 5.089, de 03 de
outubro de 2014, queestabelece definições, princípios, diretrizes,
objetivos e composição do Sistema Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Município de Volta Redonda
– SISANS/VR e a Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável.

O COMSEA/VR, através do Decreto Municipal nº 9.776, de
21 de Outubro de 2004 era considerado Comitê Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda.

Os trabalhos, ações e diretrizes do COMSEA/VR são
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concebidos e executados de acordo como conceito de Segurança
Alimentar e Nutricional, definido nos artigos 2 a 5 da lei Federal
nº11.346, de 15 de setembro de 2006 e o previsto nos incisos I
a V do Art. 2º da  Lei Municipal nº 5.089 de 03 de outubro de
2014.

TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO DO COMSEA-VR

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADEE PRINCÍPIO

Artigo 1º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Volta Redonda – COMSEA/VR, instituído pela Lei
Municipal nº 4.846, de 16 de dezembro de 2011, ficando revogados
a Lei Municipal nº 3.891, de 29 de setembro de 2003 e o Decreto
nº 9.776, de 21 de outubro de 2003.

Artigo 2º - O COMSEA/VR é um órgão deliberativo com caráter
consultivo, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Comunitária-
SMAC, constituindo-se em espaço de articulação entre o governo
municipal e a sociedade civil para a formulação de diretrizes
para Políticas e ações na área da segurança alimentar e nutricional,
de composição mista entre o Governo Municipal e representantes
da sociedade civil organizada.

Parágrafo único - É vedado ao COMSEA/VR participar de
manifestações de caráter político/partidário, religioso, racial e
de classe, em nome do COMSEA/VR; bem como, permitir quaisquer
dessas manifestações no Pleno Conselho de suas reuniões.

CAPÍTULO II
DA SEDE DO COMSEA-VR

Artigo 3º - O COMSEA/VR terá a sede nas dependências da
Secretaria Municipal de Ação Comunitária, onde estará a Diretoria
Executiva.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 4º - Constituem-se atribuições gerais do COMSEA-
VR, propor e pronunciar-se sobre:

I. Propor, acompanhar, fiscalizar, avaliar e monitorar
planos, programas e ações da Política de segurança alimentar e
nutricional, no âmbito do Município de Volta Redonda;

II. Articular áreas do governo municipal e de organizações
da sociedade civil paraimplantação e implementação de ações e
medidas voltadas para o combate às causas da fome e da
insegurança alimentar e nutricional, no âmbito do Município de
Volta Redonda;

III. Apoiar, planejar, coordenar e promover campanhas
com as temáticas de segurança alimentar e nutricional, de
educação alimentar e nutricional, de formação e conscientização
da opinião pública sobre o direito humano à alimentação adequada,
sua garantia e exigibilidade, visando à união de esforços no
combate às causas da fome e da insegurança alimentar e
nutricional;

IV. Apreciar e/ou propor estratégias, normatizações,
projetos e ações referentes à Segurança Alimentar e Nutricional,
bem como ao Direito Humano a Alimentação Adequada;

V. Propor ao Poder Executivo Municipal, considerando
as deliberações da Conferência Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Volta Redonda, as diretrizes e prioridades da
Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

VI. Manter estreitas relações de cooperação com o
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável (CONSEA-RJ) e com os demais Conselhos Municipais
de Segurança Alimentar e Nutricional da região na consecução
da Política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

VII. Realizar e organizar a Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Volta Redonda,
num prazo máximo de 4 anos, definindo os parâmetros de
composição, de organização e de funcionamento;

VIII. Mobilizar e apoiar entidades, organizações e movimentos
da sociedade na discussão e na implementação de ações públicas
inovadoras de interesse da segurança alimentar e nutricional,
bem como reconhecer e dar visibilidade às ações relevantes
voltadas a esse propósito;

IX. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
X. Indicar seu Presidente dentre os representantes da

sociedade civil organizada e sua Diretoria Executiva;
XI. Constituir comissão eleitoral para organizar o processo

sucessório do conselho, votare publicar as deliberações
correspondentes;

XII. Zelar pela realização do direito humano à alimentação
adequada e pela sua efetividade;

XIII. Apreciar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional e manifestar-se sobre o
seu conteúdo final, bem como avaliar da sua implementação e
proposição de alterações visando ao seu aprimoramento;

XIV. Articular, acompanhar, monitorar e fiscalizar, em regime
de colaboração com os demais componentes do Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional –SISANS, a implementação
e a convergência de programas, projetos e ações inerentes à
Política e ao Plano Municipal de segurança alimentar e nutricional
e à garantia do direito humano a alimentação adequada, indicando
prioridades;

XV. Instituir mecanismos permanentes de articulação com
órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e
nutricional no Município, com a finalidade de promover o diálogoe
a convergência das ações que integram o SISANS-VR;

XVI. Estimular a realização de estudos e pesquisas que
fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e
nutricional em parceria com universidades e institutos de pesquisa;

XVII. Colaborar com a Câmaras Intersecretarias de Segurança
Alimentar e Nutricional – CAISANS/VR;

XVIII. Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos
mecanismos de participação e controle social nas ações
decorrentes da implementação da Política e do Plano Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional;

XIX. Prestar colaboração, sugerindo o aperfeiçoamento de
programas e serviços, assim como legislação, afetos à Segurança
Alimentar e nutricional;

XX. Incluir anualmente na lei de diretrizes orçamentárias e
no orçamento do município, os projetos e ações prioritárias da
Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

§1º – O COMSEA/VR poderá convocar Fóruns Locais ou
Regionais para discutir assuntos de amplo interesse, sempre
que necessário, independentemente da realização das
Conferências quadrienais.

§2º - O COMSEA/VR encaminhará aos órgãos competentes
as suas propostas dePolíticas públicas, bem como pareceres e
outros documentos que contemplem as suas finalidades.

TÍTULO II
DACOMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E

COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Artigo 5º - O COMSEA/VR será constituído por 30 conselheiros
titulares, com igual número de suplentes, sendo 1/3 (um terço)
de representantes dopoder público e 2/3 (dois terços) de
representantes da sociedade civil, com mandato de dois anos,
cabendo uma recondução por igual período e tem a seguinte
composição:

I - Sociedade Civil:
a) Representantes de movimentos e redes populares,

sociais, comunitários e outros que atuam com a temática alimentar:
reforma agrária, reforma urbana, agricultura familiar, pescadores
artesanais e aquicultores familiares, extrativistas, assalariados
rurais, marisqueiras, agricultura urbana, meio ambiente e
agroecologia. Organizações não governamentais (ONG’s) e
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSC);e
movimentos sociais étnicos e de gênero; representações
religiosas; imigrantes e consumidores;

b) Representantes de entidades sindicais na área,
prestadoras de serviços na área de alimentação: abastecimento
de alimentos, agronegócio e pequenas indústrias;

c) Representantes de instituições de ensino e pesquisa
e assessoramento: entidades nacionais de pesquisa e de saúde
coletiva, associações e instituições de assessoria e consultoria
que atuam na área de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - SAN, priorizando os que trabalham com populações
em condições socioeconômicas vulneráveis;

d) Representantes de entidades que trabalham com a
pessoa com deficiência e com necessidades alimentares
especiais: entidades que atuam com patologias e com
necessidades alimentares especiais, pessoas com deficiência,
crianças e idosos, entidades socioassistenciais, hipossuficientes,
pessoas em situação de rua e entidades que atuem na prevenção,
combate e controle de doenças ligadas à má nutrição
(considerando que má nutrição abrange: desnutrição, anemia,
sobrepeso e obesidade);

e) Associações de trabalhadores: agricultores,
pescadores, Conselhos de classe afetos a Segurança Alimentar
e Nutricional, Associações de Empreendedores de economia
solidária, Cooperativismo Social, Micro empreendedorismo; e

f) Representantes de povos e comunidades tradicionais:
povos indígenas (artigos 231 e 232 da Constituição Federal),
ciganos, povos e comunidades tradicionais (Lei nº6.040/2007).

II - Poder Público:
a) Secretaria do Governo Municipal - SMG;
b) Secretaria Municipal de Ação Comunitária - SMAC;
c) Secretaria Municipal da Saúde - SMS;
d) Secretaria Municipal de Educação - SME;
e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA;
f) Fundação Beatriz Gama – FBG;
g) Fundo Comunitário de Volta Redonda – FURBAN;
h) Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/VR;
i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

e Turismo – SMDET/ Fundo Municipal e Desenvolvimento, Geração
de Emprego, Renda e Habitação – Banco VR de Fomentos; e

j) Vigilância Sanitária.
§1º - Os representantes do poder público, titulares e suplentes,

serão indicados por suas respectivas Secretarias, e designados
pelo(a) Prefeito(a)

Artigo 6º - Os membros, titulares e suplentes, da Sociedade
Civil organizada serão eleitos em Plenária própria do Fórum da
Sociedade Civil.

§1º Poderão ser convidados a participar das reuniões do
COMSEA/VR, sem direito a voto, titulares de outros órgãos ou
entidades públicas, bem como pessoas que representem a
sociedade civil, sempre que da pauta constar assuntos de sua
área de atuação e/ou interesse.

§2º As entidades representadas no COMSEA/VR devem ter
efetiva participação no Município, especialmente as que trabalham
com alimentos, nutrição, educação e participação popular.

Artigo 7º - O COMSEA/VR será presidido por um representante
da sociedade civil, eleito dentre os membros do colegiado em
Pleno Conselho próprio e nomeado pelo(a) Prefeito(a).

Artigo 8º - A participação no COMSEA/VR não será
remunerada, porem considerada como de serviço público
relevante.

CAPÍTULOII
DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 9º - O COMSEA/VR terá a seguinte organização:
I. Plenária;
II. Diretoria Executiva;
III. CâmarasTemáticas;
IV. Grupo de Trabalho.

SEÇÃO I
DO PLENO CONSELHO

Artigo 10º - OPleno Conselho do COMSEA/VR é a instância
máxima de deliberação do conselho, plena e conclusiva no seu
âmbito de atuação, configurado por Reuniões Ordinárias e/ou
Extraordinárias dos membros do Conselho designados de acordo
com requisitos de funcionamento estabelecidos neste Regimento
Interno, sendo composto pelos Conselheiros Titulares e Suplentes
definidos por este Regimento.

Artigo 11º - OPleno Conselho será composto pela totalidade
dos membros mencionados neste Regimento Interno.

Artigo 12º - Ao Pleno Conselho compete:
I. Propor, discutir, votar e aprovar as matérias pertinentes

ao COMSEA/VR;
II. Reunir-se ordinária ou extraordinariamente, quando de

sua convocação;
III. Aprovar e/ou alterar o regimento interno em assembléia

específica;
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IV. Eleger a Diretoria Executiva do COMSEA/VR entre seus
membros e com o voto da maioria absoluta dos presentes, para
um mandato de dois anos, podendo ser conduzido uma única
vez;

V. Aprovar a lei, o Sistema e o Plano de Segurança
Alimentar e Nutricional;

VI. Deliberar sobre os assuntos encaminhados pela
Diretoria Executiva;

VII. Convidar especialistas para participar de reuniões
ordinárias e extraordinárias, de grupos de trabalho e das
CâmarasTemáticas, quando for de relevância parao
encaminhamento e decisão das matérias em discussão;

VIII. Decidir sobre substituição de representação, conforme
Art. 32, seus incisos eparágrafos; e

IX. Aprovar indicação da Diretoria Executiva do COMSEA/
VR;

Artigo 13º - As entidades e organizações eleitas para
comporem o COMSEA/VR deverão ser credenciadas, mediante
apresentação de cópias dos seguintes documentos:

a) Estatuto vigente, no qual conste a missão e as ações
de defesa do direito humano à Alimentação Adequada;

b) Carta atualizada de indicação do representante legal
da entidade, para o processo eleitoral;

c) Termo de oficialização para compor o COMSEA/VR; e
d) Ficha de Inscrição devidamente preenchida.
Parágrafo Único: A entidade eleita poderá solicitar substituição

de seu representante sempre que necessário, devendo tal fato
ser formalizado a Diretoria Executiva, por ofício da entidade/
instituição.

Artigo 14º Deverão participar das reuniões doPleno Conselho
o titular e/ou suplente, tendo os últimos direito só à voz e não à
voto, quando na presença do seu titular.

SEÇÃO II
DAS REUNIÕES

Artigo 15º O COMSEA/VR reunir-se-á, ordinariamente
conforme calendário aprovado na última reunião de cada ano e,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou em
decorrência de requerimento da maioria simples (50% mais um)
de seus membros (efetivos e Suplentes).

§ 1º - As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com
antecedência mínima de 05 dias, assegurando ampla divulgação.
As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas em 30
dias garantindo ampla divulgação.

§ 2º - As reuniões ordinárias serão iniciadas, em primeira
chamada, com a presença de 50% mais um, de membros votantes,
no horário previsto para o início da reunião; em segunda chamada
após 15 minutos do horário previsto, com qualquer número dos
membros votantes, sendo as mesmas canceladas se não
atenderem a essa ultima chamada.

§ 3º - Cada membro titular terá direito a um voto.
§4º - As reuniões do COMSEA/VR serão públicas, portanto,

aberta a convidados e visitantes nas quais terão direito a
acompanhá-las, podendo se manifestar de acordo com as regras
desse Regimento.

Artigo 16º - As reuniões serão conduzidas pelo Presidente
do Conselho e na sua ausência, pelo vice, tendo os mesmos
direito ao voto.

Artigo 17º - A pauta da reunião ordinária constará de:
a) Abertura da sessão, Leitura, discussão e aprovação

da ata da reunião anterior;
b) Leitura do Expediente constando informes da mesa

diretora dos trabalhos;
c) Ordem do dia constando dos temas previamente

definidos;
d) Deliberações, resoluções e/ou recomendações;
e) Proposta de pauta de reunião seguinte pelo Pleno

Conselho;
f) Encerramento.
§ 1º - Os informes não comportam discussão e votação,

somente esclarecimentos breves, sendo que qualquer Conselheiro
poderá apresentar matéria à apreciação do Pleno Conselho,
enviando-a formalmente para a Diretoria Executiva, que incluirá
na pauta da reunião seguinte.

§ 2º - Para apresentação do seu informe cada Conselheiro
inscrito disporá de 03 (três) minutos.

§3º - Na ordem do dia deverão ser incluídas, prioritariamente,
as matérias pendentes de reuniões anteriores e/ou assuntos

emergenciais devidamente justificados.
§4º - Cabe a Diretoria Executiva a preparação de cada tema

da pauta da ordem do dia.
§5º - Os documentos e informações referentes aos assuntos

da ordem do dia estarão disponíveis, previamente, junto a Diretoria
Executiva, para consulta preliminar do Colegiado.

§6º - As reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente
da matéria que justificar sua convocação, podendo ser requerida
com urgência.

§7º - As atas deverão ser redigidas, aprovadas pelo Pleno
Conselho, assinadas pela mesa Diretora e pelos membros do
Conselho presentes na referida reunião.

Artigo 18º - As reuniões do Pleno Conselho poderão ser
gravadas e/ou registradas em atas/ minutas onde deverão constar:

a) Relação dos participantes, seguida do nome de cada
membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do
órgão ou entidade que representa, inclusive convidados, quando
houver, e justificativas de faltas quando houver;

b) Resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta
o nome do Conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada;

c) Relação dos temas abordados na ordem do dia com
indicação do(s) responsável(eis) pela apresentação e a inclusão
de alguma observação quando expressamente solicitada por
Conselheiro(s);

d) As decisões/encaminhamentos, inclusive quanto a
aprovação da ata/minuta da reunião anterior e aos temas a serem
incluídos na pauta da reunião seguinte.

Parágrafo Único - As emendas e correções à ata/minuta
serão entregues à Diretoria Executiva para aprovação e respectiva
publicação no Diário Oficial do Município.

SEÇÃO III
DO DESCREDENCIAMENTO E DA PERDA DO

MANDATO
Artigo 19º - Serão descredenciadas as entidades/instituições

cujos representantes titulares ou suplentes que:
I. Sem motivo justificado, deixarem de comparecer em

reuniões do Pleno Conselho, 03 (três) consecutivas ou 05 (cinco)
intercaladas, no período do mandato em vigor, cabível a todas as
instâncias de composição do COMSEA/VR, previstas no Artigo
7º deste regimento;

II. Descumprir os deveres inerentes ao seu mandato;
III. Praticar ato que afete a dignidade do Conselho;
IV. Utilizar do seu mandato para auferir proveito próprio;
V. Fazer pronunciamentos públicos não condizentes com

a Política de Segurança Alimentar e Nutricional.
Parágrafo Único – As justificativas de ausência deverão ser

formalizadas, por escrito junto à Diretoria Executiva do COMSEA/
VR até 05 dias úteis após a realização da reunião.

Artigo 20º - O representante do poder público que faltar em
03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladasterá
notificada a respectiva Secretaria.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 21º – A Diretoria Executiva será composta por 06
conselheiros, sendo 04 representantes da sociedade civil e 02
representantes Governamentais, cuja constituição será:

I. Presidente;
II. Vice Presidente;
III. Secretário;
IV. Diretor de Comunicação;
V. Diretor Administrativo; e
VI. Diretor Técnico.
§1º - A diretoria Executiva tem por atribuição proceder ao

encaminhamento e execução de todas as providências,
recomendações e decisões determinadas pelo COMSEA/VR.

§2º - Na eleição da Diretoria Executiva, deverá ser garantida
a proporcionalidade das representações (1/3 governamental e
2/3 de sociedade civil).

Artigo 22º - A Diretoria Executiva da Sociedade Civil será
escolhida por maioria simples dos membros do Conselho, noPleno
Conselho do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional do
Município de Volta Redonda e nomeada conforme o artigo 6º
deste Regimento.

§1º - Ocorrendo a ausência ou impedimento do Presidente e
do Vice-presidente, e seus respectivos suplentes, assumirá a

Presidência da reunião um membro da Diretoria Executiva.
§2º - No caso de vacância do cargo de Presidente e seu

suplente, assumirá a Presidência o Vice-presidente, que
posteriormente promoverá a indicação de um dos conselheiros
da Diretoria Executiva para o cargo de Vice-presidente.

§3º - A vacância do cargo será considerada quando houver:
I. Abandono de função;
II. Renúncia de dirigente;
III. Falecimento do dirigente.
Artigo 23º–Compete ao Secretário:
I. Organizar as reuniões conforme determinado;
II. Secretariar as reuniões;
III. Lavrar as atas das reuniões do COMSEA/VR,

promovendo medidas destinadas ao cumprimento das decisões
do Pleno Conselho;

IV. Promover o preparo e a expedição dos documentos e
correspondência determinados pelo Pleno Conselho ou Diretoria
Executiva, controlando o recebimento com registro e arquivamento
dos mesmos;

V. Redigir a pauta das reuniões conforme decisão do
Pleno Conselho ou Diretoria Executiva;

VI. Assessorar e assistir o Presidente e o Vice-presidente
do COMSEA/VR, no âmbito de suas atribuições e em seu
relacionamento com órgãos da administração pública e
organizações da sociedade civil;

VII. Receber, despachar e encaminhar os documentos
recebidos, de acordo com o fluxo a ser estabelecido e aprovado
pela Diretoria Executiva;

VIII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IX. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela

Presidência relacionadas aos objetivos do COMSEA/VR.

Artigo 24º – Compete ao Diretor de Comunicação:
I. Difundir e divulgar o Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável – SISANS e a Política Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no Município;

II. Difundir e divulgar os trabalhos do Conselho e
CâmarasTemáticas;

III. Viabilizar a criação de instrumentos das ações do
Conselho;

IV. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
V. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela

Presidência relacionadas aos objetivos do COMSEA/VR.

Parágrafo Único: Todas as Informações deverão passar
previamente pela aprovação da Diretoria Executiva e logo após
aprovada expedir comunicação pública aos integrantes do
COMSEA/VR.

Artigo 25º – Compete ao Diretor Administrativo:
I. Desenvolver todas as atividades administrativas para

o funcionamento do Conselho;
II. Articular, assessorar e executar as atividades

administrativas junto às CâmarasTemáticas, Grupos de Trabalho
e Pleno Conselho do COMSEA/VR;

III. Subsidiar as CâmarasTemáticas, Grupos de Trabalho
e Conselheiros com informações e estudos, visando auxiliar a
formulação e análise das propostas apreciadas pelo COMSEA/
VR;

IV. Zelar pela manutenção e ordem dos serviços, fichários,
documentos, livros e arquivos do COMSEA/VR;

V. Promover a publ icação de resoluções, atos
administrativos e expedientes de deliberação do Pleno Conselho;

VI. Promover o registro, a expedição, o controle e a guarda
de processos e documentos do COMSEA/VR;

VII. Manter organizado e atualizado os dados dos
conselheiros;

VIII. Manter organizado o livro e o arquivo de Atas doPleno
Conselho do COMSEA/VR, os extratos de Atas publicados em
Diário Oficial do Município em arquivo próprio e demais documentos
do COMSEA/VR, bem como das súmulas das reuniões e os
documentos elaborados pelas CâmarasTemáticas e pelos Grupos
de Trabalhos;

IX. Acompanhar e arquivar o Diário Oficial do Município do
Rio de Janeiro no que se refere a publicações de interesse do
COMSEA/VR;

X. Responsabilizar-se pela solicitação de material para o
conselho;

XI. Expedir documento a entidade que é representada no
conselho, comunicando aausência anual de 02 (duas) reuniões
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contínuas ou 05 (cinco) intercaladas, sem justificativa;
XII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
XIII. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela

Presidência relacionadas aos objetivos do COMSEA/VR.

Artigo 26º – Compete ao Diretor Técnico:
I. Propor, elaborar e desenvolver estratégias, estudos e

ações referentes à Segurança Alimentar e Nutricional bem como
o Direito Humano a Alimentação Adequada – DHAA – no âmbito
Municipal;

II. Assessorar ao Conselho e as CâmarasTemáticas no
acompanhamento e na avaliação de ações do SISANS e do
Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Município;

III. Articular junto as áreas do Governo Municipal, Estadual
e de organizações da Sociedade Civil, para a implementação de
ações voltadas para o combate as causas da miséria e da fome
no âmbito Municipal;

IV. Elaborar a Programação de capacitação dos
Conselheiros do COMSEA/VR;

V. Propor diretrizes para o Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional;

VI. Incentivar parcerias que garantam mobilização e
racionalização no uso de recursos disponíveis;

VII. Coordenar campanhas de conscientização da opinião
pública;

VIII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IX. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela

Presidência relacionadas aos objetivos do COMSEA/VR.

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA

Artigo 27º - O COMSEA/VR é presidido por representante da
Sociedade Civil, eleito entre os membros do colegiado.

Artigo 28º - Compete ao Presidente do COMSEA/VR:
I. Coordenar os trabalhos e presidir as reuniões ordinárias

e extraordinárias do COMSEA/VR dando-lhe o encaminhamento
necessário, em conformidade a este Regimento Interno;

II. Aplicar este Regimento Interno nas questões de ordem;
III. Participar da Comissão Executiva como membro nato;
IV. Interpretar, nos casos omissos, do Regimento Interno,

valendo-se, se for necessário, de assessoria jurídica ou legislativa,
se assim julgar, submetendo o parecer ao Pleno do Conselho;

V. Fazer os encaminhamentos pertinentes à boa conduta
da reunião, procurando cumprir horários, tempo e a pauta
previamente definida pela Diretoria Executiva;

VI. Propor, caso necessário, a alteração da ordem dia,
mudando a ordem das matérias ou introduzindo novos itens, a
serem votados pelo Pleno do Conselho;

VII. Convocar, presidir e coordenar as Reuniões do Pleno
Conselho;

VIII. Representar o Conselho e delegar competências aos
membros do Conselho desde que previamente submetidas a
aprovação do mesmo ;

IX. Fazer o encerramento da reunião;
X. Homologar as decisões/encaminhamentos do COMSEA/

VR aprovados pelo Pleno;
XI. Instalar e acompanhar as Câmarastemáticas,

designando o Coordenador e demais membros, conforme
deliberado em Pleno Conselho;

XII. Propor grupos de trabalho para estudar e propor ações
governamentais integradas, relacionadas à Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, cobrando apresentação de
resultados nos prazos estabelecidos;

XIII. Exercer o voto de desempate noPleno Conselho;
XIV. Promover a Integração entre a Política e o Plano Municipal

de Segurança Alimentar e Nutricional e as demais Políticas sociais
do Governo Municipal;

XV. Estabelecer comunicação permanente com os
conselhos nacional e estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional, mantendo-os informados e orientados acerca das
atividades e propostas do COMSEA/VR;

XVI. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
XVII. Cumprir e zelar pela efetivação das decisões do Pleno

Conselho do COMSEA/VR.
Parágrafo Único – O Presidente, em seus impedimentos legais

ou a seu critério, será substituído de acordo com o Artigo 13
desse Regimento.

Artigo 29º - São atribuições do Vice-presidente do COMSEA/
VR:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos;
II. Auxiliar o Presidente no cumprimento das suas

atribuições;
III. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IV. Exercer outras tarefas que lhe forem delegadas pelo

Presidente.

SEÇÃO III
DOS CONSELHEIROS

Artigo 30º - Compete aos conselheiros titulares e/ou
suplentes:

I. Comparecer regularmente as reuniões;
II. Convocar, com a devida antecedência, o Suplente

sempre que não possa comparecer a reuniões;
III. Participar, com voz e voto quando titulares, do Pleno

Conselho, das CâmarasTemáticas ou Grupos de Trabalho para
os quais forem referendados, manifestando-se a respeito das
matérias em discussão e elaborando propostas de deliberação
ou parecer, conforme o caso e já tendo apreciado a ata da
reunião anterior;

IV. Propor Grupos de Trabalho, bem como indicar nomes
para sua composição;

V. Apresentar moções, requerimentos ou proposições
sobre assuntos ligados à segurança alimentar e nutricional;

VI. Participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento
na área de segurança alimentar e nutricional e direito humano a
alimentação adequada;

VII. Participar das Conferências de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável;

VIII. Justificar ao Diretor Administrativo por escrito, com
antecedência mínima de três dias úteis, as faltas em reuniões do
Conselho, das CâmarasTemáticas ou Grupos de Trabalho e em
caso de ausência imprevista, justificar até três dias úteis depois;

IX. Assinar o livro próprio de presença na reunião a que
comparecer e permanecer na mesma, salvo justificativa aprovada
peloPleno Conselho;

X. Solicitar, por escrito e com antecedência mínima de
sete dias, ao Diretor Administrativo, a inclusão, na agenda dos
trabalhos, de assuntos que desejar discutir;

XI. Propor alterações no Regimento Interno do COMSEA/
VR;

XII. Requisitar à Diretoria Executiva e/ou solicitar aos demais
membros do Conselho todas as informações necessárias para
o desempenho de suas atribuições;

XIII. Fornecer ao COMSEA/VR todos os dados e informações
a que tenha acesso ou quese situem na área de sua competência;

XIV. Contribuir trazendo assuntos, temas e notícias que
considere de interesse dos demais membros do COMSEA/VR;

XV.  Exigir o cumprimento das resoluções e decisões
tomadas pelo COMSEA/VR;

XVI. Ser assíduos às atividades do COMSEA/VR;
XVII. Informar ao COMSEA/VR sobre as atividades que sua

organização esteja desenvolvendo na área;
XVIII. Informar a sua entidade de origem a respeito do

processo de discussão em realização e colher sugestões e/ou
deliberações por escrito;

XIX. Conhecer a realidade de seu município;
XX. Ampliar a capacitação e promoção do Direito Humano

a Alimentação Adequada – DHAA no município.
XXI. Emitir parecer e/ou relatar matéria que lhe for atribuída,

dentro dos prazos estabelecidos;
XXII. Discutir e votar as matérias em pauta;
XXIII. Deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações

emitidas pelas comissões e grupos de trabalho;
XXIV. Exercer atribuições de sua competência ou outras

designadas pela Presidência ou pelo colegiado.
Artigo 31º - Os membros Suplentes terão direito à voz e a

voto, quando estejam em substituição ao Titular, tendo, no entanto,
sempre direito à voz quando presentes em reuniões do Pleno
Conselho e outras.

Artigo 32º - O COMSEA/VR indicará ao Chefe do Poder
Executivo, a substituição da(s) entidade(s) da sociedade civil
organizada, no mesmo segmento, e/ou representantes do poder
público, nos seguintes casos de:

I - renúncia;
II - ausência, anual, a 03 (três) reuniões contínuas ou 05

(cinco) intercaladas, sem justificativa, ou a 05 (cinco) contínuas
ou intercaladas, mesmo com justificativa, salvo por licença de
saúde ou por motivo de força maior, justificada pela entidade/

órgão público, por escrito ao conselho.
Parágrafo Único - No caso do inciso II, o COMSEA/VR,pelo

Diretor Administrativo, comunicará através de documento, a
entidade/órgão público representado, a ausência anual de 02
(duas) reuniões contínuas ouintercaladas, sem justificativa de
seu representante.

Artigo 33º - A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes,
no COMSEA/VR, será considerada como serviço público relevante
e não remunerada.

SEÇÃO IV
DAS CÂMARASTEMÁTICAS

Artigo 34º–As CâmarasTemáticas (CTs) são instâncias
especializadas no trato de temas que abranjam as competências
do COMSEA/VR com o objetivo de discutir, analisar, pesquisar,
propor, encaminhar e subsidiar decisões do Pleno Conselho e
tem por finalidade apreciar as Políticas e programas de interesse
para as áreas que envolvam ações relacionadas à Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável considerando o Guia Alimentar
para população Brasileira, do Ministério da Saúde, nas regiões
das cidades, considerando suas características específicas e
prioridade, para nortear o trabalho do Pleno, sob os eixos: acesso,
educação alimentar e nutricional e produção de alimentos.

Artigo 35º - O COMSEA/VR contará com no mínimo três
CâmarasTemáticas, designadas pelo Pleno Conselho para
encaminhar discussões e elaborar propostas à consideração
do Conselho Pleno.

§1º - As CâmarasTemáticas ocupar-se-ão dos seguintes
temas:

I. Câmaras1: Educação Alimentar e Nutricional;
II. Câmaras2: Controle Social – Direito à segurança

alimentar e nutricional;
III. Câmaras3: Acompanhamento e Monitoramento das

ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
Artigo 36º – As CâmarasTemáticas serão compostas por, no

mínimo, 03 conselheiros (2/3 sociedade civil e 1/3 poder público)
podendo solicitar ou aceitar a cooperação de entidades da
sociedade civi l e órgãos governamentais que tenham
competências nas matérias em discussão nas CTs, bem como
técnicos para assessorá-las, sendo coordenadas por um
conselheiro.

§1º - Os Conselheiros serão indicados pelo Pleno Conselho,
mediante manifestação da entidade representada, contando cada
membro com respectivo suplente, que o substituirá nos seus
impedimentos, ambos aprovados pelo Pleno Conselho.

§2º - Só terão direito a voto os conselheiros e /ou seus
suplentes na falta de seu titular.

§3º - A composição e a Coordenação das CâmarasTemáticas
terão a mesma duração do mandato vigente do COMSEA/VR (24
meses).

§4º - O conselheiro deverá justificar sua ausência, por escrito
às reuniões das Câmaras Temáticas no prazo dado as justificativas
de ausência no Pleno Conselho conforme o Art. 30, item VIII.

Artigo 37º – Competemas Câmaras Temáticas - CTs:
I. Escolher seu Coordenador;
II. Pesquisar, analisar, questionar e fazer proposições

sobre temas ligados àCâmaras;
III. Receber e apreciar demandas enviadas ao COMSEA/

VR dando os devidos encaminhamentos;
IV. Elaborar pareceres, estudos e relatórios sobre temas

a serem apreciados e aprovados no Pleno Conselho;
V. Realizar reuniões periódicas segundo as demandas

de cada tema;
VI. Fomentar a capacitação continuada dos atores sociais

para a execução de programas direcionados aos temas ligados
àCâmaras;

VII. Participar da elaboração de Planos, Programas e
Projetos do COMSEA/VR e contribuir para a formulação de sua
proposta;

VIII. Encaminhar as memórias das reuniões ao Pleno
Conselho;

IX. Criar Grupos de Trabalho-GT no âmbito de sua
competência.

§ 1º Os GT criados nas CâmarasTemáticas se reportam as
mesmas para que estas definam o que compete a Câmaras ou
ao Pleno Conselho aprovar.

§ 2º As CâmarasTemáticas encaminharão a memória das
reuniões dos GTpor elas criados para ciência e apresentarão
em Pleno Conselho os pontos pertinentes ao mesmo.

Artigo 38º - Ao Coordenador dasCâmaras Temática compete:
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I. Coordenar a reunião dasCâmaras e seus trabalhos;
II. Designar secretário para fazer a súmula da reunião;
III. Solicitar aoDiretorAdministrativo o apoio necessário ao

funcionamento das respectivasCâmaras;
IV. Apresentar e encaminhar aoPleno Conselho a súmula

contendo as propostas, pareceres e recomendações dasCâmaras
para deliberação;

V. Convocar as reuniões mensais ordinárias da CT’s e
por solicitação de um terço dos membros;

VI. Promover as condições necessárias para que atinja a
sua finalidade, incluindo a articulação com os órgãos e entidades
geradores de estudos, propostas, normas e tecnologias.

SEÇÃO V
DOS GRUPOS DE TRABALHO

Artigo 39º- O COMSEA/VR poderá instituir Grupos de Trabalho,
de caráter temporário, compostos por membros Titulares ou
Suplentes do Conselho e por outras pessoas convidadas, para
realizar ações, estudar e propor medidas específicas.

§ 1º Instituído o Grupo de Trabalho, o mesmo terá a mesma
orientação do funcionamento das CâmarasTemáticas.

§ 2º Os GTs criados em Pleno Conselho se reportam ao
Pleno Conselho para aprovação de seus encaminhamentos e
posteriormente ao Diretor Administrativo.

Artigo 40º – Os Grupos de Trabalho possuem caráter
transitório e são formados para a discussão de temas específicos
e desfeitos após a conclusão de seus trabalhos.

Parágrafo Único - A critério do Pleno Conselho, poderão ser
criadas outras Comissões e/ou Grupos de trabalho, em caráter
permanente ou transitório, que terão perfil especialmente
complementar à atuação do COMSEA/VR, articulando e integrando
os órgãos, instituições e entidades que gerem os programas,
suas execuções, e os conhecimentos e tecnologias afins,
recolhendo-os e processando-os, visando à produção de
subsídios, propostas e recomendações ao Pleno do Conselho.

TÍTULO III
DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I
DOS MEMBROS DO COMSEA/VR

Artigo 41º - O COMSEA/VR, em até 120 dias prévios ao
término do mandato dos conselheiros, chamará a constituição
de uma Comissão Eleitoral para o processo de eleição dos
conselheiros da sociedade civil organizada, composta por 02
representantes do Poder Público e 03 da sociedade civil, com a
incumbência de elaborar e organizar o processo eleitoral voltado
à composição da próxima gestão do COMSEA/VR, conforme
previsto no Art.3º, parágrafo 3º da Lei Municipal nº 4.846, de 16
de dezembro de 2011.

Parágrafo Único - A Comissão Eleitoral reger-se-á por
Regimento Próprio aprovado pelo Pleno Conselho do COMSEA/
VR.

Artigo 42º – O COMSEA/VR, após apresentação e aprovação
em Assembleia do trabalho da Comissão Eleitoral, publicará Edital
no Diário Oficial do Município com as regras do processo de
escolha dos membros representantes da sociedade civil
organizada no Conselho para o mandato seguinte.

§ 1º As Secretarias Municipais afetas à consecução da
segurança alimentar e nutricional serão indicadas pela Diretoria
Executiva do COMSEA/VR.

§ 2º O conselheiro que não tomar posse na sessão prevista
neste artigo deverá fazê-lo até a primeira Plenária ordinária,
salvo motivo de força maior.

§ 3º Findo o prazo previsto no § 1º, não tendo o conselheiro
faltoso justificado a sua ausência, deverá a Presidência oficiar
ao Prefeito novo representante no conselho.

Artigo 43º - Cabe a Comissão Eleitoral:
I. Elaborar os prazos, os critérios e as regras para a

nova composição do conselho para o Pleno Conselho do COMSEA/
VR aprovar e encaminhar a publicação;

II. Apresentar ao Pleno Conselho do COMSEA/VR lista
de representação da sociedade civil e dopoder público que
comporão o conselho, observados os critérios de representação
deliberados pelo Pleno Conselho.

§1º - A Comissão Eleitoral preverá, no prazo de trinta dias,

após a designação dosconselheiros, o local e a data da primeira
reunião da nova gestão.

§2º - A Comissão Eleitoral terá prazo de quarenta e cinco
dias prévios ao término domandato dos conselheiros, para
apresentar proposta de representação no COMSEA/VR aochefe
do poder executivo.

Capítulo II
DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 44º - Após a posse, na primeira reunião da nova

gestão, sob a Presidência de representante da sociedade civil
organizada, eleito pelo Pleno Conselho para a direção dos
trabalhos, passar-se-á à eleição da Presidência do COMSEA/
VR, bem como o referendo da Diretoria Executiva na nova gestão.

§ 1º Declarada eleita e empossada a Presidênciae a Diretoria
Executiva, o Presidente do COMSEA/VR assumirá a direção dos
trabalhos.

§ 2º Na hipótese de não haver número suficiente para a
eleição, o representante da sociedade civil organizada que tiver
assumido a direção dos trabalhos permanecerá na Presidência
e convocará sessões até que se efetive a eleição.

§ 3º Enquanto não for efetivada a eleição, caberá ao
representante da sociedade civil citado no caput deste artigo
praticar os atos legais do COMSEA/VR.

SEÇÃO VI
DA ÉTICA

Artigo 45º - Na realização doPleno Conselho, os membros
participantes, que obstruírem o andamento dos trabalhos, não
utilizando as formas de comunicação previstas neste regimento
interno, ou se pronunciarem de forma indecorosa, poderão sofrer
penalidades, após ter garantido o direito de defesa por meio de
recurso a ser analisado em Pleno Conselho específico a essa
avaliação documental.

§ 1º - será penalizado o membro que praticar conduta
incompatível com o decoro do

COMSEA/VR;
§ 2º A Presidência, desde que não configure penalidade

mais grave no decurso doPleno Conselho, poderá aplicar as
seguintes sanções:

I - admoestação - consistido de primeiro aviso de que o
participante infringiu os dispositivos regimentais;

II - advertência - consistido de segundo aviso de que o
participante infringiu os dispositivos regimentais;

III - censura - consistido de terceiro aviso de que o participante
infringiu os dispositivos regimentais;

IV - suspensão do direito de voz noPleno Conselho até o
final da reunião.

§ 3º As penalidades aplicadas, bem como o fato punível
praticado, constarão em ata, devendo o direito de defesa também
estar garantido pela apresentação de documento próprio a ser
posteriormente analisado em Pleno Conselho específico para
este fim.

Artigo 46º - O COMSEA/VR não permitirá a obtenção, de
forma individual ou coletiva, de benefícios e/ou vantagens pessoal,
em decorrência da participação no Conselho, podendo, inclusive,
encaminhar a entidade membro o pedido de troca do representante
que incidir em tais práticas.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Artigo 47º - O presente Regimento Interno só poderá ser

modificado em reunião extraordinária do COMSEA/VR convocada
com antecedência mínima de quinze dias e instalada com presença
de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Parágrafo Único - As deliberações relacionadas à alteração
deste Regimento serão tomadas mediante aprovação de 2/3 (dois
terços) dos membros do COMSEA/VR.

Artigo 48º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão resolvidos e
dirimidos pelo Pleno Conselho do COMSEA/VR em observância
ao que se estabelece neste Regimento.

Artigo 49º - A Diretoria Executiva do COMSEA/VR funcionará
em dias úteis e em horáriocomercial.

Artigo 50º - A Posse dos Conselheiros representantes do
Governo e da Sociedade Civil se dará em solenidade presidida
pelo Prefeito ou membro representante por este indicado.

Artigo 51º–As Câmaras Temáticas e os Grupos de Trabalho
poderão convidar qualquer pessoa ou representante de órgãos
Federal, Estadual ou Municipal, empresa privada, sindicato ou
entidade civil, para comparecer as reuniões e prestar
esclarecimentos desde que aprovado pela Diretoria Executiva e

que não impliquem em custos pelo COMSEA/VR.
Artigo 52º - Sempre que se fizer necessário, poderá o

COMSEA/VR,solicitar aos órgãos e instituições da Administração
Pública Municipal dados, informações e colaboração para o
desenvolvimento de suas atividades.

Artigo 53º - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária –
SMAC proporcionará ao COMSEA/VR, as condições para o seu
pleno e regular funcionamento em todas suas instâncias (Pleno
Conselho, Conferências e Eventos que resolver) e lhe dará o
suporte técnico necessário, sem prejuízo de colaborações dos
demais órgãos e instituições nele representados.

Parágrafo Único – A secretaria em questão indicará suporte
administrativo para garantir o funcionamento operacional da
Diretoria Executiva do COMSEA/VR.

Artigo 54º - As despesas decorrentes das atividades do
COMSEA/VR ocorrerão por conta de dotações orçamentárias
da Secretaria Municipal de Ação Comunitária.

Parágrafo Único – Será assegurado aos membros do
COMSEA/VR e das Comissões quando em representação do
órgão, o direito a ressarcimento pelo município das despesas
com transporte, estadia e alimentação quando ocorrerem, bem
como dos convidados do COMSEA/VR que prestam
assessoramento técnico administrativo e de outras matérias
relevantes em Segurança Alimentar e Nutricional.

Artigo 55º- Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 56º – O presente Regimento Interno entrará em vigor

na data da sua publicaçãono Diário Oficial do Município, só
podendo ser modificado após aprovação por maioria simples
dos conselheiros ou em sua Conferência Municipal.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018

PORTARIA N. º 029/2018 – FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Nomeia, o funcionário Délio Daniel Nunes, como

fiscal da Ata de Registro de Preço, do Pregão Eletrônico nº 014/
2017, constante do Processo nº: 2735/2017.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais n. º 2.712/91, nº 2.868/
93 e nº 1.819/83 e pelo Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Nomear, o funcionário abaixo, como fiscal da Ata de

Registro de Preço, do Pregão Eletrônico nº 014/2017, constante
do Processo nº 2735/2017, referente à quantidade
destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

· Délio Daniel Nunes - matrícula nº: 72567/PMVR.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 031/2018 –FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Constitui Comissão de Sindicância para conduzirem

instrumento apuratório, verificando possíveis irregularidades na
contratação e tramitação relacionadas ao processo nº 348/2017-
FMS/SMS/PMVR.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais nº 1.819/83 e nº 2.712/
91 e o Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Constituir Comissão de Sindicância, composta

pelos funcionários abaixo relacionados, sob a presidência
do primeiro, para conduzirem instrumento apuratório,
verificando possíveis irregularidades na contratação e
tramitação relacionadas ao processo nº 348/2017-FMS/SMS/
PMVR, devendo apresentar relatório em no máximo 60
(sessenta) dias.

· Débora Maria da Silva Nascimento– matr.: 402036/SMS/PMVR – Presidente;
· Janiely Maria dos Reis Vilela da Silva– matr.: 400572/SMS/PMVR - Membro;
· Ariadne Yurkin Scandiuzzi- matr.: 394300/PGM/PMVR – Membro;
· Marcos Vinícius Araújo Delgado – matr.: 397237/SEPLAG/PMVR – Membro.

2. Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de
sua Publicação.

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.
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Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 032/2018 – FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Nomeia os funcionários Anderson Jovane

Ferreira de Souza e Dulcineia Rosate Leite Almeida, como
fiscais do Contrato nº 102/2017-FMS/SMS/PMVR, constante do
Processo Administrativo nº 0622/2017-FMS/SMS/PMVR.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais n. º 2.712/91, nº 2.868/
93 e nº 1.819/83 e pelo Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Nomear os funcionários abaixo, como fiscais do

Contrato nº 102/2017-FMS/SMS/PMVR de Locação de Imóvel,
que fazem o Município de Volta Redonda, através do Fundo
Municipal de Saúde/SMS, e a senhora Etelvina Medeiros de
Almeida, constante do Processo Administrativo nº 0622/
2017-FMS/SMS/PMVR, da Secretaria Municipal de Saúde.
· Anderson Jovane Ferreira de Souza– matrícula nº: 396.770/PMVR;
· Dulcineia Rosate Leite Almeida – matrícula nº: 4592/COHAB.

Volta Redonda, 08 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 033/2018 – FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Nomeia o funcionário Délio Daniel Nunes, como

fiscal das Atas de Registro de Preços nº 001/2018 e 002/2018
do Pregão Presencial nº 0137/2017-FMS/SMS/PMVR, constante
do Processo nº 0989/2017/SMS/PMVR.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais n. º 2.712/91, nº 2.868/
93 e nº 1.819/83 e pelo Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Nomear o funcionário abaixo como fiscal das Atas

de Registro de Preços Nº 001/2018 e 002/2018, do Pregão
Presencial nº 0137/2017-FMS/SMS/PMVR, constante do
Processo nº 0989/2017/SMS/PMVR, referente a serviços
de recarga e manutenção em cartucho de toner para
atendimento de toda a Rede Municipal de Saúde do
Município de Volta Redonda.

· Délio Daniel Nunes – matrícula nº: 72567/PMVR.

Volta Redonda, 08 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 034/2018 – SMS/PMVR
EMENTA: Constitui Comissão de Sindicância para apurar o

furto de 12 (doze) pneus no depósito situado na antiga Central
de Ambulância.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais nº 1.819/83 e nº 2.712/
91 e o Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos

funcionários abaixo relacionados, sob a presidência do
primeiro, para apurar o furto de 12 (doze) pneus no
depósito situado na antiga Central de Ambulância,
devendo apresentar relatório em no máximo 30 (trinta)
dias improrrogáveis.
· Valéria Maria Silva Ramos – Matrícula nº 88862/PMVR – Presidente;
· Pedro Henrique Alves de Oliveira- Matrícula nº 402311/PMVR – Membro;
· Maria Helena Miranda de Aragão – Matrícula nº 153630/PMVR– Membro.

2. Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de
sua Publicação.

Volta Redonda, 08 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 035/2018 –FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Constitui Comissão de Sindicância para conduzirem

instrumento apuratório, verificando possíveis irregularidades no
processo nº 1041/2017-FMS/SMS/PMVR.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais nº 1.819/83 e nº 2.712/
91 e o Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos

funcionários abaixo relacionados, sob a presidência do
primeiro, para conduzirem instrumento apuratório,
verificando possíveis irregularidades no processo nº 1041/
2017-FMS/SMS/PMVR, devendo apresentar relatório em
no máximo 60 (sessenta) dias.
· Fabíola Angelita Cezarina Bastos M. Menezes– matr.: 219975/PMVR – Presidente;
· Gina Ferreira dos Santos de Moraes– matr.: 200964/PMVR - Membro;
· Andréia Aparecida de Lima Santos- matr.: 400483/PMVR – Membro.

2. Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de
sua Publicação.

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N. º 036/2018 –FMS/SMS/PMVR
EMENTA: Constitui Comissão de Sindicância para conduzirem

instrumento apuratório, verificando possíveis irregularidades na
contratação e tramitação relacionada ao processo nº 656/2017
– FMS/SMS/PMVR.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelas Leis Municipais nº 1.819/83 e nº 2.712/
91 e o Decreto nº 14.402/17.

R E S O L V E:
1. Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos

funcionários abaixo relacionados, sob a presidência do
primeiro, para conduzirem instrumento apuratório,
verificando possíveis irregularidades na contratação e
tramitação relacionada ao processo nº 656/2017-FMS/SMS/
PMVR, devendo apresentar relatório em no máximo 45
(quarenta e cinco) dias.
· Ariadne Yurkin Scandiuzzi- matr.: 394300/PGM/PMVR – Presidente;
· Andréia Aparecida de Lima Santos – matr.: 400483/SMS/PMVR – Membro;
· Edinéia Rosa Ferreira Sant Anna – matr.: 222364/SMS/PMVR – Membro.

2. Esta Portaria entrará em vigor, a partir da data de
sua Publicação.

Volta Redonda, 09 de fevereiro de 2018.

Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 002/2018/FMS/SMS/PMVR

PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, através do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR, e a empresa LOC
BEM LOCADORA DE VEÍCULOS  LTDA – ME.

OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pacientes
com necessidades de tratamento de hemodiálise, radioterapia,
quimioterapia, cirurgias e outras oriundas da rede integrante do
Sistema Único de Saúde (SUS).

DATA DE ASSINATURA: 06/02/2018.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta ) dias.
VALOR TOTAL: R$ 46.060,00 (quarenta e seis mil e sessenta

reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: no

50.01.10.302.1014.4680.3.3.3.9.0.39.00.00.00.20 (N.E. no 000214,
de 06/02/2018), a importância de R$ 46.060,00 (quarenta e seis
mil e sessenta reais).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0909/2017/FMS/SMS/PMVR.

COMUNICADO
O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, por intermédio da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/FMS/SMS/PMVR,
atendendo requisitos do Processo Administrativo nº 0987/2017/
FMS/SMS/PMVR, em cumprimento ao disposto no artigo 26 da
Lei 8.666/93, comunica a inexigibilidade de licitação, com
fundamento no inciso I do artigo 25 da lei ora mencionada, em
favor da empresa DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA ,
objetivando a aquisição de materiais para bisturis modelos B –
1600 MP e B – 1800MP,marca DELTRONIX, no valor total de R$
12.808,80 (doze mil, oitocentos e oito reais e oitenta centavos).

Volta Redonda/RJ, 15 de fevereiro de 2018.

Mayara P. de Oliveira
CPL/FMS/SMS/PMVR

SMI - SECRETARIA  MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

PORTARIA-P-N° 003/2018-SMI
Nomeia funcionários para fiscalizar a execução da entrega

de material, referente às Atas de Registro de Preços nºs 50, 51,
52, 53, 54, 55, 57 e 58/2017.

O Secretário Municipal de Infraestrutura, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E:
Artigo 1º - Nomear os funcionários relacionados abaixo,

para fiscalizar a entrega dos materiais discriminados nas Atas
de Registro de Preços nºs 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 e 58/2017,
do Pregão Eletrônico nº 061/2017, conforme Processo
Administrativo nº 5162/2017.

Antonio Régio Gonçalves Dias, matrícula nº 89931
Sebastião Augusto da Costa, matrícula nº 059897

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Volta Redonda, 24 de janeiro de 2018.

Antonio Roberto Tavares
Toninho Oreste

Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA-P-N° 04/2018-SMI
Nomeia funcionários para fiscalizar a execução da entrega

de material, referente à Ata de Registro de Preço nº 011.
O Secretário Municipal de Infraestrutura, no uso de suas

atribuições legais,
R E S O L V E:
Artigo 1º - Nomear os funcionários relacionados abaixo,

para fiscalizar a entrega dos materiais discriminados na Ata de
Registro de Preço nº 011, do Pregão Eletrônico nº 040/2017,
conforme Processo Administrativo nº 2.919/2017.

Titular: Jorge Damião Ferreira, matrícula nº 377279
Suplente: Rodolfo Vinicius de Souza Cunha, matrícula nº

319791

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Volta Redonda, 29 de janeiro de 2018.

Antonio Roberto Tavares
Toninho Oreste

Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA-P-N° 05/2018-SMI
Nomeia funcionários para fiscalizar a execução da entrega

de material, referente à Ata de Registro de Preço nº 006.
O Secretário Municipal de Infraestrutura, no uso de suas

atribuições legais,
R E S O L V E:
Artigo 1º - Nomear os funcionários relacionados abaixo,

para fiscalizar a entrega dos materiais discriminados na Ata de
Registro de Preço nº 006, do Pregão Eletrônico nº 014/2017,
conforme Processo Administrativo nº 2.735/2017.

Titular: Jorge Damião Ferreira, matrícula nº 377279
Suplente: Rodolfo Vinicius de Souza Cunha, matrícula nº

319791

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

Antonio Roberto Tavares
Toninho Oreste

Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA-P-N° 006/2018-SMI
Designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução

da entrega de materiais, referentes ao Processo nº 14.017/
2017.

O Secretário Municipal de Infraestrutura, no uso de suas
atribuições legais,
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R E S O L V E:
Artigo 1º - DESIGNAR os servidores relacionados abaixo,

para acompanhar e fiscalizar a execução da entrega dos materiais
discriminados na Nota de Empenho nº 00305, de 30/01/2018
(botinas de segurança...), a serem fornecidos pela empresa
CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, conforme
Processo Administrativo nº 14.017/2017.

Adalton Rodrigues Pinto, matrícula nº 394050
Manoel Dantas dos Santos, matricula nº 394513

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Antonio Roberto Tavares
Toninho Oreste

Secretário Municipal de Infraestrutura

EDITAL NO 01/2018 - SMMA
ETE – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MUNIR RAFFUL

CNPJ/CPF: 03.272.699/0001-37
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 001-
02/18, com validade até 09 de janeiro de 2020.

 A realizar a implantação das obras da Estação de Tratamento
de Esgoto Sanitário – ETE UASB com vazão de 95 m³/dia, composta
de gradeamento, tanque pulmão, reator UASB, Unidade de
Desinfecção por Ultra Violeta, medição de vazão, conforme projeto
apresentado no processo.

Endereço: Av. Jaraguá, Nº1020 – Retiro - Volta Redonda / RJ.
PROCESSO Nº MA 0031-02/2016

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 02/2018 - SMMA
LANES TORNEARIA EIRELI – EPP
CNPJ/CPF: 14.229.844/0002-02

Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 027-04/17, com validade até 03 de abril de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada a prestar serviços
de Usinagem, tornearia e soldas.

Endereço: Estrada Getulandia, Nº4. 613 – Roma - Volta
Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0025-04/2015

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 03/2018 - SMMA
ELETROMETALURGICA DUTILUZ IND. E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ/CPF: 31.373.848/0001-90
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe

foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 070-04/17, com validade até 20 de dezembro de 2022.

A atividade da empresa está relacionada a fabricação de
esquadrias de metal.

Endereço: Avenida São Lucas, Nº91 – São Lucas - Volta
Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0004-04/2016

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 04/2018 - SMMA
MARLON FERREIRA GOMES
CNPJ/CPF: 107.763.917-12

Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 004-
02/18, com validade até 15 de janeiro de 2019.

 A realização do corte de terra no lote 59, na Rua 2, Jardim
Suíça, no qual deverá ser realizado um muro de contenção de
concreto armado, sendo um muro nos fundos do lote contendo 6
metros de altura conforme projeto, mais um muro intermediário
com 3 metros de altura, tembém em concreto armado, totalizando
50 m³ de concreto armado com peso próprio de 125 toneladas,
com realização de remoção de terra com volume total de 200 m³,
sendo transportada para o aterro do município de Volta Redonda
que fica na Rodovia dos Metalúrgicos, bairro Casa de Pedra.

Endereço: Rua 2, Lote 59 – Jardim Suíça - Volta Redonda /
RJ.

PROCESSO Nº MA 0095-02/2017

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 05/2018 - SMMA
SUL GAS - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 39.194.238/0001-30
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 008-
02/17, com validade até 04 de dezembro de 2017.

 A instalação de posto de serviço de armazenamento e
abastecimento de combustíveis líquidos: gasolina comum, gasolina
aditivada, etanol e óleo diesel S10, em tanques subterrâneos.

Endereço: Rua Nestor Rodrigues Perlingeiro, Nº 500 – Aterrado
- Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0066-03/2017

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 06/2018 - SMMA
VR FÓRMULAS MAGISTRAIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

EIRELI - ME FARMÁCIA VICOFLORA
CNPJ/CPF: 17.992.656/0001-30

Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 037-04/17, com validade até 10 de julho de 2022.

 A realizar as atividades de manipulação de medicamentos
de qualquer espécie, sob receita médica, as substâncias utilizadas
serão: sensibilizantes hormônios, antibióticos, citostáticas, semi-
sólidas, liquidas e homeopatia.

Endereço: Rua 33, Nº 118 – Vila Santa Cecília - Volta Redonda
/ RJ.

PROCESSO Nº MA 0026-04/2014

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 07/2018 - SMMA
SELP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MICRO LANTERNAGEM

E PINTURA
 JC MICRO RETOQUES

CNPJ/CPF: 27.042.571/0001-45
Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 041-04/17, com validade até 24 de julho de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada a prestar
serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos
automotores.

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, Nº 135 –
Conforto - Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0089-03/2011

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 08/2018 - SMMA
FERNANDO FONTINY

CNPJ/CPF: 19.497.458/0001-26
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 069-04/17, com validade até 20 de dezembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada à manutenção
de reparação de motocicletas e motonetas.

Endereço: Avenida Europa, Nº 579 – Duzentos e Quarenta e
Nove - Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0084-04/2016

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 09/2018 - SMMA
PARADA ESTRATÉGICA AUTO PEÇAS LTDA – ME

CNPJ/CPF: 00.252.274/0001-78
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
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este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 061-04/17, com validade até 30 de novembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada à serviços de
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

Endereço: Av. Sávio Cota de Almeida Gama, Nº 402 – Retiro
- Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0072-04/2013

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 10/2018 - SMMA
RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA – EPP

CNPJ/CPF: 05.841.073/0001-20
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 066-04/17, com validade até 21 de dezembro de 2021.

 A atividade da empresa está relacionada à
recauchutagem de pneumáticos de veículos de
transportes e de passeio.

Endereço: Av. Paulo Erlei Alves Abrantes, Nº 8.500 – Três
Poços - Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0083-04/2013

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 11/2018 - SMMA
MAIA TAVARES LAVANDERIA LTDA – ME

CNPJ/CPF: 27.450.093/0001-02
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 067-04/17, com validade até 21 de dezembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada a lavanderias.
Endereço: Rua Carlos Chagas, Nº 445 – São Lucas - Volta

Redonda / RJ.
PROCESSO Nº MA 0050-04/2017

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 12/2018 - SMMA
R e C COMÉRCIO DE GLP – LTDA
CNPJ/CPF: 26.871.460/0001-89

Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 068-04/17, com validade até 20 de dezembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada à revenda e
armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP.

Endereço: Avenida Peru, Nº 555 – Parque das Garças -
Roma - Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0087-04/2017

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 13/2018 - SMMA
A R DOS SANTOS COM. DE MAT. PARA MARC. LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.472.994/0001-98
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da
Prefeitura Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições
que lhe foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de
outubro de 2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de
Janeiro e este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público
que concedeu o Certificado de Inexigibilidade de Licença
Ambiental – CILA nº 013/2017. Este certificado tem validade
enquanto durar a atividade devendo ser renovado apenas no
caso de alguma alteração e é concedido com base nas informações
constantes do Processo nº 0114-00/2014 e seus anexos.

Atividade de estocagem e comércio de material em geral
para marcenaria e comércio varejista de material de construção
em geral.

Endereço: - Rua A, nº 65 - Belmonte - Volta Redonda RJ.
PROCESSO Nº MA 0114–00/2014.

Volta Redonda, 02 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 14/2018 - SMMA
FPR AUTO PEÇAS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 07.142.242/0001-69
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 073-04/17, com validade até 21 de dezembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada à oficina
mecânica de reparação de veículos automotores.

Endereço: Rua Deputado Geraldo Di Biasi, Nº 260 – Aterrado
- Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0098-04/2016

Volta Redonda, 02 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 15/2018 - SMMA
2R COMBÚSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 11.763.420/0001-46
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da
Prefeitura Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições
que lhe foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de
outubro de 2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de
Janeiro e este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público
que concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada
– LMAS nº 063-04/17, com validade até 30 de novembro de
2022.

A atividade de comercio varejista de combustíveis
líquido: gasolina comum, gasolina aditivada, atanol, óleo
diesel S10, para abastecimento de veículos automotores
em postos com armazenamento em tanques
subterrâneos e serviços de troca de óleo.

Endereço: Av. Sávio Cota de Almeida Gama, Nº 2395 – Retiro
- Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0004-04/2017

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 16/2018 - SMMA
JM TRANSPORTES DE VOLTA REDONDA LTDA EPP

CNPJ/CPF: 30.422.893/0001-24
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 074-04/17, com validade até 21 de dezembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada a Transporte
Rodoviário de cargas não perigosas em âmbito municipal,
prestação de serviços de transportes com caminhões
basculantes, muncks, poliguindastes e serviços com
retroescavadeiras e rompedores hidráulicos e
abastecimento de combustível (óleo diesel), somente
dos veículos da própria frota da empresa.

Endereço: Canteiro no Interior da CSN – Estrada Norte (Próximo
a ETE/PMP) e Âmbito Municipal – Vila Mury - Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0073-04/2017

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 17/2018 - SMMA
ENGEMAX ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

CNPJ/CPF: 14.146.988/0001-06
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 010-
02/17, com validade até 29 de novembro de 2020.

 A realizar a implantação do Condomínio Multifamiliar
Residencial Vivenda Nobre Belmonte com 05 Blocos de
edifícios, totalizando 63 apartamentos, sendo 04
apartamentos por pavimento e Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE).

Endereço: Rua Assembléia de Deus, Lote nº124 – Belmonte
- Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0074-02/2017

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 18/2018 - SMMA
CASF AUTO CENTER LTDA –ME
CNPJ/CPF: 00.686.671/0001-58

Concessão de Licença
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura

Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal Ambiental Simplificada –
LMAS nº 064-04/17, com validade até 30 de novembro de 2022.

 A atividade da empresa está relacionada a serviços
de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos
automotores.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, Nº96 – Aterrado –
Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0080-04/2017

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.
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Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 19/2018 - SMMA
ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 30.892.939/0001-79
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 002-
02/18, com validade até 11 de janeiro de 2020.

 A implantar o empreendimento denominado
“Loteamento – Residencial Tulipas”, localizada na Av.
Votorantim S/Nº - Caieira – Loteamento Tulipas – Volta
Redonda. O Residencial será composto por 47 unidades,
ocupando uma área de 49,11 m² cada unidade e área total
do empreendimento de 16.568,20 m².

Endereço: Av. Votorantim, S/Nº – Caieira – Loteamento Tulipas
Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0092-02/2017

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

EDITAL NO 20/2018 - SMMA
ARTEVERDE ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 30.892.939/0001-79
Concessão de Licença

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, conforme as atribuições que lhe
foram concedidas pelo Decreto nº 40.980 de 15 de outubro de
2007 e Convênio assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e
este Município, em 16 de janeiro de 2008, torna público que
concedeu a Licença Municipal de Instalação – LMI nº 003-
02/18, com validade até 11 de janeiro de 2020.

 A implantar o empreendimento denominado
“Loteamento – Residencial Jasmim”, localizada na Av.
Votorantim S/Nº - Caieira – Loteamento Jasmim – Volta
Redonda. O Residencial será composto por 51 unidades,
ocupando uma área de 49,11 m² cada unidade e área total
do empreendimento de 18.953,42 m², o empreendimento
inclui a implantação de ETE composta por Fossa Filtro
para atender tanto o Residencial Tulipas quanto o
Residencial Jasmim.

Endereço: Av. Votorantim, S/Nº – Caieira – Loteamento Jasmim
Volta Redonda / RJ.

PROCESSO Nº MA 0093-02/2017

Volta Redonda, 07 de fevereiro de 2018.

Engª Daniela Vidal Vasconcelos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - PMVR

Secretária

SEPLAG - SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊN-
CIA   E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE SERVIDORES
PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E

CAPACITAÇÃO
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO
Art. 1º – O Governo Municipal, através da Escola de Governo

e Gestão Pública (EGGP) e em parceria com a Central de Compras
(CGC/GEGOV), convoca os servidores e funcionários públicos
interessados e que atendam aos critérios do presente edital
para realizar o curso de CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO (CCP), o
qual respeitará os parâmetros do presente Edital.

Art. 2º – O curso possui a seguinte caracterização:

a) Curso: curso de CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO (CCP);
b) Público alvo: servidores públicos municipais que atuam na

área de compras na administração direta e indireta, que atuam
ou atuarão como Pregoeiro ou membro de equipe de apoio;

c) Objetivo: visa oferecer os conhecimentos introdutórios à
utilização da modalidade de licitação Pregão, que tem como objetivo
dar maior transparência e agilidade às compras do governo,
minimizando os custos da Administração Pública. Para isso, aborda
os procedimentos operacionais do sistema e a legislação correlata;

d) Carga horária: 20h
e) Modalidade: Semipresencial
f) Período de realização: janeiro de 2018 a fevereiro de 2018,

prorrogável se necessário.
Art. 3º – Processo de inscrição:
a) A inscrição será realizada através da internet, com o

preenchimento do formulário de inscrição disponível em https://
goo.gl/forms/SoIb0bdwDAuKA6MJ3

b) Período de inscrições: até 28 de janeiro de 2018.
c) Vagas: 50 (cinquenta) vagas.
d) Critérios de inscrições: servidores ou funcionários públicos,

da ativa, vinculados que atuem na área de compras da
administração direta ou indireta;

e) As inscrições serão analisadas e homologadas pela
coordenação acadêmica da EGGP (juntamente com as respectivas
secretarias/indiretas) que publicará a relação de candidatos
aceitos e/ou informará diretamente aos interessados através do
email cadastrado no ato da inscrição;

Art. 4º – O curso terá metodologia semipresencial, ou seja,
terá atividades presenciais e também atividades educacionais a
distância (EAD) via internet, utilizando Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) (plataforma Moodle) disponível na Escola
de Governo e Gestão Pública (EGGP), tanto para apresentação
do conteúdo quanto para cumprimento das atividades avaliativas

Art. 5º - O curso seguirá o cronograma informado no Anexo
II, passível de alterações de acordo com a deliberação da
coordenação acadêmica.

Art. 6º – Para obter a certificação, o estudante deverá possuir
75% de frequência nas atividades presenciais e EAD, e ainda,
obter média final 7,0 (sete) nas avaliações.

Parágrafo único: serão realizadas avaliações presenciais
(com valor de até 6,0 pontos) e EAD (com valor de até 4,0
pontos).

Art. 7º – Os estudantes selecionados aceitam e concordam
com as normas do presente edital em especial com o termo de
conduta no ambiente virtual de aprendizagem disponível no anexo
I.

ANEXO I - TERMO DE CONDUTA NO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM

Art. 1º - Os alunos, tutores, coordenadores de tutoria,
coordenadores de disciplina e funcionários vinculados ao Curso
de Capacitação de Pregoeiros, caracterizados como participantes,
quando iniciarem suas atividades no supracitado curso, deverão
firmar compromisso com o disposto nos termos deste instrumento.

Art. 2º – Todo participante que acesse o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) do EGGP/PMVR, deverá se comportar de
forma respeitosa, ética e cordial nos fóruns constituintes dos
referidos cursos.

Art. 3º – No cumprimento do disposto no artigo 2º e de forma
a se garantir a boa condução dos relacionamentos, todo
participante, no que se refere a cada tarefa ou post enviados
para o EGGP/PMVR, deverá atender às seguintes exigências:

a) Não utilizar termos chulos;
b) Não fazer comentários preconceituosos ou sarcásticos

(em tom pejorativo) acerca da contribuição de outros participantes
do AVA;

c) Ser seu único autor, a menos que a permissão de
elaboração colaborativa tenha sido dada explicitamente na
descrição do fórum/tarefa. O envio de um mesmo post, ou de
uma mesma tarefa, feito por mais de um aluno, seja de um mesmo
grupo ou de grupos diferentes, será considerado plágio e será
tratado e conduzido administrativamente como tal;

d) Não utilizar trechos de textos de outros autores, ou sites,
sem citá-los formalmente em acordo com as normas da ABNT em
vigor. A reincidência da utilização de trechos textos de outros
autores, ou sites, que não cumpram esta exigência será
considerada plágio e será tratada e conduzida administrativamente
como tal;

e) Nos fóruns acadêmicos, não tratar de assuntos que se
coloquem fora do tema proposto;

f) Não fazer propagandas/divulgações de eventos/assuntos/
objetos que não perpassem o perfil acadêmico da disciplina e do
curso;

g) Criticar, reclamar, elogiar e sugerir são práticas desejáveis,
mas as mesmas devem se dar em fóruns específicos ou, na
ausência dos mesmos, juntamente ao tutor, coordenador de tutoria,
coordenador de disciplina ou coordenador do curso, por e-mail
(mensagem privada), conforme sejam seus posicionamentos na
esfera do curso.

Art. 4º - O participante que não cumprir qualquer das exigências
acima listadas estará incurso em quebra de conduta disciplinar.

Art. 5º - Aquele participante que atingido pelo artigo 4º será,
em primeira instância, advertido, por mensagem privada enviada
pela Coordenação do Curso. Os casos em que tiver sido
configurado o plágio (itens c e d) serão tratados pelo Coordenador
do Curso, ou Comissão de Sindicância;

Art. 6º - No caso de reincidência, após ter sido advertido,
conforme dispõe o artigo 5º, o participante terá seu acesso ao
AVA EGGP/PMVR, suspenso por, no mínimo, 7(sete) dias, ad
referendum da Comissão de Ética do Curso.

Art. 7º - Havendo novamente reincidência, após a suspensão
por 7(sete) dias, o participante terá seu acesso ao AVA EGGP/
PMVR suspenso por 30 (trinta) dias e, concomitantemente, um
inquérito disciplinar será aberto e conduzido pela Comissão de
Ética do Curso.

§ 1º - Neste inquérito, será exigido do participante o
comparecimento (presencial) à EGGP/SMA, a fim de que o mesmo
possa apresentar defesa/justificativa diante dos membros da
Comissão de Ética do Curso.

§ 2º - Caberá a coordenação do Curso decidir pela prorrogação
do período de suspensão ou encaminhar um processo formal às
instâncias superiores da Universidade, sol ici tando a
desvinculação do participante do curso.

Júlio Andrade

SMTU  - SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
URBANA

PORTARIA Nº 004/2018 - STMU.
“Nomeia membros da gestão pública para compor a Comissão

eleitoral para o processo eleitoral dos representantes da
sociedade civil que irão integrar o Conselho Municipal de Transporte
e Mobilidade Urbana (COMUTRAN), e nomeia demais membros
da gestão pública para compor a Comissão Organizadora do
evento da 2ª Conferência Municipal de Transporte e Mobilidade
Urbana de Volta Redonda.”

O SECRETÁRIO MUNICIPA L DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA,
no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a criação do Conselho Municipal e Transporte
e Mobilidade Urbana (COMUTRAN) através do Decreto nº 14.801/
2017;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, II do Decreto nº 14.801/
2017, quanto à necessidade de eleição dos representantes da
sociedade civil através de votação direta pela população local
que deverão compor o COMUTRAN;

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º do Edital de Convocação
para eleição dos conselheiros e suplentes do Conselho Municipal
De Transporte e Mobilidade Urbana (COMUTRAN) quanto à criação
da Comissão eleitoral que deverá compor o processo de eleição
dos candidatos representantes da sociedade civil no COMUTRAN;

CONSIDERANDO a Gestão Social, em que os processos
ocorrem de maneira dialogada e deliberada entre sociedade civil
organizada e gestão pública;

CONSIDERANDO a realização da 2ª Conferência de
Transporte Mobilidade Urbana de Volta Redonda nos dias 19 e
20 de Janeiro de 2018

R E S O L V E:
Artigo 1º – Ficam nomeados os membros abaixo

relacionados, para compor a Comissão eleitoral para o processo
eleitoral dos representantes da sociedade civil que irão integrar
o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana
(COMUTRAN), conforme estabelecido no Edital Convocação 004/
2017, publicado em 14 de Dezembro de 2017e seu 1º Edital de
Retificação.

· Marinara Emiliana Paes de Abreu – Procuradoria Geral
do Município – Matrícula – Matrícula 380644.
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· Regiane Vilela Castro Alvarenga – Secretaria Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403504.

· Bruno Silva de Oliveira – Ordem dos Advogados do Brasil.

Artigo 2º – Ficam nomeados os membros abaixo
relacionados, para compor a Comissão Organizadora do evento
da 2ª Conferência Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana
de Volta Redonda.

· Ana Liége Dornelas Reis Gama de Magalhães – Secretaria Municipal
de Transporte e Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403210.
· André Ricardo Prazeres Rodrigues – Secretaria Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403709.
· Fábio dos Santos Gonçalves – Secretaria Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – Matrícula nº403300.
· Gabriela de Souza Martins – Secretaria Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403326.
· Lucas Mendes Itaboray – Secretaria Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – Matrícula nº 400491.
· Manuela Boaventura Pinho – Secretaria Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403415.
· Marcos Vinicius Silva Maia Santos – Secretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade Urbana – Matrícula nº 403768.
· Wallace Luiz Gomes – Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade
Urbana – Matrícula nº 403547.
· Bárbara Cunha Ferreira de Oliveira - Secretaria Municipal de
Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão – SEPLAG –
Matrícula nº 391.336.
· Julio Andrade - Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência
e Modernização da Gestão – SEPLAG – Matrícula nº 397.253
· Gerval de Almeira Junior - Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Volta Redonda – IPPU – Matrícula nº 35092.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 14 de Dezembro de 2017.

Volta Redonda, 19 de Janeiro de 2018.

Wellington Nascimento Silva
Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana

1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL
DE CONVOCAÇÃO 005/2018

1ª Retificação ao Edital de Convocação 005/2018 referente
à realização da eleição dos representantes dos profissionais do
Transporte Escolar e seus respectivos suplentes, por setor,
que passarão a compor a Comissão de Transporte Escolar no
Município de Volta Redonda.

Wellington Nascimento Silva, Secretário Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a seguinte retificação ao
Edital de Convocação 005/2018, publicado em 11 de Janeiro de
2018 pelo VR em Destaque, cujas alterações estão a seguir
elencadas:

Ficam alteradas as datas de inscrição, homologação da
inscrição, interposição de recursos, resultado de recursos,
votação, apuração e divulgação dos resultados, na seguinte
forma:

1. No Artigo 1º, onde se lê:
Art. 1º - O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal

de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), por intermédio de
seu Diretor de Transporte, no uso de suas atribuições legais,
atendendo às disposições do Decreto nº 14.614/2017, vem tornar
público o Edital de Convocação da Eleição dos representantes
dos profissionais do Transporte Escolar, por setor e seus
respectivos suplentes, que passarão a compor a Comissão de
Transporte Escolar, no Município de Volta Redonda, a qual
realizará no dia 19 de Fevereiro de 2018, na sede da
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana
situada na Av. dos Trabalhadores, n° 333 - Centro - Volta
Redonda – RJ, de 08h às 16h 30m, devendo respeitar os
parâmetros do presente Edital e das demais legislações
pertinentes.

PASSE  A  LER:

Art. 1º - O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), por intermédio de
seu Diretor de Transporte, no uso de suas atribuições legais,
atendendo às disposições do Decreto nº 14.614/2017, vem tornar

público o Edital de Convocação da Eleição dos representantes
dos profissionais do Transporte Escolar, por setor e seus
respectivos suplentes, que passarão a compor a Comissão de
Transporte Escolar, no Município de Volta Redonda, a qual
realizará no dia 17 de Março de 2018 na UFF Volta Redonda,
auditório do campus Aterrado, Rua Des. Ellis Hermydio
Figueira, nº783, de 08h às 14h, devendo respeitar os parâmetros
do presente Edital e das demais legislações pertinentes.

2. No artigo 5º, onde se lê:

Art. 5º - Para ser candidato é necessário:

I. Inscrever-se pessoalmente na Secretaria Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana situada na Av. dos Trabalhadores,
n° 333 - Centro - Volta Redonda – RJ, CEP: 27255-125 Tel: (24)
3343-7060, ou através do email: stmu@voltaredonda.rj.gov.br
de segunda a sexta-feira no horário de 8h as 17h entre
os dias 15 de Janeiro de 2018 a 23 de Janeiro de 2018,
através de formulário próprio disponível no site da STMU ou
fisicamente no local de inscrição;

PASSE  A  LER:
Art. 5º - Para ser candidato é necessário:

II. Inscrever-se pessoalmente na Secretaria Municipal de
Transporte e Mobilidade Urbana situada na Av. dos Trabalhadores,
n° 333 - Centro - Volta Redonda – RJ, CEP: 27255-125 Tel: (24)
3343-7060, ou através do email: stmu@voltaredonda.rj.gov.br
de segunda a sexta-feira no horário de 7h 30m as 17h
entre os dias 08 de Fevereiro de 2018 a 23 de Fevereiro
de 2018, através de formulário próprio disponível no site da
STMU ou fisicamente no local de inscrição;

3. No artigo 7º, onde se lê:
Art. 7º - No último dia de inscrições (23 de Janeiro de

2018) o horário limite para entrega da documentação será até às
17h (dezessete horas).

PASSE  A  LER:
Art. 7º - No último dia de inscrições (23 de Fevereiro de

2018) o horário limite para entrega da documentação será até às
17h (dezessete horas).

4. No artigo 10º, onde se lê:
Art. 10º - Após o horário l imite para a entrega da

documentação (17h) no último de inscrições (23 de Janeiro de
2018), estabelecido no art. 7º, deste Edital, todas as inscrições
que estiverem em conformidade com o preceituado no Decreto
nº 14.614/17, bem como neste Edital, serão validadas pela
comissão eleitoral que irá homologar os inscritos, checando a
documentação e o atendimento as normas deste edital.

PASSE  A  LER
Art. 10º - Após o horário l imite para a entrega da

documentação (17h) no último de inscrições (23 de Fevereiro
de 2018), estabelecido no art. 7º, deste Edital, todas as inscrições
que estiverem em conformidade com o preceituado no Decreto
nº 14.614/17, bem como neste Edital, serão validadas pela
comissão eleitoral que irá homologar os inscritos, checando a
documentação e o atendimento as normas deste edital.

5. No artigo 13, onde se lê:
Art. 13º - O resultado com a listagem das inscrições

homologadas será publ icado no si te http://
www.voltaredonda.rj.gov.br/suser/, até o dia 26 de Janeiro
de 2018.

PASSE  A  LER:
Art. 13º - O resultado com a listagem das inscrições

homologadas será publ icado no si te http://
www.voltaredonda.rj.gov.br/suser/, até o dia 28 de Fevereiro
de 2018.

6. No artigo 14, onde se lê:
Art. 14º - Os pedidos de recursos deverão ser apresentados

à Comissão Eleitoral, na forma escrita, do dia 29 de Janeiro de
2018 ao dia 31 de Janeiro de 2018 e deverão ser entregues
na STMU (mesmo endereço do Art. 1º), ou através do email:
stmu@voltaredonda.rj.gov.br no mesmo prazo.

PASSE  A  LER:
Art. 14º - Os pedidos de recursos deverão ser apresentados

à Comissão Eleitoral, na forma escrita, do dia 01 de Março de
2018 ao dia 09 de Março de 2018 e deverão ser entregues na
STMU (mesmo endereço do Art. 1º), ou através do email:
stmu@voltaredonda.rj.gov.br no mesmo prazo.

7. No § 3° do artigo 14, onde se lê:
§ 3° A comissão eleitoral fará a análise dos pedidos de recurso

e divulgará os resultados até o dia 05 de Fevereiro de 2018 no
site http://www.voltaredonda.rj.gov.br/suser.

PASSE  A  LER:
§ 3° A comissão eleitoral fará a análise dos pedidos de recurso

e divulgará os resultados até o dia 16 de Março de 2018 no site
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/suser.

8. No artigo 16, onde se lê:
Art. 16º - A votação será realizada no dia 19 de Fevereiro

de 2018, de 08h às 16h, nesta ocasião os candidatos deverão
efetuar sua defesa de candidatura, expondo brevemente seu
currículo e motivação para compor a Comissão de Transporte
Escolar, em tempo não superior a 05 (cinco) minutos, após esta
etapa será efetuada a votação com os eleitores presentes e
aptos conforme Art. 6 deste Edital.

PASSE  A  LER:
Art. 16º - A votação será realizada no dia 17 de Março de

2018, de 08h às 14h, nesta ocasião os candidatos deverão
efetuar sua defesa de candidatura, expondo brevemente seu
currículo e motivação para compor a Comissão de Transporte
Escolar, em tempo não superior a 05 (cinco) minutos, após esta
etapa será efetuada a votação com os eleitores presentes e
aptos conforme Art. 6 deste Edital.

Permanecem inalterados ainda os demais dispositivos do
Edital de Convocação supracitado.

Volta Redonda, 30 de Janeiro de 2018.

Wellington Nascimento Silva
Secretário Municipal

STMU

1º RETIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS NA
2ª. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

E MOBILIDADE URBANA.
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EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E AJUSTE DE
CONTAS

INSTRUMENTO: Termo de Reconhecimento de Dívida e Ajuste de Contas nº 001/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde E

JOSÉ GUILHERME MACHADO.
OBJETO: Pagamento dos aluguéis do período compreendido entre 24/06/2017 a 24/12/2017,

do imóvel situado na Rua 574, n°99, Bairro Aterrado, nesta cidade.
VALOR TOTAL: R$ 10.456,14 (Dez mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quatorze

centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente TERMO DE RECONHECIMENTO

DE DÍVIDA será efetuada à conta da dotação orçamentária nº. 7.50.10.301.0173.2.702-3390.3600.20
(750.096) e a Nota de Empenho válida será emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 2.270/2011 e 551/2012.

PORTARIA PGM N. 03/2018
“Excetua do regramento da PORTARIA PGM N. 01/2018 os procedimentos internos relativos às

orientações para cumprimento de decisões judiciais relativas a demandas de saúde.”
A Procuradoria-Geral do Município de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais,

resolve:
Art. 1º Ficam excetuados do regramento previsto na Portaria PGM n. 01/2018 os expedientes

de orientação para cumprimento de decisões judiciais relativos a demandas de saúde, os quais
poderão ser encaminhados diretamente pelo Procurador Responsável aos órgãos e autoridades
competentes, inclusive por meio eletrônico, em razão da urgência e dos prazos exíguos para
cumprimento.

Art. 2º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Volta Redonda, 08 de fevereiro de 2018.

AUGUSTO CÉSAR VILLELA MAC CORD NOGUEIRA
Procurador-Geral do Município

PORTARIA PGM N. 04/2018
“Dispõe sobre o protocolo de recebimento de intimações, processos judiciais e administrativos,

memorandos, ofícios e outros pelos Procuradores do Município.”
Considerando a necessidade de maior controle da distribuição de processos judiciais e

administrativos, intimações, ofícios e memorandos e outros expedientes aos Procuradores do
Município;

Considerando a necessidade de assegurar maior segurança ao trâmite dos expedientes da
Procuradoria-Geral;

Considerando, ainda, a necessidade de ser realizado um levantamento da atuação da
Procuradoria-Geral e dos Procuradores do Município;

Considerando, por fim, o artigo 73, II, do Estatuto dos Servidores Públicos – Lei 1931/84 - que
dispõe que é vedado ao servidor público retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da
autoridade competente, qualquer documento ou livro da repartição;

O Procurador-Geral do Município de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Os protocolos de recebimento de expedientes dos Procuradores do Município deverão

permanecer na Procuradoria-Geral, sendo vedada a sua retirada, ainda que temporária, nos
termos do artigo 73, II, da Lei Municipal 1931/1984.

Art. 2º Os protocolos deverão ser obrigatoriamente assinados e datados pelos Procuradores
do Município após a conferência dos expedientes a eles distribuídos.

Art. 3º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Volta Redonda, 08 de fevereiro de 2018.

AUGUSTO CÉSAR VILLELA MAC CORD NOGUEIRA
Procurador-Geral do Município
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FBG - FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA
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A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA TORNA
PÚBLICO A REPUBLICAÇÃO DA  TOMADA DE PREÇO 001/
2017 - FEVRE - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETIVO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
OBRA DE REFORMA E MELHORIAS NO COLÉGIO JOSÉ BOTELHO
DE ATHAYDE - IMPUGNAÇÃO: 02     ( dias ) úteis anteriores da
realização - ABERTURA : 05/03/2018 ás 14:00hs - EDITAL: http:/
/www.portalvr.com/servicos/licitacao - INFORMAÇÕES: (24)
33399037 das 08h ás 17:30 - Eli Alves da Silva - Presidente
da CPL.

PORTARIA N.º 0004/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 02, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88,  e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º NILTON FERREIRA DE CASTRO – Matrícula n.º 003318,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento da obra de
escada de acesso para deficiente na Rua G, n.º 101, Bairro
Roma II, Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE Nº 02, nos termos
do Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR e Nota
de Empenho n.º 000005, de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0005/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 03, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO FURTADO – Matrícula
n.º 250147, para exercer a fiscalização e o acompanhamento
da obra de construção e manutenção de contenções na Rua
Mutirão, nº 271, Núcleo de Posse Fazendinha, Rua da Figueira,
n.º 330, no Núcleo de Posse Nova Esperança e Final da Servidão
4, Núcleo de Posse Verde Vale, Volta Redonda/RJ., objeto do
LOTE N.º 03, nos termos  do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho n.º 000006, de 23 de
janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0006/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 04, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal

n.º 2.366/88,  e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º CÉLIO COSME DE FARIAS – Matrícula n.º 025783,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento da obra de
contenção na Rua 6-B ao lado do n.º 865, Bairro Verde Vale,
Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE Nº 04, nos termos  do Processo
Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho
n.º 000007, de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0007/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 05, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º
2.366/88,  e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/93, e, em
cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º NILTON FERREIRA DE CASTRO - matrícula n.º 003318,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento da obra de
contenção de encosta em muro de sacaria em solo cimento e
recomposição de calçada na Rua Dr. Mário Ramos em frente ao
nº 268, Bairro Eucaliptal, Volta Redonda/RJ., referente ao LOTE
N.º 05, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/
VR e Nota de Empenho n.º 000008 de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0008/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 06, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA –
Matrícula n.º 250857, para exercer a fiscalização e o
acompanhamento da obra de execução de contenção de encosta
na Av. Nossa Senhora do Amparo ao lado do n.º 4.854,  Bairro
Santa Rita do Zarur, Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE N.º 06,
nos termos  do Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/
VR e Nota de Empenho n.º 000009, de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0009/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 07, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º CARLOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA –
Matrícula n.º 250857, para exercer a fiscalização e o

acompanhamento da obra de execução de muro de contenção
em sacaria na Rua Cambuquira, nº 365, Bairro Santa Rita do
Zarur, Volta Redonda/RJ.,  objeto do LOTE N.º 07, nos termos  do
Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR e Nota de
Empenho n.º 000010, de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0010/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 08, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, a

Eng.ª ANA GONÇALVES LOPES TOLENTINO – Matrícula
n.º 03188, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da
obra de execução de contenção e estabilização de talude na
Viela 11, escadão 255, n.º 26, Bairro Vila Brasília, Volta Redonda/
RJ.,  objeto do LOTE N.º 08, nos termos  do Processo Administrativo
n.º 0128/2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho n.º 000011, de
23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0011/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 09, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Arqt.º ALOÍSIO SILVEIRA CAMPOS – Matrícula n.º 002159,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento da obra de
construção de contenção e calçada na Rua Vista Alegre ao lado
da quadra no Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda/RJ.,  objeto
do LOTE N.º 09, nos termos  do Processo Administrativo n.º
0128/2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho n.º 000012, de 23
de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0012/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 10, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
FURBAN/VR.

O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/
93, e, em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Arqt.º ALOÍSIO SILVEIRA CAMPOS – Matrícula n.º 002159,
para exercer a fiscalização e o acompanhamento da obra de
recuperação de trecho da Alameda 1 com execução de
contenções de encosta e redes de drenagem de águas pluviais
na Rua Visconde do Rio Branco, Alameda 1, próximo aos nºs 11,
21 e 30, no Bairro Água Limpa, Volta Redonda/RJ.,  objeto do
LOTE N.º 10, nos termos  do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho n.º 000013, de 23 de
janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

PORTARIA N.º 0013/2018-FURBAN/VR
EMENTA: Designa fiscalização para a obra referente ao

LOTE N.º 11, objeto do Processo Administrativo n.º 0128/2017-
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FURBAN/VR.
O Diretor Geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda, no uso

das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º
2.366/88, e de acordo com o que dispõe o Decreto n.º 4.482/93, e, em
cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93,

R E S O L V E :
Artigo 1.º - Designar, a contar de 01 de fevereiro de 2018, o

Eng.º BOAVENTURA VALIM DE SOUZA JUNIOR – Matrícula
n.º 25996, para exercer a fiscalização e o acompanhamento da
obra de execução de contenção mista e proteção superficial de
talude na Av. Presidente Kennedy, nº 5630, Bairro Siderlândia,
Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE N.º 11, nos termos  do Processo
Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR e Nota de Empenho
n.º 000014, de 23 de janeiro de 2018.

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.

Ronie de Oliveira Machado
Diretor Geral do FURBAN/VR

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

 N.º 0001/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

ENGECAM CONSTRUÇÕES LTDA-ME.
OBJETO: Execução da obra de construção de escada de

acesso para deficiente na Rua G, n.º 101, Bairro Roma II, em
Volta Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 15.137,75(quinze mil cento e trinta e
sete reais e setenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/
3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.

NOTA DE EMPENHO: 000005, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR - LOTE

N.º 02
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0003/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

CONTENCOSTA  Ltda-EPP.
OBJETO: Execução de contenção na Rua 6-B ao lado do

número 865, no Bairro Verde Vale, em Volta Redonda/RJ.
VALOR DA OBRA: R$ 17.887,34(dezessete mil oitocentos e

oitenta e sete reais e  trinta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/

3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.
NOTA DE EMPENHO: 000007, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 04
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0004/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS  LTDA-ME.
OBJETO: Execução de contenção de encosta em muro de

sacaria em solo-cimento e recomposição de calçada, na Rua
Mário Ramos em frente ao n.º 268, Bairro Eucaliptal, em Volta
Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 31.647,84(trinta e um mil seiscentos e
quarenta e sete reais e  oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/
3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.

NOTA DE EMPENHO: 000008, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 05
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0006/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

IMPERSUL CONSTRUÇÕES Ltda-EPP.
OBJETO: Execução de muro de contenção em sacaria na

Rua Cambuquira, nº 365,  Bairro Santa Rita do Zarur, em Volta
Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 65.615,22(sessenta e cinco mil
seiscentos e quinze reais e  vinte e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/

3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.
NOTA DE EMPENHO: 000010, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 07
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0007/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME.
OBJETO: Execução de contenção e estabilização de talude na

Viela 11, Escadão 255, n.º 26, Vila Brasília, em Volta Redonda/RJ.
VALOR DA OBRA: R$ 213.977,42(duzentos e treze mil

novecentos e setenta e sete  reais e  quarenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/

3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.
NOTA DE EMPENHO: 000011, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 08
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0008/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

CONTENCOSTA  Ltda-EPP.
OBJETO: Execução de contenção e calçada na Rua Vista

Alegre ao lado da quadra, no Bairro Santo Agostinho, em Volta
Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 23.814,19(vinte e três mil oitocentos e
quatorze reais e dezenove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/
3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.

NOTA DE EMPENHO: 000012, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 09
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0009/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME.
OBJETO: Execução da obra de recuperação de trecho da

Alameda 1 com execução de contenções de encosta e redes de
drenagem de águas pluviais na Rua Visconde do Rio Branco,
Alameda 1, próximo aos números 11, 21 e 30, Bairro Água Limpa,
em Volta Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 43.976,93(quarenta e três mil
novecentos e setenta e seis reais e  noventa e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/
3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.

NOTA DE EMPENHO: 000013, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 10
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 0010/2018-FURBAN/VR
PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa

RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME.
OBJETO: Execução de contenção mista e proteção superficial

de talude na Av. Presidente Kennedy, n.º 5630, Bairro Siderlândia,
em Volta Redonda/RJ.

VALOR DA OBRA: R$ 21.739,48(vinte e um mil setecentos e
trinta e nove  reais e  quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1009.4176/
3.4.4.9.0.51.00.00.00.99.

NOTA DE EMPENHO: 000014, de 23 de Janeiro de 2018.
PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0128/2017-FURBAN/VR –

LOTE 11
DATA DA ASSINATURA: 25 de Janeiro de 2018.

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA N.º 0001/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: ENGECAM CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

CNPJ N.º 28.392.345/0001-57
ENDEREÇO: Rua Dr. Melchior Porto Nunes, n.º 148, Aptº

201, Verbo Divino, Barra Mansa/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 15.137,75 (quinze mil cento e

trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).
NOTA DE EMPENHO N.º  000005/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
 Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

escada de acesso para deficiente Rua G, n.º 101, Bairro Roma II, Volta
Redonda/RJ., objeto do LOTE 02, do Edital de Tomada de Preços n.º
0001/2017-FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo n.º
0128/2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA N.º 0002/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E

SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ N.º 25.103.905/0001-18
ENDEREÇO:  Rua Cândido Teodoro de Souza, n.º 178, Loja

A, Monte Cristo, Barra Mansa/RJ
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.128,67 (dezessete mil cento

e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000006/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

construção e manutenção de contenções na Rua Mutirão, nº
271, Núcleo de Posse Fazendinha, Rua da Figueira, nº 330,
Núcleo de Posse Nova Esperança e final da Servidão 4, Núcleo
de Posse Verde Vale, em Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE 03
do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/2017-FURBAN/VR,
constante do Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/
VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO EMPREITADA
Nº 0003/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: CONTENCOSTA LTDA-EPP.
CNPJ N.º 10.893.463/0001-83
ENDEREÇO: Rua Luiz Ferreira, nº 322, Bairro Olaria, Santa

Rita de Jacutinga/MG.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0003/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 17.887,34 (dezessete mil

oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000007/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

contenção na Rua 6-B ao lado do n.º 865, Bairro Verde Vale,  em
Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE 04 do Edital de Tomada de
Preços n.º 0001/2017-FURBAN/VR, constante do Processo
Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/
02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0004/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS

LTDA-ME
CNPJ N.º 09.441.949/0001-00
ENDEREÇO: Rua Edson Passos, n.º 157, Bairro Aterrado,

Volta Redonda/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0004/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 31.647,84 (trinta e um mil

seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000008/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

contenção de encosta em muro de sacaria em solo cimento e
recomposição de calçada na Rua Dr. Mário Ramos em frente ao
n.º 268, Bairro Eucaliptal, Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE N.º
05 do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/2017-FURBAN/VR,
constante do Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/
VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR
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ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0005/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: BIOTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E

TRANSPORTES LTDA
CNPJ N.º 07.430.035/0001-00
ENDEREÇO: Avenida A, Área 05, n.º 157, Polo Empresarial,

Porto Real/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0005/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 182.602,53 (cento e oitenta e

dois mil seiscentos e dois reais e cinqüenta e três centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000009/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
 Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra

de execução de contenção de encosta na Avenida Nossa
Senhora do Amparo ao lado do número 4854, Bairro Santa Rita
do Zarur, Volta Redonda/RJ., objeto do LOTE N.º 06 do Edital de
Tomada de Preços n.º 0001/2017-FURBAN/VR, constante do
Processo Administrativo n.º 0128/2017-FURBAN/VR., à partir do
dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0006/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: IMPERSUL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.
CNPJ N.º 20.307.258/0001-42
ENDEREÇO: Av. Waldomiro Peres Gonçalves, nº 1585, Bairro

Ponte Alta, Volta Redonda/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0006/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 65.615,22 (sessenta e cinco mil

seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000010/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

execução de muro de contenção em sacaria na Rua Cambuquira,
nº 365, Bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda/RJ., objeto
do LOTE N.º 07, do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/2017-
FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0007/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS

LTDA-ME
CNPJ N.º 09.441.949/0001-00
ENDEREÇO: Rua Edson Passos, nº 157, Bairro Aterrado,

Volta Redonda/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0007/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 213.977,42 (duzentos e treze

mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000011/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

execução de contenção e estabilização de talude na Viela 11,
Escadão 255, n.º 26, Bairro Vila Brasília, em Volta Rednda/RJ.,
objeto do LOTE N.º 08, do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/
2017-FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0008/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: CONTENCOSTA LTDA-EPP.
CNPJ N.º 10.893.463/0001-83
ENDEREÇO: Rua Luiz Ferreira, nº 322, Bairro Olaria, Santa

Rita de Jacutinga/MG.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0008/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 23.814,19 (vinte e três mil

oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos).
NOTA DE EMPENHO N.º 000012/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

construção de contenção e calçada na Rua Vista Alegre ao lado
da quadra no Bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda/RJ.,
objeto do LOTE N.º 09, do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/
2017-FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0009/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS

LTDA-ME
CNPJ N.º 09.441.949/0001-00
ENDEREÇO: Rua Edson Passos, n.º 157, Bairro Aterrado,

Volta Redonda/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 43.976,93 ( quarenta e

três mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e três
centavos).

NOTA DE EMPENHO Nº 000013/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

recuperação de trecho da Alameda 1 com execução de
contenções de encosta e redes de drenagem de águas pluviais
na Rua Visconde do Rio Branco, Alameda 1, próximo aos nºs 11,
21 e 30, no Bairro Água Limpa, Volta Redonda/RJ., objeto do
LOTE N.º 10 do Edital de Tomada de Preços n.º 0001/2017-
FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo n.º 0128/
2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana da Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

ORDEM DE SERVIÇO
EMPREITADA Nº 0010/2018-FURBAN/VR

Volta Redonda, 31 de Janeiro de 2018.
CONTRATADA: RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS

LTDA-ME
CNPJ N.º 09.441.949/0001-00
ENDEREÇO: Rua Edson Passos, n.º 157, Bairro Aterrado,

Volta Redonda/RJ.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2018-FURBAN/VR
VALOR DO CONTRATO: R$ 21.739,48 (vinte e um mil

setecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO Nº 000014/2018-FURBAN/VR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2017-FURBAN/VR
Fica a Contratada supracitada, autorizada a iniciar a obra de

execução de contenção mista e proteção superficial de talude na
Avenida Presidente Kennedy, nº 5630, Bairro Siderlândia, Volta
Redonda/RJ., objeto do LOTE N.º 11 do Edital de Tomada de Preços
n.º 0001/2017-FURBAN/VR, constante do Processo Administrativo
n.º 0128/2017-FURBAN/VR., à partir do dia 01/02/2018.

Eng.º Eduardo Santana Silva
Diretor Técnico do FURBAN/VR

Fundo para a Infância e a Adolescência – FINAD, referente ao
mês de Novembro de 2017, após análise e conferência deste
CMDCA.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 003/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova Balancete Financeiro do FINAD.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada em
31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova o balancete da receita e da despesa do Fundo

para a Infância e a Adolescência – FINAD, referente ao mês de
Dezembro de 2017, após análise e conferência deste CMDCA.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 004/2018-CMDCA.
Ementa: Autoriza a solicitação da Lista do Quadro de

Pessoal das Organizações da Sociedade Civil de Volta
Redonda.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada em
31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Fica o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Volta Redonda, autorizado a solicitar junto as
Organizações da Sociedade Civil de Volta Redonda a lista do
Quadro de Pessoal, voluntários e estagiários, e que exerça ou
tenha exercido a função na Instituição nos últimos 5 anos.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 005/2018-CMDCA.
Ementa: Nomeia representantes para a elaboração do Plano

de Implantação do SIPIA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada em
31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art.1º - Nomeia 4 Conselheiros como representantes deste

CMDCA, Titular e Suplente para a elaboração do Plano de
Implantação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência) em parceria com a FIA (Fundação para a Infância
e a Adolescência) e SEPLAG (Secretaria Municipal de Planejamento,
Transparência e Modernização da Gestão):
Titular – Linez Costa Camargo – Gabinete de Estratégia Governamental
Suplente – Caio Pinheiro Teixeira – Fundação Educacional de Volta Redonda
Titular – Ana Clara Mendes Villar de Araújo – Associação Beneficente Evangélica
Suplente – João Fernando Paiva Teixeira Sobrinho – Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 006/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova Prestação de Contas do Projeto “Oficina de

Informática para Jovens 2017”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada em
31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova a Prestação de Contas da 1ª parcela do

repasse do Projeto “Oficina de Informática para Jovens 2017” da
Organização da Sociedade Civil Instituto de Desenvolvimento,
Estudos, Ações e Implementações - IDEAIS.

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

DELIBERAÇÃO Nº 001/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova despesas com alimentação nas Assembleias

e Eventos em geral realizados pelo CMDCA durante o ano de
2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Volta Redonda, reunido em Assembleia Geral Ordinária realizada
em 31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova despesas com alimentação nas Assembleias,

Conferências, Capacitações e Eventos realizados pelo CMDCA
durante o ano de 2018, conforme previsão orçamentária.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 002/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova Balancete Financeiro do FINAD.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada
em 31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova o balancete da receita e da despesa do
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Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 007/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova Prestação de Contas do Projeto “Lado Alado

2017”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada
em 31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova a Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcela do

repasse do Projeto “Lado Alado 2017” da Organização da
Sociedade Civil Lar Espírita Irmã Zilá - LEIZ.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 008/2018-CMDCA.
Ementa: Aprova Prestação de Contas do Projeto “Atando

Laços 2017”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Volta Redonda, reunido em Assembleia Ordinária realizada
em 31 de janeiro de 2018, e conforme previsto em legislação.

DELIBERA:
Art. 1º - Aprova a Prestação de Contas da 1ª e 2ª parcela do

repasse do Projeto “Atando Laços 2017” da Organização da
Sociedade Civil Associação Beneficente Evangélica - ABE.

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

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

CONS. ADRIANA DE PAULA AMORIM REZENDE
Presidente do CMDCA

aos fatos narrados no Processo Administrativo n° 1.155/2016,
relativo ao Veículo Oficial da Câmara Municipal de Volta Redonda,
Corsa Classic, Placa LKT 7855,  da cor preta, ano de fabricação
2008/2009, Flex.

A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para realização
dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.

Volta Redonda, 29 de janeiro de 2018.

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Nilton Alves de faria
Primeiro Secretário.

ATO Nº 9.648
A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,

representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais;

Considerando o transcurso das festividades carnavalescas,
evento significativo da cultura popular brasileira;

Resolve:
1–Considerar Ponto Facultativo nas repartições deste Poder

Legislativo, nos dias 15 e 16 de fevereiro do ano em curso.
2 –A Reunião Plenária Ordinária do dia 15 de fevereiro de

2018, fica transferida para o dia 19 daquele mês.

Volta Redonda, 31 de janeiro de 2018.

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Nilton Alves de Faria
Primeiro Secretário

ATO N° 9.649
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 1º de fevereiro do ano em curso, a

servidora Cecília da Conceição Carneiro, Matrícula 2190,
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor
Especial do Legislativo, Símbolo CC-2, do Quadro de Pessoal
desta Casa, nomeada pelo Ato n° 9.501, conforme solicitado no
Processo Administrativo n° 232/2018.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Nilton Alves de Faria
Primeiro Secretário

ATO Nº 9.650
A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,

representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Nomear, a partir do dia 1° de fevereiro do ano em curso,

Sérgio da Silva Vitorino para exercer o cargo de provimento
em comissão de Assessor Especial do Legislativo, símbolo
CC-2, do Quadro de Pessoal desta Casa, criado pela Lei Municipal
5.237, de 27 de julho de 2016, conforme solicitação contida no
Processo Administrativo de n° 232/2018.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Nilton Alves de Faria
Primeiro Secretário

TERMO  DE  COMPROMISSO  E  POSSE
(ATO Nº 9.650)

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezoito, nesta cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro,

no Palácio Vereador Francisco Evangelista Delgado, sede desta
Câmara Municipal, na presença dos Senhores Vereadores
Washington Tadeu Granato Costa e Nilton Alves de Faria,
respectivamente, Presidente e Primeiro Secretário do Poder
Legislativo, compareceu Sérgio da Silva Vitorino, nomeado
para exercer, a partir do dia primeiro do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezoito, o cargo de provimento em comissão de
Assessor Especial do Legislativo, símbolo CC-2, do Quadro
de Pessoal, criado pela Lei Municipal n° 5.237/16, de acordo com
as determinações expressas no Ato número nove mil e seiscentos
e cinquenta. Atendidas as formalidades de praxe, os Senhores
Presidente e Primeiro Secretário consideraram empossado o
servidor abaixo, com o compromisso de leal e honradamente
desempenhar as funções de Assessor Especial do
Legislativo.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Washington Tadeu Granato Costa
Presidente

Nilton Alves de Faria
Primeiro Secretário

Luiz Manuel da Cunha Costa
Diretor Geral

Sérgio da Silva Vitorino
Assessor Especial do Legislativo, símbolo CC-2

- empossado -

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
REF. CONTRATO N°: 19/13
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, CNPJ

Nº 032.517.906/0001-74 E A EMPRESA UNIMED DE VOLTA
REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ N°
35.917.970/0001-30.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto único a
prorrogação do Contrato nº 19/13 mais 12 (doze) meses. aplicando-
se ao mesmo o reajuste de 31,39%, a partir de dezembro de
2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: n°
01.91.01.031.0001.2.970.33903900000.00.

VALOR GLOBAL: R$ 615.621,60 (seiscentos e quinze mil,
seiscentos e vinte um reais e sessenta centavos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 1415/17.
VIGÊNCIA: A partir de 01 de dezembro de 2017.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO,  RECEITA E
DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE

JANEIRO  DE 2018:

Saldo do mês anterior ..........................................R$      406.934,21
ORÇAMENTO (Empenhado):
No mês .................................................................R$ 28.794.863,55
Até o mês .............................................................R$ 28.794.863,55

RECEITA (Repasse):
No mês .................................................................R$   2.630.416,66
Até o mês .............................................................R$   2.630.416,66

DESPESA (Orçamentária):
No mês .................................................................R$    2.014.343,84
Até o mês .............................................................R$    2.014.343,84

Saldo para o mês seguinte ..................................R$  1.072.315,35

OBS.: Os demonstrativos contábeis referentes aos valores
acima encontram-se à disposição dos interessados na Divisão
de Contabilidade  da Câmara Municipal de Volta Redonda.

Volta Redonda, 06 de fevereiro de 2018.

Marcello Fernando Gomes de Mesquita
Chefe Divisão Contabilidade

CRC/RJ – 053.613/O-5 Matrícula 1036

Vereador Washington Tadeu Granato Costa
Presidente da CMVR

PORTARIA Nº 005/18
O Senhor Diretor Geral da Câmara Municipal de Volta Redonda,

no uso de suas atribuições legais:
Resolve:
Declarar em gozo de férias regulamentares, a partir do

dia 1° de fevereiro do ano em curso, referente ao período de 05/
06/2016 a 05/06/2017, por 30 (trinta) dias, a servidora Tânia
Lúcia Marques de Aquino, matrícula 077, ocupante do cargo
de provimento efetivo de Agente Técnico Legislativo V, Símbolo
ATL-V, conforme Processo Administrativo nº 226/2018.

Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.

Luiz Manuel da Cunha Costa
Diretor Geral

ATO Nº 9.646
A Câmara Municipal de Volta Redonda, por sua Mesa Diretora,

representada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário,
no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Designar os servidores Velúzia  Pires da Silva, mat. 147,

Agente Técnico Legislativo IV, Luciene Meireles de Abreu,
mat.1047, Agente Legislativo III e Juliana Arelly da Silva, mat.
2104,  Agente Legislativo I, para, sob a presidência da primeira,
comporem Comissão para apurar responsabilidades quanto


