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DECRETO Nº 11.270 DE 10 DE ABRIL DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, no uso 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 199 da Constitui-
ção Federal Brasileira de 1988;

ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº. 11.269, DE 10 DE ABRIL DE 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO 
ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO-SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA-SEMACTI”

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor 
e de acordo com a Lei Municipal nº. 4.693 – LOA 2018, 
de 27 de dezembro de 2017, e a Lei Federal nº. 4.320 
de 17 de março de 1964,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, 
alterando o orçamento da Secretaria Municipal de 
Educação-SEMED e Secretaria Municipal de Assuntos 
Estratégicos, Ciência e Tecnologia-SEMACTI, no valor 
de R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica 
alterado ainda o Quadro de Detalhamento da Despesa, 
aprovado pelo Decreto nº. 11.184 de 09 de janeiro de 2018.

Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes 
de anulação parcial de dotações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2018.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

ANEXO

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24 da Lei Federal 
8080/90 que, entre outras, organiza o Sistema Único de 
Saúde;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 8666/93 e 
suas posteriores alterações, e a necessidade de regula-
mentar o credenciamento de empresas de prestação de 
serviços de procedimentos clínicos, diagnósticos e cirúr-
gicos, de forma complementar, na área de Oftalmologia.
DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída, sem aumento de despesa, a 
Comissão de Acompanhamento de Credenciamento, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu 
com objetivo da realização de Chamamento Público, com 
vistas ao credenciamento para a prestação de serviços 
de procedimentos clínicos, diagnósticos e cirúrgicos, de 
forma complementar, na área de Oftalmologia, devendo 
para tanto:
I – Elaborar a minuta de Edital de Chamamento Público
II - Supervisionar e operacionalizar a tramitação da do-
cumentação;
III – Publicar o Chamamento Público;
IV – Receber e analisar as propostas;
V – Emitir parecer final quanto ao credenciamento ou não;
VI – Decidir sobre os recursos interpostos.

Art. 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior deste 
decreto será composta por sete (07) membros do quadro 
funcional.
§ 1º - Os membros da Comissão serão designados pelo 
Secretário Municipal de Saúde, por meio de Portaria 
específica;
§ 2º - A Comissão contará com um Presidente, um Secre-
tário e cinco vogais.
§ 3º - Sempre que entender necessário técnica ou admi-
nistrativamente, o Presidente da Comissão Especial de 
Credenciamento poderá designar servidores para compor 
a Comissão como membros temporários;
§ 4º  – Quando necessário, a Comissão poderá solicitar 
diligência a quaisquer órgãos da Administração Municipal, 
para obter subsídios para a tomada de decisões.

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

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO N.º 11.271 DE 10 DE ABRIL DE 2018.

AUTORIZA A OUTORGA DO USO DE ÁREA INSERIDA 
EM IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZADO NA ESTRADA DE 
ADRIANÓPOLIS ESQUINA COM ESTRADA DE SANTA 
RITA S/N° À HABRAS CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA., MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a competência atribuída ao Chefe do 
Executivo Municipal pelo art. 128, parágrafo 3º, da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a atribuição do Município de fomentar 
o direito à moradia, nos termos do art. 6º da Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO o projeto habitacional popular em-
preendido pela empresa HABRAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA. no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida, de reconhecido interesse social, na 
área localizada na Estrada Velha de Santa Rita s/n° Lote 
06 A-2 Bairro Três Corações. 
   
CONSIDERANDO as justificativas lançadas nos autos 
do processo administrativo nº 2017/042.192;
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a celebração de Termo de Per-
missão de Uso, conforme justificativa lançada à fls.45 
a 52  do processo administrativo n°2017/042192, para 
viabilizar a outorga do uso de bem público à HABRAS 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., com 
vistas ao desenvolvimento de atividades ligadas à 
comercialização de unidades habitacionais no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida, em relação ao 
empreendimento habitacional CONVIVA RESIDENCIAL, 
localizado em ESTRADA VELHA DE SANTA RITA S/N 
LOTE 06 A-2 BAIRRO TRÊS CORAÇÕES.

Art. 2º O objeto da outorga de uso consiste em área de 
1.640,98m2 inserida em imóvel de propriedade do Municí-
pio localizado à ESTRADA DE ADRIANÓPOLIS ESQUINA 
COM ESTRADA DE SANTA RITA S/N°, com medidas 
e confrontações constantes da matrícula n°25.506, do 
Cartório do 4° Ofício de Justiça, Registro de Imóveis da 7ª 
Circunscrição, da Comarca de Nova Iguaçu, neste Estado.

Art. 3º São encargos da PERMISSIONÁRIA:

I - A edificação de um estande de vendas das unidades 
habitacionais a serem construídas e comercializadas no 
âmbito do empreendimento habitacional indicado no art. 
1º deste decreto;

II - A garantia de prioridade aos servidores do Município 
de Nova Iguaçu para a aquisição das unidades habi-
tacionais a serem construídas e comercializadas no 
âmbito do empreendimento habitacional indicado no art. 
1º deste decreto;

III - A doação ao Município de Nova Iguaçu, caso seja 
do seu interesse, da edificação mencionada no inciso I 
deste artigo ao final da vigência da permissão de uso.   

Art. 4º A permissão de uso vigorará pelo prazo de 36 me-
ses, contados da celebração do correspondente Termo 
de Permissão de Uso.

Parágrafo primeiro. Decorrido o prazo descrito no caput 
deste artigo, o imóvel deverá ser devolvido ao Município 
em perfeitas condições de uso e conservação, observa-
das as condições específicas descritas no corresponden-
te Termo de Permissão de Uso. 

Parágrafo segundo. A permissão rescindir-se-á de pleno 



2 Quarta-feira, 11 de abril de 2018

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

direito, a qualquer tempo, se a PERMISSIONÁRIA des-
cumprir quaisquer das obrigações previstas neste termo. 

Art. 5º Esta permissão de uso é outorgada em caráter 
eminentemente precário, podendo ser revogada a qual-
quer tempo a critério exclusivo do Município, sem que à 
PERMISSIONÁRIA caiba o direito a qualquer indenização 
ou retenção, seja a que título for. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O PRO-
CEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE 
ENCOMENDA TECNOLÓGICA Nº 01/2018

DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, nos termos da 
justificativa de fls. 01/03 do processo administrativo 
n.° 2018/005014, com fundamento na Lei Municipal n.º 
4.705/18, mediante e expressa autorização do Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal conforme art. 5º, II, do Decreto 
Municipal 11.268/18, torna público o presente edital de 
chamamento público para seleção de estudos técnicos a 
serem elaborados, mediante autorização, para encomen-
da tecnológica de software com vistas à modernização da 
administração fiscal e fazendária do Município de Nova 
Iguaçu, na arrecadação do ISSQN e na recuperação de 
ativos, de inteligência fiscal relativa à receita tributária 
das instituições financeiras e de demais contribuintes que 
procedam à autoapuração, e ainda ao gerenciamento das 
execuções fiscais e outros processos de interesse do Mu-
nicípio e dos processos administrativos da Procuradoria 
Geral do Município, com todas as suas funcionalidades 
em ambiente web, incluindo implantação, treinamento, 
suporte e manutenção, nos termos descritos no Termo 
de Referência anexo ao presente edital.

O inteiro teor do presente edital estará disponível na sala 
do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do 
Município, podendo ser impresso mediante identificação 
do interessado e entrega das folhas de papel necessárias 
à impressão, além de constar divulgado no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu. 

Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do 
objeto deste edital até 5(cinco) dias úteis anteriores ao 
prazo para a entrega do REQUERIMENTO DE AUTO-
RIZAÇÃO.

Os pedidos de esclarecimento deverão ser formulados 
por escrito e apresentados na sala do Centro de Estudos 
Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município que deve-
rá respondê-los no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
contados da data do protocolo de recebimento. 

A resposta aos pedidos de esclarecimento será divulgada 
mediante nota no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de 
Nova Iguaçu, além de constar fisicamente do processo 

administrativo instaurado para acompanhamento do PMI. 

OBJETO

Por meio do presente edital de chamamento público o 
Município de Nova Iguaçu torna público e divulga a todos 
os potenciais interessados sua intenção de reunir estudos 
técnicos oriundos da iniciativa privada para elaboração 
futura de encomenda tecnológica, para desenvolvimento 
de software com vistas à modernização da administra-
ção fiscal e fazendária do Município de Nova Iguaçu, na 
arrecadação do ISSQN e na recuperação de ativos, de 
inteligência fiscal relativa à receita tributária das instituições 
financeiras e de demais contribuintes que procedam à 
autoapuração, e ainda ao gerenciamento das execuções 
fiscais e outros processos de interesse do Município e 
dos processos administrativos da Procuradoria Geral do 
Município, com todas as suas funcionalidades em am-
biente web, incluindo implantação, treinamento, suporte 
e manutenção. 

Os estudos que compreenderão aspectos econômicos, 
técnicos e jurídicos deverão observar as diretrizes e os 
elementos previstos no Termo de Referência anexo ao 
presente edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste procedimento quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas interessadas, inclusive de 
forma associada, mediante apresentação de REQUERI-
MENTO DE AUTORIZAÇÃO conforme modelo anexo ao 
presente edital.

3.2 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídi-
cas que incorram na proibição descrita no art. 119, da Lei 
Orgânica Municipal.

3.3 É vedada a participação de pessoas jurídicas que 
tenham em seu quadro servidor público ou dirigente do 
órgão ou entidade responsável pelo chamamento público.

3.4 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas 
punidas com a sanção descrita no inciso IV, do art. 87, da 
Lei n.° 8.666/93 por órgão ou entidade integrante de qual-
quer Ente Federativo ou com a sanção descrita no inciso 
III, do art. 87, da Lei n.° 8.666/93 por órgão ou entidade 
integrante da Administração Municipal.

3.4.1 A vedação prevista no subitem 3.4 é igualmente 
aplicada para as sanções dispostas na Lei n.° 10.520/02.

3.5 A associação de proponentes para apresentação de 
estudo técnicos deverá ser precedida de indicação da 
pessoa física ou jurídica responsável perante a Adminis-
tração Municipal. 

4. DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO

4.1 O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO, endereçado 
ao Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do 
Município, deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da publicação deste edital de cha-

mamento público, no protocolo situado à Rua Athaide 
Pimenta de Moraes 334, 3º andar.

4.2 O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO deverá 
conter os seguintes elementos: 

I – A habilitação jurídica a que se refere o Inciso I do §2º 
deste artigo observará o art. 28 da Lei Federal 8.666, 
além da demonstração de que a interessada é ente pú-
blica ou privada, com ou sem fins lucrativos, que tenham 
experiência na realização de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, dispensadas as exigências 
de que conste expressamente do ato constitutivo a reali-
zação de pesquisa entre os seus objetivos institucionais; 
e que a interessada se dedique, exclusivamente, às 
atividades de pesquisa;

II –demonstração da atuação na área de domínio do 
projeto e de possuir a equipe técnica com a formação 
necessária para o desenvolvimento de todas as etapas 
dos estudos técnicos, nos termos exigidos pelo Termo 
de Referência;

III –apresentação de cronograma de realização dos 
estudos técnicos com fixação das datas de início e tér-
mino de cada uma das etapas previstas, devendo ser 
observado o prazo máximo fixado no presente edital e 
no termo de referência; 

IV - indicação de valor do ressarcimento pretendido, 
acompanhado de planilha de custos analíticos que deverá 
compreender todas as etapas dos estudos técnicos com 
a discriminação dos custos dos insumos e da mão de 
obra utilizada para cada uma das etapas; e 

4.3 Serão negados os REQUERIMENTOS DE 
AUTORIZAÇÃO em dissonância com as diretrizes dos 
incisos do subitem 4.2.

4.4 Da decisão de desclassificação caberá recurso 
administrativo a ser direcionado ao Comitê Técnico de 
Especialistas, instituído pelo art. 3º do Decreto 11.268 
de 5 de abril de 2018, que deverá julgá-lo no prazo de 3 
(três) dias a contar da data de interposição.

4.4.1 O prazo para interposição do recurso é de 5 (cinco) 
dias a contar da intimação da decisão de desclassificação 
que dar-se-á mediante ciência nos autos do processo 
administrativo ou publicação no diário oficial.

4.5 A planilha analítica de custos mencionada no inciso 
IV do subitem 4.2 será submetida à análise de econo-
micidade por comissão de seleção, a ser designada nos 
termos do art. 7º, podendo ser revista mediante relatório 
justificado.

4.5.1 Caso o requerente não concorde com a revisão 
implementada pela comissão de seleção, da decisão 
caberá recurso nos termos do subitem 4.4.

4.6.A autorização para apresentação de Estudos Téc-
nicos: 
I - não gerará direito de preferência na encomenda 
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tecnológica; 
II - não acarretará a obrigatoriedade de realização de 
certame licitatório para implementação do projeto; 
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de 
valores envolvidos em sua elaboração; 
IV - será pessoal e intransferível.

4.7 A Administração Municipal não responde por quaisquer 
danos decorrentes dos atos realizados pelos autorizados 
para a implementação dos estudos técnicos, não acarre-
tando a autorização concedida qualquer vínculo empre-
gatício entre os empregados do autorizado e o Município.

4.8. A autorização concedida poderá ser revogada pela 
Administração Municipal, mediante adequada justifica 
que ateste a alteração do interesse público subjacente 
ao objeto do estudo técnico, inexistindo nesta hipótese 
direito a ressarcimento pelo autorizado, inclusive, quanto 
aos eventuais gastos decorrentes dos atos necessários 
à implementação dos estudos.

4.9. Será anulada a autorização caso constatada a ocor-
rência de vício de legalidade no procedimento.

4.10. Na hipótese de inobservância dos limites da autori-
zação, inclusive quanto aos prazos fixados neste edital, 
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório do 
autorizado, deverá ser cassada a autorização concedida.

5. DOS ESTUDOS TÉCNICOS

5.1 Os estudos técnicos deverão ser apresentados pelo 
autorizado no prazo máximo de 30 dias a contar da 
concessão da autorização, devendo ser observado o 
cronograma físico apresentado quando do requerimento 
de autorização.

5.1.1 A inobservância do prazo disposto no subitem 5.1 
importará a cassação da autorização, sujeitando o au-
torizado às sanções previstas neste edital. 

5.2 Os estudos técnicos deverão ser elaborados de 
acordo com as diretrizes e formatações previstas no 
termo de referência.

5.3 Todos os documentos que integram os estudos téc-
nicos deverão estar firmados pelos responsáveis pela 
sua elaboração. 

6. DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

6.1. A seleção dos estudos técnicos apresentados pelos 
autorizados será realizada pelo Comitê Técnico de Es-
pecialistas, bem como os requerimentos de autorização. 

6.2 O prazo para interposição do recurso é de cinco dias 
a contar da intimação da decisão de desclassificação 
que dar-se-á mediante ciência nos autos do processo 
administrativo ou publicação no diário oficial.

7. DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização da elaboração dos estudos técnicos, 

especialmente no que tange à observância do cronogra-
ma apresentado, será realizada por servidor designado 
especialmente para tal finalidade pelo Comitê Técnico de 
Especialistas.

8. DO RESULTADO FINAL

8.1 O resultado final do procedimento de manifestação de 
interesse com a listagem dos estudos técnicos aprovados 
será publicado no Diário Oficial e divulgado no sítio eletrô-
nico oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu.

8.1.2 – O inteiro teor dos estudos técnicos apresentados 
estarão disponíveis para consulta no Comitê Técnico de 
Especialistas.

8.2 A aprovação dos estudos técnicos não acarreta o dever 
de proceder à encomenda tecnológica.

9. DOS DIREITOS DO PROPONENTE 

9.1 O proponente cujo projeto foi parcial ou integralmente 
utilizado pela Administração Municipal para consolidação 
da encomenda tecnológica terá o direito de ser ressarcido 
dos custos de elaboração dos estudos técnicos pelo futuro 
e eventual contratado. 

9.1.1 O ressarcimento será exclusivamente limitado ao 
valor consignado no requerimento de autorização. Em 
caso de aproveitamento parcial serão utilizados os valores 
indicados para cada etapa dos estudos técnicos dispostos 
no requerimento de autorização, sendo possível, caso 
necessário, apurar o valor a ser ressarcido por meio do 
somatório dos custos individuais e analíticos apresentados. 

9.1.2 Em nenhuma hipótese a Administração Municipal 
poderá ser obrigada a ressarcir o proponente pelos custos 
de elaboração dos estudos técnicos.

9.2 A apresentação de estudos técnicos, ainda que apro-
vados e efetivamente utilizados, não afasta o direito de 
fornecer a encomenda tecnológica.

9.3 Ao proponente deverá ser garantido o livre acesso a 
todas as informações necessárias à elaboração dos es-
tudos técnicos, devendo a Administração zelar por esse 
direito, inclusive com a realização de visitas técnicas à 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças e à Procu-
radoria-Geral do Município, em datas a serem requeridas 
pelos autorizados

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pela inobservância das diretrizes previstas neste edi-
tal e das obrigações decorrentes do presente procedimento 
de manifestação de interesse, poderão ser imputadas aos 
proponentes as sanções previstas na Lei n.° 8.666/93, de-
vendo, para tanto, ser observado o procedimento previsto 
no Decreto Municipal n.° 10.662/16.

10.1.1 Eventuais sanções de caráter pecuniário não adim-
plidas voluntariamente serão inscritas em dívida ativa para 

posterior execução fiscal. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Este procedimento poderá ser revogado por razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente, 
ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiro. 

11.2 Os prazos estabelecidos neste edital poderão ser 
prorrogados a critério do Município de Nova Iguaçu, de-
vendo a prorrogação se estender a todos os interessados.

11.3  Ocorrendo ponto facultativo, ou outro fato super-
veniente de caráter público, que impeça a realização 
dos eventos nas datas acima marcadas, estes ficarão 
automaticamente adiados para o mesmo horário do 
primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação.

11.4  Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Iguaçu 
para dirimir qualquer litígio decorrente do presente 
procedimento que não possa ser resolvido por meio 
amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2018.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito de Nova Iguaçu

PORTARIA Nº 172 DE 10 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Exonerar a pedido, DANIEL MARCOS BARBIRATTO 
DE ALMEIDA, do cargo em comissão de Secretário Mu-
nicipal de Esporte e Lazer – Símbolo SM – SEMEL – a 
contar de 07.04.2018. 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

PORTARIA Nº 173 DE 10 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:
 
EXONERAR ALEXANDRE BATISTA PINTO, do cargo 
em comissão de Subsecretário de Esporte e Lazer – sím-
bolo SS - SEMEL, e NOMEÁ-LO para ocupar o cargo 
de Secretário Municipal de Esporte e Lazer - símbolo 
SM - SEMEL, a contar de 07.04.2018.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 174 DE 10 DE ABRIL DE 2018

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso 
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de suas atribuições legais,
RESOLVE:

EXONERAR MILLER TEIXEIRA DA SILVA do cargo 
de Assistente Técnico de Gabinete, símbolo DAS-III, e 
nomear para o mesmo cargo ANTÔNIO VITOR SOARES 
DE LIMA, na Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
SEMIF, a contar desta data.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
PREFEITO

PGM

RESOLUÇÃO PGM Nº 09 DE 10 DE ABRIL DE 2018.

CONSIDERANDO o compromisso da Procuradoria Geral 
do Município com a formação acadêmica dos estudan-
tes de direito do Município de Nova Iguaçu e de toda a 
Baixada Fluminense;

CONSIDERANDO a importância da prática forense na 
formação acadêmica dos estudantes de direito;

CONSIDERANDO a relevância do auxílio prestado pelos 
estagiários na realização das funções institucionais da 
Procuradoria Geral do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de observância dos 
princípios da impessoalidade e da moralidade na seleção 
de estagiários;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 11.788 
de 25 de setembro de 2008;

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA 
IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
4º, Inciso III, da Lei Complementar 12/2005 de suas atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
RESOLVE:

Art. 1º. Por meio da presente Resolução fica criado o 
Programa de Estágio Forense da Procuradoria Geral do 
Município de Nova Iguaçu. 

Art. 2º. A coordenação do Programa de Estágio Forense 
da PGM-NI será realizada pelo Centro de Estudos Jurídi-
cos (CEJUR-PGM), com supervisão direta do Procurador 
Geral do Município.
 
Parágrafo único. Compete ao Centro de Estudos Jurídi-
cos organizar e implementar todos os atos necessários à 
realização do processo seletivo de estudantes de direito 
para integrarem o Programa de Estágio Forense da 
PGM-NI, mediante expressa autorização do Procurador 
Geral do Município.
 
Art. 3º. A seleção de estudantes de direito para integra-
rem o Programa de Estágio Forense da PGM-NI será 
obrigatoriamente realizada mediante processo seletivo 
fulcrado em regras prévias e objetivas.
 

Parágrafo primeiro. Para garantir a existência de esta-
giários suficientes a atender às necessidades da PGM-NI 
deverão ser realizados processos seletivos periódicos, 
inclusive, com eventual cadastro de reserva de vagas.
 
Parágrafo segundo. O número de vagas existentes para 
cada processo seletivo será delimitado pelo Centro de Es-
tudos Jurídicos (CEJUR-PGM), com expressa aprovação 
do Procurador Geral do Município.
 
Parágrafo terceiro. O processo seletivo se dará mediante 
realização de prova escrita de questões objetivas ou dis-
cursivas, limitadas ao conteúdo programático divulgado 
anexo ao edital. 

Parágrafo quarto.  A fixação do conteúdo programático e 
a elaboração das questões que integram a prova escrita 
ficará a cargo da Comissão de Seleção a ser nomeada 
para cada processo seletivo, devendo ser integrada, ex-
clusivamente, por Procuradores Municipais de carreira.

Parágrafo quinto. Somente serão admitidos estudantes 
que estejam cursando, no mínimo, o quinto período do 
curso de graduação em Direito, devendo tal condição ser 
comprovada no momento da convocação.

Parágrafo sexto. Serão reservadas para candidatos por-
tadores de necessidades especiais 10% (dez por cento) 
das vagas dispostas no edital.

Parágrafo sétimo. A inscrição dos candidatos dar-se-á 
mediante pagamento de taxa de inscrição cujo valor será 
fixado em ato editado pelo Procurador Geral do Município, 
devendo ser integralmente vertida ao Fundo de Honorários 
da Procuradoria Geral do Município.

Parágrafo oitavo. A organização e o custeio de todos os 
atos necessários à realização do processo seletivo ficará 
a exclusivo encargo da Procuradoria Geral do Município.  

Art. 4º. As atividades do Programa de Estágio da PGM-
-NI serão, preferencialmente, desenvolvidas junto às 
Procuradorias Especializadas que integram a estrutura 
do referido órgão, admitindo-se, excepcionalmente, o 
desenvolvimento de atividades externas junto a outros 
órgãos públicos.

Parágrafo primeiro. O exercício de atividades em outros 
órgãos da Administração Direta ou Indireta Municipal 
dar-se-á, exclusivamente, para o auxílio de Procuradores 
Municipais lotados nos referidos órgãos.
 
Parágrafo segundo. O exercício de atividades de estagi-
ários da PGM-NI no Poder Judiciário dar-se-á, exclusiva-
mente, na Comarca de Nova Iguaçu, e nos exatos limites 
de convênio a ser prévia e obrigatoriamente celebrado 
entre o Poder Judiciário e a PGM-NI, na forma do art. 62, 
Inciso II, da Lei Complementar Federal 101/2000.

Art. 5º.  A jornada de estágio será de quatro horas diárias 
e vinte horas semanais, possuindo o estagiário direito ao 
gozo de período de recesso de 30 dias corridos quando a 
duração do estágio ultrapassar o período de 1 (um) ano.

Parágrafo primeiro. A concessão do período de recesso 
deverá se dar de forma proporcional no caso de duração 
do estágio menor que 1 (um) ano.

Parágrafo segundo. O estagiário terá direito a um dia 
de folga semanal, a ser combinado com o supervisor 
imediato, quando do período correspondente à realização 
de exames na instituição de ensino superior.
 
Parágrafo terceiro. O período integral de estágio não po-
derá ultrapassar dois anos, não sendo admitido reingresso 
de estagiário desligado ou que tenha ultimado o prazo 
antes aduzido, ainda que mediante novo processo seletivo. 

Art. 6º. Como remuneração do desenvolvimento das ativi-
dades do Programa de Estágio da PGM-NI os integrantes 
perceberão bolsa auxílio mensal, no valor a ser fixado no 
edital do processo seletivo, além de auxílio transporte na 
forma exigida pela Lei n.º 11.788/08.

Art. 7º. A supervisão imediata do estagiário será atribuída 
ao Procurador Municipal ao qual estará vinculado quan-
do da designação de sua lotação, devendo reportar-se, 
igualmente, à chefia da Procuradoria Especializada 
respectiva. 

Parágrafo único. Os relatórios semestrais de avaliação 
a serem elaborados na forma exigida por esta Resolução 
deverão ser avaliados pelo supervisor imediato e vista-
dos pela chefia da Procuradoria Especializada na qual 
o estagiário está lotado.

Art. 8°. A avaliação periódica do estagiário será realizada 
mediante elaboração de relatório semestral, conforme 
modelo a ser elaborado pelo CEJUR-PGM, que contem-
plará, no mínimo:

I) Descrição resumida das atividades desempe-
nhadas em auxílio ao supervisor imediato;
II) Comprovação de permanência do vínculo com 
a instituição de ensino superior;
III) Relatório de palestras e cursos realizados no 
âmbito do Programa de Estágio da PGM-NI, que poderão 
ser ministrados pelos procuradores, por palestrantes 
convidados de outras instituições, Universidades, Organi-
zações Não-Governamentais, Movimentos Sociais ou por 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

Parágrafo primeiro. Poderão integrar o relatório se-
mestral:
I) Cópias de documentos jurídicos elaborados com 
auxílio do estagiário, devendo, para tanto, constar sua 
assinatura;
II) Relatório de palestra proferida pelo estagiário, realiza-
da semestralmente, com tema pertinente ao Direito,  nas 
escolas da rede pública do Município de Nova Iguaçu. 

Parágrafo segundo. A entrega do relatório semestral 
não afastará a necessidade de avaliação cotidiana das 
atividades desempenhadas pelo estagiário por seu su-
pervisor imediato.

Parágrafo terceiro. A avaliação do relatório semestral 
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pelo supervisor imediato dar-se-á mediante atribuição de 
nota que levará em consideração os seguintes critérios 
a serem pontuados com notas de zero (0) a 10 (dez):
I) Assiduidade;
II) Desempenho geral;
III)  Interesse e disciplina.

Parágrafo quarto. A atribuição de nota menor ou igual 
a 7 (sete) deverá ser expressamente justificada pelo 
supervisor imediato.

Parágrafo quinto. A atribuição de média menor ou igual 
a 7 (sete) por dois períodos consecutivos ou intercalados 
importará no desligamento do estagiário do Programa. 

Parágrafo sexto. Fica a cargo do CEJUR-PGM pro-
videnciar, após conferência dos dados e informações 
prestadas, remessa às respectivas instituições de ensino 
superior de cópia dos relatórios semestrais apresentados 
pelos estagiários.

Art. 9º. O descumprimento dos deveres inerentes ao está-
gio, a exemplo da falta de zelo no exercício das atividades, 
desrespeito aos demais profissionais e ao público em geral, 
inobservância da qualidade do trabalho e da assiduidade, 
e o não comparecimento injustificado aos eventos acadê-
micos promovidos, organizados ou indicados pela PGM-NI 
importará no desligamento do estagiário a qualquer tempo.

Art. 10. A estruturação do Programa de Estágio Forense 
da PGM-NI no aspecto pedagógico e educacional ficará 
a cargo do CEJUR-PGM, devendo observar as seguintes 
diretrizes mínimas:
I) Organização de calendário de palestras e cursos a 
serem ministrados por procuradores municipais ou pro-
fissionais convidados;
II) Fixação de carga horária mínima obrigatória de ativi-
dades complementares que deverão ser desenvolvidas 
pelos estagiários.

Art. 11. A formalização do vínculo de estágio nos termos 
da Lei n° Federal 11.788/08 dar-se-á por meio de termo 
de compromisso que deverá ser firmado pelo estagiário, 
pela Procuradoria Geral do Município e pela instituição 
de ensino superior.

Parágrafo único. Do termo de compromisso constarão 
no mínimo as seguintes cláusulas:
I) Obrigações do estagiário e da Procuradoria 
Geral do Município;
II) Forma de remuneração;
III) Carga horária e mecanismos de controle da 
assiduidade;
IV) Fiscalização do desempenho das atividades;
V) Regulamentação do seguro obrigatório a ser 
contratado.

Art. 12. Cabe ao CEJUR-PGM elaborar minuta padrão de 
termo de compromisso a ser utilizada para formalização 
do vínculo de estágio no Programa de Estágio Forense 
da PGM-NI.

Art. 13. Os termos de compromisso vigentes quando 

da entrada em vigor desta Resolução permanecerão re-
gulamentados pelos atos normativos vigentes quando de 
suas edições, inclusive quanto à remuneração do estágio.

Art. 14. A entrada em vigor desta Resolução importará na 
impossibilidade de prorrogação do prazo de vigência de 
termos de compromisso anteriormente firmados. 

Art. 15. Esta resolução entra em vigor em 60 dias a contar 
da data de sua publicação, revogando-se as disposições 
contrárias, em especial, a Resolução PGM n.° 02 de 23 
de agosto de 2011.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2018.

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
Procurador-Geral do Município

SEMED

PORTARIA Nº 010 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições 
legais:
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo discriminados, 
para integrarem à Comissão de Fiscalização e Acompa-
nhamento do Contrato nº 010/CPL/2018, que tem por 
objeto a Prestação de Transporte de Escolares da Rede 
Pública Municipal de Ensino, que entre si celebram o Mu-
nicípio de Nova Iguaçu, através da Secretaria Municipal 
de Educação, e a empresa Transportes Walmonte Eireli 
– ME – Processo administrativo nº 2017/012.086.

- FISCALIZADORES: 
- Fábio Martins de Azevedo - Matrícula nº 11/712.624-6 
- Ana Cristina da Silva Corsino – Matrícula nº 
10/706.676-4 
- Victor Yamamoto de Souza – Matrícula nº 11/711.652-8                                            
   
- SUPLENTE:
- Renan Alves de Lima Souza – Matrícula nº 60/715.492-5
- Rafael Luiz Santos da Silva – Mat. 60/716.037-7
                        
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as portarias de comissão anteriores 
com o mesmo objeto.

Alexsandro da Silva Costa
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, 

Tecnologia e Inovação
Respondendo Interinamente pela Secretaria Municipal 

de Educação-SEMED Mat. nº 60/715.470-1

PORTARIA Nº 011 DE 05 DE ABRIL DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDA-
DE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os seguintes servidores abaixo 
discriminados, para integrarem a Comissão de Fiscali-
zação e Acompanhamento do Termo Aditivo Nº 001 para 
Prorrogação do Convênio Nº 001/SEMED/2016, referente 
ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica para alunos da 
rede municipal de ensino de Nova Iguaçu, que entre si, 
celebram a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, através 
da Secretaria Municipal de Educação, e Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu 
- TRANSÔNIBUS – processo nº 2015/089411.

- FISCALIZADORES:
- João Roberto Cabral de Lima – matrícula nº 
10/712.147-8
- Sandro Paulo Vieira – matrícula nº 11/712.110-6
- Patricia da Silva Lima – matrícula nº 10/496.447-2

- SUPLENTE:
- Tania Maria OrilioPagniez Longo Senra– matrícula 
nº 10/695.068-7

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando as portarias de comissão 
anteriores com o mesmo objeto.

Alexsandro da Silva Costa
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação, 
Respondendo Interinamente pela Secretaria Municipal 

de Educação - SEMED Mat. 60/715.470-1

PORTARIA Nº 012 DE 05 DE ABRIL DE 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDA-
DE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo discriminados, 
para integrarem a Comissão de Fiscalização e Acom-
panhamento do Contrato nº 007-A/CPL/2018, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação 
Escolar, objetivando o preparo nas Unidades Escola-
res, e a oferta de refeições em condições higiênicas-
-sanitárias adequadas, que atendam aos dispositivos 
legais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
aos alunos regularmente matriculados nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino, mediante 
o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e de-
mais insumos necessários, fornecimento dos serviços 
de logística, transporte, gêneros, abastecimento de gás 
GLP, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e utensílios utilizados para o atendimento 
da alimentação escolar, bem como respectivas reposi-
ções ou complementações, mão-de-obra treinada para 
o armazenamento, preparo, distribuição de gêneros e 
para limpeza e higienização de cozinhas, despensas, 
refeitórios e áreas afins, das unidades educacionais 
(Lote I e Lote III), celebrado em caráter emergencial, 
entre o município de Nova Iguaçu, através da Secretaria 
Municipal de Educação, e a Empresa DENJUD Refeições 
Coletivas, Administração e Serviços Ltda. – processo 
administrativo nº 2017/048.565.
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- FISCALIZADORES:
- Renan Alves de Lima Souza – Matrícula nº 60/715.492-5
- Carmina Martins Freitas – Matrícula nº 60/716.028-6
- Cidália Machado Simões - Matrícula nº 10/693.736-1

- SUPLENTE:
- Sandro Paulo Vieira – matrícula nº 11/712.110-6

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogando as portarias de comissão 
anteriores com o mesmo objeto.

Alexsandro da Silva Costa
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Respondendo 

Interinamente pela Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED Mat. 60/715.470-1

PORTARIA Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDA-
DE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo discriminados, 
para integrarem a Comissão de Fiscalização e Acom-
panhamento do Contrato nº 007-B/CPL/2018, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação 
Escolar, objetivando o preparo nas Unidades Escolares, e 
a oferta de refeições em condições higiênicas-sanitárias 
adequadas, que atendam aos dispositivos legais do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, aos alunos 
regularmente matriculados nas Unidades Educacionais 
da Rede Municipal de Ensino, mediante o fornecimento 
de todos os gêneros alimentícios e demais insumos ne-
cessários, fornecimento dos serviços de logística, trans-
porte, gêneros, abastecimento de gás GLP, supervisão, 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
utensílios utilizados para o atendimento da alimentação 
escolar, bem como respectivas reposições ou comple-
mentações, mão-de-obra treinada para o armazenamen-
to, preparo, distribuição de gêneros e para limpeza e 
higienização de cozinhas, despensas, refeitórios e áreas 
afins, das unidades educacionais (Lote II), celebrado em 
caráter emergencial, entre o município de Nova Iguaçu, 
através da Secretaria Municipal de Educação, e a Em-
presa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados – processo 
administrativo nº 2017/048.565.

- FISCALIZADORES:
- Renan Alves de Lima Souza – Matrícula nº 60/715.492-5
- Carmina Martins Freitas – Matrícula nº 60/716.028-6
- Cidália Machado Simões - Matrícula nº 10/693.736-1

- SUPLENTE:
- Sandro Paulo Vieira – matrícula nº 11/712.110-6

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogando as portarias de comissão 
anteriores com o mesmo objeto.

Alexsandro da Silva Costa
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação, Respondendo 
Interinamente pela Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED Mat. 60/715.470-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N° 2017/023066
CONVENIO N° 002/SEMED/2016
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: MARÇO E 
ABRIL DE 2017.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de 
Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supra-
citado e em atendimento ao disposto nos Incisos IV e V do 
art. 24 da Deliberação TCE/RJ n° 200/96, conheço as con-
clusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de 
contas da SOCIEDADE BENEFICENTE DE CAMPO ALE-
GRE – SOBEM, referente aos recursos – FONTE FUNDEB, 
conveniados através do Convênio n° 002/SEMED/2016.
 
Nova Iguaçu, 28 de março de 2018.

ALEXSANDRO DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Matrícula: 60/715470-1 Respon-
dendo pela Secretaria Municipal de Educação de Nova 

Iguaçu. Portaria: 016 de 08 de Janeiro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N° 2016/078797
CONVENIO N° 011/SEMED/2016
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Setembro e 
Outubro de 2016.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitado e em atendimento ao disposto nos Incisos IV 
e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ n° 200/96, conhe-
ço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a 
prestação de contas da ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRES-
CIMENTO E NA SOLIDARIEDADE – AVICRES, referente 
aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do 
Convênio n° 011/SEMED/2016.
 
Nova Iguaçu, 28 de março de 2018.

ALEXSANDRO DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Matrícula: 60/715470-1 Respon-
dendo pela Secretaria Municipal de Educação de Nova 

Iguaçu. Portaria: 016 de 08 de Janeiro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N° 2016/074310
CONVENIO N° 011/SEMED/2016
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Julho e 
Agosto de 2016.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitado e em atendimento ao disposto nos Incisos IV 

e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ n° 200/96, conhe-
ço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE 
a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO VIDA NO 
CRESCIMENTO E NA SOLIDARIEDADE – AVICRES, 
referente aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados 
através do Convênio n° 011/SEMED/2016.
 
Nova Iguaçu, 28 de março de 2018.

ALEXSANDRO DA SILVA COSTA
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Matrícula: 60/715470-1 
Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação 
de Nova Iguaçu. Portaria: 016 de 08 de Janeiro de 2018.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO 001/2018 - 09/04/2018
REFERENCIA: Dispensa de chamamento público 
001/2018 – Termo de Colaboração
BASE LEGAL: Artigo 30, inciso VI e 32, da Lei Federal 
n° 13.019/2014 e artigo 9°, inciso I, do Decreto Municipal 
n° 11.252/2018.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição 
Sociedade Filantrópica São Vicente
CNPJ: 28.718.369/0001-53
ENDEREÇO: Avenida Governador Portela, 382 – Centro/NI
Considerando a publicação do extrato da justificativa de 
dispensa de chamamento público 001/2018 - 09/04/2018 
em 10/04/2018 que torna público o extrato da justificativa, 
cujo inteiro teor pode ser consultado diretamente na sede 
da Secretaria Municipal de Educação de NovaIguaçu, situ-
ada a Rua José Alvarez, 330 – Bairro da Luz – Nova Iguaçu 
– RJ – CEP 26255-560, horário das 9:00 às 17:00 horas. 
Na forma do § 2° do art. 32 da Lei Federal n° 13.019/2014 
e § 1° do Decreto Municipal n° 11.252/2018, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, 
que deverá ser apresentada na SEMED, endereçada à 
Comissão de Seleção, instituída através da Portaria n° 
014 de 09 de abril de 2018, Nova Iguaçu – RJ.

Em, 10 de abril de 2018.

Alexsandro da Silva Costa
Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, respondendo 

Interinamente pela Secretaria Municipal de 
Educação- SEMED. Mat. 60/715.470-1

SEMUS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001C/SEMUS/2018
PROCESSO:Nº 2016/061.597
LICITAÇÃO:Nº 03/SEMUS/2017
VALIDADE:12 (doze) Meses a partir da assinatura.
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU eMICROLLA-
GOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA
OBJETO:PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O SERVIÇO 
DE NEUROCIRURGIA DO HGNI
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VALOR: R$ 300.440,00(Trezentos mil quatrocentos e 
quarenta reais).
DATA DA ASSINATURA:12/01/2018
OMITIDO DE 17/01/2018

PORTARIA GABINETE Nº. 048/2018 - SEMUS
 
Art. 1º -Cessar os efeitos da Portaria Gabinete nº 
013/2018 – Semus, publicada em 01.02.18.
Art. 2º - DESIGNAR os servidores abaixo nas seguintes 
responsabilidades técnicas:

SERVIDOR E MATRICULA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA:

EDINEI SANTOS DUARTE 
Matricula: 14/26511

Gerência de Informação, Educação e Comuni-
cação em Saúde da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde

ADRIANA DE FREITAS 
PIMENTEL 
Matricula: 13/707679-7

Gerência de Planejamento da Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde

MARIA EMILIA 
SICILIANO MONTANO
Matrícula: 24/201386-0

Supervisão das Unidades Regionais de Vigilância 
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde.

MARIA DA GLORIA 
WANDERLEY CARDOZO
 Matricula: 10/688859-8

Gerência Vigilância das Doenças Transmissí-
veis Agudas da Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde.

MARIA DA GLORIA 
WANDERLEY CARDOZO 
Matricula: 10/688859-8

Núcleo de Vigilância das Zoonoses da Supe-
rintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde

ÉRIKA BARBOSA 
DOS SANTOS REGIS
Matricula: 13/705.145-1

Núcleo de Vigilância das Meningoencefalites 
- Doenças Imunopreviniveis da Gerência de Vi-
gilância das Doenças Transmissíveis Agudas da 
Superintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

JORGEANY AMARAL 
DE SOUZA SANTOS
Matricula: 1431275-MS

Núcleo de Vigilância das Doenças de Veiculação 
Hídrica e Alimentar da Gerência de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis Agudas da Supe-
rintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

LIGIA MARIA 
COELHO DOMINGOS
 Matricula: 24/207801-2

Gerência de Vigilância das Doenças Crônicas da 
Superintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

JESSICA OLIVEIRA SAN-
TOS 
Matricula: 24/208756-7

Núcleo de Vigilância da Tuberculose da Gerência 
de Vigilância das Doenças Crônicas da Supe-
rintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde

MARIA JOSÉ DA FONSECA 
NUNES
Matricula: 10/690453-6 - 

Núcleo de Vigilância da Hanseníase da Gerencia 
de Vigilância das Doenças Cônicas da Supe-
rintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

NILTON FERNANDO DA 
SILVA
Matricula: 24/201433-0

Gerência de Doenças Emergentes e Agravos de 
Relevância da Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde. 

ISABEL CRISTINA PEREIRA 
MENDONÇA
Matricula: 24/200714-4

Gerência de Dados Vitais da Superintendência 
de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde.

JOSÉ DO CARMO NASCI-
MENTO MARGARIDA
 Matricula: 051601-7

Gerência de Promoção a Saúde da Superinten-
dência de Vigilância Epidemiológica da Subse-
cretaria de Vigilância em Saúde.

KÁTIA APARECIDA MOTA 
BUENO MENDES
 Matricula: 24/201302-7

Núcleo de Prevenção ao Tabagismo, Álcool e 
outras Drogas da Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde.

PAULO ROBERTO PEREIRA 
SANT´ANA
Matricula: 10/687358-2

Núcleo de Prevenção das Doenças Cardio-
vasculares da Superintendência de Vigilância 
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde

ISAURA MARIA BERNARDO
Matricula: 24/200235-0

Núcleo de Prevenção a Violência, Acidentes e 
Estímulo à Cultura da Paz da Superintendência 
de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde.

SILVANA MARIA TABOSA 
DA SILVA
 Matricula: 10/687686-6 

Gerência de Vigilância ao Óbito da Superinten-
dência de Vigilância Epidemiológica da Subse-
cretaria de Vigilância em Saúde

LÍGIA MARIA COELHO DO-
MINGOS 
Matrícula: 24/207801-2

Núcleo de Vigilância das DST/AIDS da Supe-
rintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

ROBSON SOARES FER-
NANDESMatrícula: 1429887 
- MS

Assessoria de Pesquisa e Informação da Su-
perintendência de Vigilância Epidemiológica da 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde..

NIELSEN CARLOS ESTE-
VÃO
 Matrícula: 24/205051-6

Gerência do Programa Municipal de Imunização 
da Superintendência de Vigilância Epidemiológica 
da Subsecretaria de Vigilância em Saúde

HENRIQUE CARVALHO 
PEREIRA
Matrícula: 10/068724-4

Programa de Saúde do Trabalhador da Subse-
cretaria de Vigilância em Saúde.

ANA CLÉA SOARES DOS 
SANTOS
Matrícula: 10/695597-5 

Núcleo de Pessoal da Subsecretaria de Vigilância 
em Saúde.

PRISCILA LINHARES DE 
FIGUEIREDO
Matricula:24/208147-9

Gerência de Informação em Saúde da Subsecre-
taria de Vigilância em Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua pu-
blicação.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2018.

HILDOBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula nº 60/715468-5

SUBSECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMUG

Convocatória

O ConselhoMunicipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa - CMDDPI convoca seus Conselheiros para a Reu-
nião Extraordinária no próximo dia 12 de abril de 2018, 
às 14:30h, no Auditório do Ministério Público sito a rua Dr. 
Mario Guimarães nº 1070 – Centro – Nova Iguaçu

Pauta: Fundo do Idoso.

Nova Iguaçu,10 de abril de 2018.

Marilena Rocha Souza Francisco
Presidente do CMDDPI - NI

CPL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS Nº 005/CPL/2018

 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Iguaçu / RJ, torna público que realizará 

o Chamamento Público nº 005/CPL/2018 para PRO-
CESSO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE 
TRIBUTOS: IMPOSTOS, TAXAS E DEMAIS RECEITAS 
MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FE-
BRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, 
COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉ-
TICO DE VALORES ARRECADADOS, PELO PERÍODO 
DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. 
Os interessados deverão apresentar o envelope de cre-
denciamento contendo os documentos de Habilitação 
até o dia 02 de Maio de 2018, até às 17:00h, sendo 
a sessão marcada para o dia 03 de Maio de 2018, às 
10:00h, na Prefeitura Municipal, SALA DA CPL, situada 
no 2º pavimento, na Rua Ataíde Pimenta de Moraes n.º 
528 – Centro – Nova Iguaçu. Horário de RETIRADA DE 
EDITAIS: de 13:30 às 17:00 horas. INFORMAÇÕES: 
telefone (21) 2666-4924 – e-mail: cplnovaiguacu@gmail.
com, ou no site www.novaiguacu.rj.gov.br no link portal 
da transparência / licitações, sendo imprescindível a 
apresentação do carimbo de CNPJ para retirada do edital, 
pois o edital não será fornecido sem o mesmo.

OBSERVACOES:  2ª CONVOCAÇÃO

Nova Iguaçu, 10 de Abril de 2018

Bruno Silva Costa
Presidente - CPL

FENIG

PORTARIA FENIG Nº 25 DE 09 DE ABRIL DE 2018

O Presidente da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CUL-
TURAL DE NOVA IGUAÇU – FENIG no uso de suas 
atribuições legais 
RESOLVE:

Designar o servidor Marcio Gracias Saraiva – Matricula 
n.º 50/030/09 para responder pelo cargo de Controlador 
durante o período de gozo de 11/04/18 a 20/04/2018 (10 
dias), 10/09/2018 a 19/09/2018 (10 dias) e 02/10/2018 
a 11/10/2018 (10 dias) em virtude de férias do servi-
dor SEVERINO RAMOS DE QUEIROZ, matrícula n.º 
50/500/21, sem prejuízo das suas atribuições originais, 
e sem acúmulo de vencimentos.

Nova Iguaçu, 09 de abril de 2018.

MIGUEL ARCANGELO RIBEIRO
Presidente da FENIG

SEMTMU

- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 090/SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-



8 Quarta-feira, 11 de abril de 2018

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 
no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo 
N.º2018/012506, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito no horário das 08:00 h do dia 11de abril de2018, 
até às 17:00 h do dia 04 de maio de 2018, para realização 
do evento “Obras na rede de distribuição da CEDAE”, 
no bairro Valverde, nesta Cidade;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014, 
da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade 
Urbana – SEMTMU, que normatiza os Procedimentos 
para o exercício das atividades de Apoio ao Tráfego em 
Logradouros Públicos do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERANDO que a referida interdição não influen-
ciará no tráfego de veículos dosistema de transportes 
coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° - Interditar, de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, nos dias e horários supramencionados, naRua 
José Cabral,trecho entre a RuaDes. Newton Queiroz e a 
RuaAc. Público, devendo o trânsito voltar às condições 
normais à medida que transcorra a obra; 

ART. 2° - O itinerário alternativo para quem trafega pela 
Rua José Cabral será pelas Rua Passa Vinte, Rua Ro-
sário e Tv. Mineira;

ART. 3°- Que, conforme o parágrafo 1o do artigo 95 da 
Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
fica o solicitante responsável pela sinalização do trânsito, 
visando à segurança e a orientação dos motoristas;

ART.4° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos 
a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 10 de Abrilde 2018.

HERVAL BARROS DE SOUZA
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 60/715.442-0

PREVINI

PORTARIA N.º 112/2018, DE 10 DE ABRIL DE 2018.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, 
usando das atribuições que lhe confere a legislação 
em vigor,
RESOLVE:

DESIGNARos servidores abaixo relacionados para 
formarem a COMISSÃO DE COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA,a qual foi instituída através da Por-

taria nº 193, de 07/10/2005, publicada no Jornal Hora H 
– Atos Oficiais de 11/10/2005:

Bianca de Oliveira Vianna, matrícula: 11/100.041-2 - Ad-
ministradora do Sistema
Monique Ribeiro Sanches, matrícula: 11/100.023-8 – 
Operadora do Sistema

DESIGNAR a servidora Monique Ribeiro Sanches, 
matrícula: 11/100.023-8 – Operadora do Sistema, sem 
prejuízo de suas atividades, para substituir a Adminis-
tradora do Sistemaem todas as atribuições inerentes ao 
cargo, nos casos de faltas, impedimentos eventuais, férias 
e afastamentos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a Portaria nº 082, de 23 de março de 
2017, publicada no Jornal ZM Notícias – Atos Oficiais de 
25 de março de 2017.

Nova Iguaçu, 10 de abril de 2018.

Jorge de Almeida Mussauer Segundo
Diretor Presidente

PREVINI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU – PREVINI, convoca 
os beneficiários relacionados abaixo para comparecerem 
pessoalmente ou na pessoa de seu representante legal 
ao seguinte endereço: Rua Antenor de Moura Raunhetti, 
95 – Térreo – Setor de Protocolo - Bairro da Luz, Nova 
Iguaçu, no prazo de 10 dias corridos contados a partir 
desta publicação para tomar ciência de decisões  e 
demais informações nos seus respectivos processos.

Matricula Nome Processo nº

691009-5 CELSO BORGUEZAN 2016/12/878

691009-5 CELSO BORGUEZAN 2018/03/247

704338-3 LINDAURA GUIMARAES SILVA 2017/08/682

693509-2 MARLI DE ALCANTARA DE SOUZA 2018/03/248

670066-0 MARTHA DE ANDRADE BARBOSA 2018/01/41

697834-0 VALDENE BRAGA DE LIMA SILVA 2017/08/665

Marcello Raymundo de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios – Previni

Matrícula nº 11/100.028-3


