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ATOS DO PREFEITO

LEI Nº 4.790 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

CRIA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA NO ÂM-
BITO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, VISANDO 
PROPICIAR O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor: Prefeito Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUA-
ÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, DECRE-
TA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E DA FINALIDADE

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Nova 
Iguaçu o serviço denominado “Família Acolhedora”, a ser 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), como parte integrante da política de 
atendimento à criança e ao adolescente, de proteção 
social especial de alta complexidade, visando propiciar 
o acolhimento familiar.
§1º. O serviço “Família Acolhedora” será desenvolvido 
em consonância com o que preconiza a Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei n.º 8.742/1993, com a re-
dação conferida pela Lei n.º 12.435/11), o Estatuto da 
Criança (Lei n.º 8.069/1990) e suas alterações (Lei n.º 
13.509/2017), a Tipificação Nacional de Serviços So-
cioassistenciais (Resolução n.º 109/2009 do CNAS), a 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUAS de 2012 – NOB/SUAS-RH (Resolução n.º 269/06 
do CNAS) e o Plano Nacional de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária, a Política Nacional 
de Assistência Social (Resolução n.º 145/2004 do CNAS).
§2º. O acolhimento familiar caracteriza-se como uma 
alternativa de proteção às crianças e aos adolescentes 
que precisam, temporariamente, ser retirados de sua 
família de origem, mediante a concessão temporária de 
guarda (ou outra modalidade de inserção, se for o caso, 
nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e responsabilidade, conforme decisão judicial, sendo 
inseridos no seio de outro núcleo familiar.         

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O serviço Família acolhedora tem como prin-
cípios: 
I – o direito à convivência familiar e comunitária preconi-
zado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90), evitando a ruptura dos vínculos com familiares 
e os prejuízos causados pela institucionalização;
II – o direito das crianças e dos adolescentes à convi-
vência em núcleo familiar, em que sejam asseguradas 
as condições para o seu desenvolvimento;
III – o trabalho das relações intrafamiliares e os vínculos 
afetivos entre as crianças e os adolescentes e seus fami-
liares para compreender e sanar as causas que levaram 

ao amparo temporário em família acolhedora, criando 
condições para o retorno da criança e do adolescente 
prioritariamente à sua família de origem.
Art. 3º. O serviço Família Acolhedora tem como objetivos:

I – garantir às crianças e aos adolescentes, proteção por 
meio do amparo provisório em famílias acolhedoras;
II – oferecer apoio e suporte psicossocial às famílias 
de origem, facilitando sua reorganização e o retorno de 
seus filhos, devendo, para tanto, incluí-los em programas 
sociais diversos, inclusive nos de transferência de renda, 
nas hipóteses cabíveis;
III – interromper o ciclo da violência e da violação de di-
reitos em famílias socialmente vulneráveis;
IV – tornar-se uma alternativa ao acolhimento institucional, 
garantindo a convivência familiar e comunitária de crianças 
e adolescentes;
V – oferecer apoio psicossocial às famílias acolhedoras 
para execução da função de acolhimento;
VI – possibilitar à convivência comunitária e o acesso a 
rede de políticas públicas; e 
VII - preservar vínculos com a família de origem, salvo 
determinação judicial em contrário.

Art. 4º. A criança ou adolescente cadastrado no serviço 
receberá:
I – Com absoluta prioridade, atendimento nas áreas da 
saúde, educação e assistência social, por meio das polí-
ticas existentes;
II - Acompanhamento psicossocial pelo serviço Família 
Acolhedora;
III – Estímulo a manutenção e/ou reformulação de vínculos 
afetivos com sua família de origem, nos casos em que 
houver possibilidade; e
IV – Permanência com seus irmãos na mesma família 
acolhedora, sempre que possível. 

CAPÍTULO III
DO SERVIÇO E DO AUXÍLIO

Art. 5º. O serviço atenderá crianças e adolescentes do 
Município de Nova Iguaçu, de 0 (zero) a 18 (dezoito) 
anos incompletos, inclusive àqueles com deficiência, que 
estejam sendo vítimas de maus tratos, negligência, aban-
dono e formas múltiplas de violência e que necessitem de 
proteção por determinação judicial.
§1º. O atendimento aos adolescentes dependerá da 
disponibilidade de acolhimento das famílias acolhedoras 
cadastradas. 
§2º. Somente será inserida no serviço Família acolhedora 
à criança e/ou adolescente que assim for designado(s) por 
ordem judicial, nos termos da Lei n.º 8.069/1990.

Art. 6º. O serviço institui a “Bolsa Família acolhedora”, 
que se verifica como um auxílio  financeiro mensal, no 
valor correspondente a R$ 726,47 (setecentos e vinte 
seis reais e quarenta e sete centavos) por crianças e/ou 
adolescente acolhido, a ser repassado pelo Município à 
família acolhedora, visando o custeio dos gastos relativos 
às necessidades dos acolhidos.
§1º. O auxílio financeiro será subsidiado pelo Município de 
Nova Iguaçu, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social (FMAS), conforme previsão na dotação orçamentá-

ria, bem como doações e outras parcerias. 
§2º. Na hipótese da família acolher a mais de um be-
neficiário, para cada novo acolhido será repassado o 
equivalente a metade do valor estipulado pelo caput, até 
o limite de três beneficiários;
§3º. Mediante justificativas que envolvam laços de pa-
rentescos entre os beneficiados, a regra do §2º poderá 
ser excepcionada. 
§4º. As famílias responsáveis pelo acolhimento de crian-
ças e adolescentes em tratamento de doenças crônicas 
e/ou degenerativas que impliquem em cuidados especiais 
poderão ter um acréscimo de até 15% (quinze por cento) 
dos valores da bolsa auxílio, a partir da análise de um 
relatório da equipe técnica responsável pela supervisão 
do acolhimento.
§5º. As famílias responsáveis pelo acolhimento de crian-
ças e adolescentes com deficiência física ou mental que 
não comprometa a frequência escolar poderão ter um 
acréscimo de até 20% (vinte por cento) dos valores da 
bolsa auxílio, a partir da análise de um relatório da equipe 
técnica responsável pela supervisão do acolhimento.
§6º. As famílias responsáveis pelo acolhimento de 
crianças e adolescentes com deficiência física ou mental 
que comprometa a frequência escolar poderão ter um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores da 
bolsa auxílio, a partir da análise de um relatório da equipe 
técnica responsável pela supervisão do acolhimento.
§7º. A primeira parcela da Bolsa Família Acolhedora será 
paga em até 1 (um) mês do acolhimento, com frequên-
cia mensal, de acordo com as normas e procedimentos 
regulamentados no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

§8º. A prestação de auxílio financeiro se encerrará ao 
final do acolhimento.
§9º. O auxílio de que trata este artigo será pago pro-
porcionalmente aos dias de acolhimento, quando estes 
forem menores do que o mês corrido.
§10. A Subsecretaria de Proteção Social Básica e Espe-
cial poderá solicitar relatório de utilização dos recursos 
da Bolsa Família Acolhedora.

Art. 7º. Incumbe ao Município a divulgação do serviço, 
com especial ênfase nas escolas.         

Art. 8º. A Secretaria de Assistência Social (SEMAS) 
fará o acolhimento em família acolhedora, previamente 
cadastrada, capacitada e assistida pelo serviço, a partir 
de decisão expedida pelo Juizado da Vara da Infância e 
da Juventude de Nova Iguaçu, por meio de instrumento 
mencionado pelo artigo 1º, §2º da lei.

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Assistência Social 
poderá firmar parcerias com entidades e instituições que 
atuem no sistema de garantias dos direitos das crianças e 
dos adolescentes objetivando a identificação de famílias 
com capacidade para atuar no Programa e fiscalizar seu 
desempenho como tal.

CAPÍTULO IV
DA EQUIPE TÉCNICA

Art. 10. Compete a Secretaria de Assistência Social a 
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composição da equipe técnica do serviço de acolhimento 
em família acolhedora, conforme estipula a Resolução 
do CNAS nº 269/06.    

Art. 11. A coordenação do serviço família acolhedora 
estará a cargo de um profissional da equipe técnica, que 
contará com irrestrito apoio dos demais profissionais e 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 12. Todo processo de acolhimento e reintegração 
familiar será acompanhado pela equipe técnica do ser-
viço, que será responsável por cadastrar, selecionar, 
capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, 
sem prejuízo do disposto na Resolução nº 109/2009 do 
Ministério de Desenvolvimento Social (Tipificação Na-
cional dos Serviços Socioassitenciais), antes, durante e 
após o acolhimento.          

Parágrafo único. A equipe técnica fornecerá ao Juízo 
da Infância e da Juventude relatório trimestral sobre a 
situação do assistido, em cada caso particular. E, sem-
pre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe 
técnica prestará informações sobre a situação da criança 
acolhida e informará quanto à possibilidade ou não de 
reintegração familiar, bem como poderá confeccionar 
relatório psicossocial com apontamento das vantagens 
e desvantagens da medida, com vistas a subsidiar as 
decisões judiciais.

Art. 13. A equipe técnica do programa, no uso de suas 
atribuições, acompanhará, sistematicamente, as famílias 
acolhedoras, as crianças e adolescentes acolhidos e as 
famílias de origem.
§1º. O acompanhamento às famílias acolhedoras e às 
famílias de origem se dará por meio de:
I – visitas domiciliares e elaboração de um plano de 
acompanhamento familiar a ser preparado para cada 
família;
II – atendimento psicossocial aos envolvidos;
III – preparação e execução de encontros de acompanha-
mento a serem realizados com a presença das famílias 
envolvidas e das crianças e adolescentes acolhidos;
IV – encaminhamento a Rede de Proteção socioassis-
tencial e intersetorial.
§2º. Os profissionais acompanharão as visitas entre 
criança/família de origem/família acolhedora, que serão 
realizadas em espaço físico neutro.

Art. 14. A equipe técnica responsável pelo acompa-
nhamento do caso encaminhará ao Ministério Público 
solicitação de guarda especial para acolhimento familiar 
com cópia do relatório técnico.

Art. 15. Todas as famílias serão acompanhadas pelos 
técnicos dos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS) e da Subsecretaria de Pro-
teção Social Básica e Especial. 

§1º. A equipe de acompanhamento será composta por 
assistente social e psicólogo e acompanhará no máximo 
15 (quinze) famílias em situação de acolhimento. 
§2°. As crianças e adolescentes participarão de forma 
continuada de processos de avaliação do acolhimento.

§3º. Os encontros de acompanhamento e supervisão 
serão mensais.
§4º. Poderá ser realizada visita domiciliar para supervisão, 
com marcação de agendamento prévio ou não.
§5º. Em caso de avaliação negativa de baixa gravidade, a 
transferência de criança e adolescentes deverá ser provi-
denciada em até 48 (quarenta e oito) horas.
§6º. Em caso de avaliação negativa de alta gravidade, a 
transferência de criança e adolescentes deverá ser provi-
denciada imediatamente.  
 

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES E DA HABILITAÇÃO

Art. 16. A inscrição das famílias interessadas no acolhi-
mento de crianças e adolescentes será gratuita, perma-
nente e feita, por agendamento, mediante entrevista, que 
será realizada pela equipe técnica, e preenchimento da 
Ficha de Cadastro do Serviço, na Secretaria de Assistência 
Social ou outro local indicado. 
§1º. É requisito para que as famílias participem do Serviço 
de Acolhimento em Família acolhedora a apresentação dos 
documentos abaixo relacionados, sem prejuízo daqueles 
dispostos em norma específica: 

I – Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho;
II – Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas;
III – Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV - Comprovante de Residência;
V – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
VI – Atestado de Sanidade Física e Mental;
VII – Comprovante de rendimentos;
VIII - Contracheque de um membro da família (compro-
vante de rendimentos); e 
IX – Declaração de não interesse pela adoção. 
§2º. Qualquer família interessada que preencha os requisi-
tos poderá participar da inscrição e seleção para o serviço.
§ 3º. A inscrição da Família Acolhedora será realizada 
pela equipe técnica e condicionada à apresentação dos 
documentos constantes do §1º deste artigo por todos os 
membros do núcleo familiar maiores de 18 (dezoito) anos. 
§ 4º. Os responsáveis pelo acolhimento não poderão ter 
nenhuma pendência com a documentação requerida, ca-
bendo avaliação por parte da equipe técnica quanto aos 
demais membros da família.

Art. 17. A família acolhedora, cujo o responsável tem que 
ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos, sem restrição de 
sexo ou estado civil, prestará serviço de caráter voluntário 
e deverá  apresentar como requisito de habilitação para 
participar do referido serviço:
I – residência no Município de Nova Iguaçu com tempo 
comprovado no mínimo de 02 (dois) anos;
II – boas condições de saúde física e mental;
III – tempo disponível para a criança e/ou adolescente, 
capacidade de dar afeto e ter membros que mantenham 
uma relação harmoniosa no espaço do lar;
IV – parecer psicossocial favorável emitido pela equipe 
técnica do programa;
V – estarem todos os membros da família em comum 
acordo com o acolhimento;
VI – residir em imóvel com espaço e condições adequadas 

ao acolhimento.
Parágrafo único. É vedada a mudança de logradouro 
sem prévia comunicação a SEMAS.

CAPÍTULO VI
DA SELEÇÃO

Art. 18. Após a etapa da inscrição e da entrevista, a 
seleção da família acolhedora será feita por meio de 
um estudo psicossocial, de responsabilidade da equipe 
técnica do serviço família acolhedora. 
§1º. O estudo psicossocial envolverá todos os membros 
da família e será realizado por meio de visitas domici-
liares, entrevistas e estudo das relações familiares e 
comunitárias, com a participação de assistente social e 
psicólogo para avaliação das condições de moradia e 
do programa, juntamente com os membros da família. 
§2º. Após o estudo psicossocial, os técnicos emitirão pa-
recer psicossocial favorável ou não à inclusão no serviço. 
§3º.  Caso o parecer seja favorável, a família acolhedora 
formalizará declaração de ciência e concordância das 
regras do serviço (termo de adesão ao serviço Família 
Acolhedora), devendo o documento ser assinado por 
todos os membros familiares maiores de idade, mora-
dores da residência.
§4º. Sendo o relatório favorável, o responsável pela 
família deverá participar de oficina de capacitação e 
sensibilização com carga horária de 12 (doze) horas.
§5º. Em caso de desligamento do serviço, as famílias 
acolhedoras deverão fazer solicitação por escrito.    

Art. 19. Cumpridas todas as etapas, a equipe técnica 
do serviço fará a avaliação para definir o perfil de aco-
lhimento.

Art. 20. As famílias cadastradas receberão acompanha-
mento e preparação contínua, sendo orientadas sobre o 
objetivo do programa, a diferenciação com a medida de 
adoção, a recepção, a manutenção e o desligamento da 
criança e/ou adolescente    

Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas 
será feita por meio de:
I – Orientação direta às famílias nas visitas domiciliares 
e entrevistas;
II – Participação nos encontros mensais de estudo e troca 
de experiência com todas as famílias, com abordagem 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como 
com ênfase nas questões sociais relativas à família de 
origem, relações intrafamiliares, guarda como medida 
de colocação em família substituta, papel da família 
acolhedora e outras questões pertinentes;
III – Participação em cursos e eventos de formação.

CAPÍTULO VII
DO DESLIGAMENTO

Art. 21. O desligamento da família acolhedora poderá 
ocorrer nas seguintes situações, sem prejuízo do disposto 
em regulamentação específica:
I - solicitação por escrito, na forma prevista no artigo 18, 
§5º, indicando os motivos e estabelecendo, em conjunto 
com a equipe interdisciplinar do serviço, um prazo para 
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efetivação do desligamento;
II - descumprimento dos requisitos estabelecidos no 
artigo 17 desta Lei, comprovado por meio de Parecer 
Técnico, expedido pela equipe do serviço;
III – avaliação negativa expedida por parecer técnico 
pela equipe do serviço, atentando-se ao disposto no 
artigo 15, §§ 5º e 6º.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese de desliga-
mento, a família acolhedora assinará um Termo de 
Desligamento.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES E DOS DIREITOS

Art. 22. A família acolhedora tem a responsabilidade 
familiar pelas crianças e adolescentes acolhidos, pelo 
que se segue:

I – Prestar assistência material, moral, educacional e 
afetiva à criança e ao adolescente, conferindo ao seu 
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 
pais nos termos do artigo 33, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente;
II – Participar do processo de preparação, formação e 
acompanhamento;
III – Acolher, quando for o caso, grupo de irmãos para 
evitar a ruptura dos vínculos familiares;
IV – Prestar informações sobre a situação das crianças e 
dos adolescentes acolhidos à equipe técnica responsá-
vel, comunicando todas as situações de enfretamento, de 
dificuldade, que observarem durante o acompanhamento, 
seja sobre a criança/adolescente, seja sobre a própria 
família acolhedora e a família de origem;
V – Contribuir na preparação da criança para a futura 
colocação em família substituta ou retorno à família bio-
lógica sempre sob orientação técnica dos profissionais 
do serviço Família Acolhedora;
VI – Receber a equipe técnica do programa em visita 
domiciliar;
VII – Garantir, no mínimo, quatro refeições (café da 
manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), sem qualquer 
diferença da alimentação da família.

Art. 23. É responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS) e da Secretaria Municipal 
de Educação (SEMED), respeitando os ditames do §2º 
do artigo 211 da Constituição Federal de 1988, garantir 
vaga escolar para crianças e adolescentes de 7 (sete) a 
18 (dezoito) anos incompletos. 
§1º. É de responsabilidade da família acolhedora levar 
e buscar da escola as crianças de até 12 (doze) anos 
incompletos.
§2º. Os adolescentes, nos termo do artigo 2º da Lei n.º 
8.069/90, poderão ir e voltar sozinhos da escola desde 
que não seja preciso usar ônibus privado.
§3º. Os responsáveis da família acolhedora deverão par-
ticipar de reuniões convocadas pela escola frequentada 
pelas crianças e adolescentes.

Art. 24. A família acolhedora, sob a supervisão e orienta-
ção da equipe técnica, deverá criar um plano individual de 
atividades esportivas, culturais e escolares, apropriado à 

respectiva faixa etária, interesse e rede, para cada criança 
e adolescente acolhido.
Parágrafo único. As atividades culturais, esportivas e de 
capacitação dever ser estimuladas e acompanhadas pelas 
famílias acolhedoras.

Art. 25. Não é permitido às famílias acolhedoras a impo-
sição de frequência das crianças e adolescentes a cele-
brações religiosas, sendo de livre iniciativa dos acolhidos 
a sua participação.    
     

CAPÍTULO IX
DO TÉRMINO DO ACOLHIMENTO

Art. 26. O término do acolhimento familiar da criança ou do 
adolescente se dará por determinação judicial, atendendo 
aos encaminhamentos pertinentes ao retorno à família de 
origem ou colocação em família substituta, por meio das 
seguintes medidas:
I – Acompanhamento após a reintegração familiar visando 
a não reincidência do fato que provocou o afastamento 
da criança;
II – Acompanhamento psicossocial à família acolhedora 
após o desligamento da criança, atento às suas neces-
sidades;
III – Orientação e supervisão do processo de visitas entre 
a família acolhedora e a família que recebeu a crianças;
IV – Envio de ofício ao Juizado da Infância da Comarca 
de Nova Iguaçu. Comunicando o desligamento da família 
de origem do serviço.   

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. Essa lei será regulamentada por decreto do Chefe 
do Poder Executivo Municipal.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Iguaçu, RJ, 05 de setembro de 2018.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

DECRETO Nº. 11.420, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO OR-
ÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS”
      
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 Governo-SEMUG, 
Secretaria Municipal de Educação-SEMED e Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura-SEMIF, no valor de R$ 2.420.000,00 
(Dois milhões e quatrocentos e vinte 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, 05 de setembro de 2018.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

ANEXO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO DO DECRETO Nº 11.420

     

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Governo-SEMUG, Secretaria 
Municipal de Educação-SEMED e Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF.

     

Descrição do Projeto/ Ativi-
dade/ Operações Especiais

Nat. da 
Despesa Fonte Anular Suplementar

02.02.01.04.122.5001.2001 3.3.90.39 100  800.000,00

02.02.05.04.122.5001.2001 3.3.90.36 100  20.000,00

02.07.01.12.361.5103.1005 4.4.90.51 119  100.000,00

02.03.03.15.452.5021.2040 3.3.90.39 100  1.500.000,00

02.07.01.12.361.5103.1005 4.49.90.51 101 2.420.000,00  

  Total 2.420.000,00 2.420.000,00

DECRETO Nº. 11.421, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO OR-
ÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FMAS”
       
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 especial, alterando 
o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
- FMS, no valor de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e qui-
nhentos 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 crédito adicional especial conforme Art. 10º Inc I da 
Lei 4.693 de 27 de dezembro de 2017 – LOA 2018, em 
função de repasses federais para atender o Programa 
Criança Feliz do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) e autorizado pela Lei Municipal nº 4.789 de 22 
de agosto de 2018.

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

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2018.

ROGERIO MARTINS LISBOA
Prefeito

ANEXO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO DO DECRETO Nº 11.421

 

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

 

Descrição do Projeto/ 
Atividade/ Operações Especiais

Nat. da 
Despesa

Fonte Anular Suplementar

03.30.01.08.244.5109.2185 3.1.90.04 129  461.000,00

03.30.01.08.244.5109.2185 3.1.90.13 129  91.000,00

03.30.01.08.244.5109.2185 3.3.90.30 129  476.000,00

03.30.01.08.244.5109.2185 3.3.90.39 129  472.000,00

  Total 0,00 1.500.000,00

Os recursos compensatórios serão provenientes de Crédito Especial conforme 
Art. 10º Inc I da Lei 4.693 de 27 de dezembro de 2017 – LOA 2018, em função 
de repasses federais para atender o Programa Criança Feliz do Ministério do 
Desenvolvimento Social(MDS).

DECRETO Nº 11.422 DE 05 DE SETEMBRO DE2018.

“DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO PARA O CON-
SELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTORURAL 
SUSTENTÁVEL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU.”

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor.
DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados os seguintes membros para 
integrarem o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável da Cidade de Nova Iguaçu.

REPRESENTANTE NÃO GOVERNAMENTAL
 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT

Titular: Sônia Ferreira Martins
Suplente: Lígia Maria de Oliveira Nonato

Em Substituição 
Titular: Maria Betânia dos Santos 
Suplente: Geraldo João Lima

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições ao contrário.

Rogério Martins Lisboa
PREFEITO

DECRETO N º 11.423 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

REGULAMENTA A LEI DO FUNDO MUNICIPAL DE 
CULTURA DE NOVA IGUAÇU E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. 
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DECRETA:  

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Este Decreto regulamenta a Lei 3.817/2007, no que 
dispõe sobre a criação de fundo de financiamento à cultura 
para a realização de projetos culturais, considerando o 
seguinte mecanismo: 

I. Fundo Municipal de Cultura - FMC; 
Parágrafo único . Para os fins deste Decreto, as expres-
sões “Comissão Municipal do Fundo de Cultura” e CMFC 
se equivalem.  

CAPÍTULO II – DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2° O Fundo Municipal de Cultura - FMC tem adminis-
tração da Secretaria Municipal de Cultura.  

Art. 3 ° São receitas do FMC:  
I. dotações consignadas na Lei Orçamentária 
Anual (LOA);  
II. transferências federais e/ou estaduais;  
III. contribuições de mantenedores;  
IV. doações e legados nos termos da legislação 
vigente;  
V. subvenções e auxílios de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organismos internacionais;  
VI. retorno  dos  resultados econômicos prove-
nientes dos investimentos porventura realizados;  
VII. saldos não utilizados na execução dos projetos 
culturais financiados com recursos dos mecanismos pre-
vistos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura; 
VIII. devolução de recursos determinados pelo não 
cumprimento ou desaprovação de contas de projetos 
culturais custeados pelos mecanismos da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, bem como as multas previstas na 
mesma;  
IX. recursos provenientes de incentivo fiscal;  
X. outras receitas legalmente incorporáveis que lhe 
vierem a ser destinadas.  
 
Art. 4 ° A aplicação dos recursos do FMC deverá estar em 
consonância com as Políticas Culturais estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Cultura, pelo Conselho Municipal 
de Políticas Culturais e pelo Plano Municipal de Cultura, 
devendo ser utilizados:  
I. para estimular a realização de projetos culturais 
no Município de Nova Iguaçu que se enquadrem nos 
eixos e áreas artístico-culturais definidas neste Decreto, 
mediante realização de apoio financeiro;  
II. para estimular a produção e o fazer artístico local, 
através de projetos culturais que se enquadrem nos eixos e 
áreas artístico-culturais definidas neste Decreto, mediante 
realização de apoio financeiro;

Art. 5° Os recursos do FMC serão aplicados, através de 
editais e/ou chamadas públicas, em projetos artístico-
-culturais submetidos à avaliação da CMFC. 

Art. 6°  O FMC apoiará projetos conforme os seguintes 
percentuais:  

I. até 100% (cem por cento) para proponentes ins-
critos como pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos;  
II. até 80% (oitenta por cento) para proponentes 
inscritos como pessoa jurídica com fins lucrativos.  

Art. 7° Para realizar a inscrição, o proponente deverá pre-
encher formulário que será disponibilizado fisicamente na 
sede da SEMCULT durante todo o período de inscrição. 

Art. 8 ° Todos os projetos habilitados serão submetidos ao 
crivo dos pareceristas para análise segundo as diretrizes 
estabelecidas, sendo encaminhadas em sequência à 
CMFC para manifestação.  
Parágrafo único. Cabe ao Secretário Municipal de Cultura 
a aprovação final dos projetos, fundamentando sua de-
cisão caso esta seja diversa da manifestação da CMFC.  

Art. 9 ° A SEMCULT fará publicar em Diário Oficial todos 
os projetos aprovados e reprovados para amplo conhe-
cimento em ordem de classificação.  
§1º. Caberá recurso à SEMCULT da reprovação do pro-
jeto no prazo de 05 (cinco) dias úteis de sua publicação 
em Diário Oficial.  
§2º. O calendário de reuniões da CMFC será divulgado 
junto com o edital de inscrição de projetos, bem como o 
prazo para divulgação das análises.  
§3º. Todos os projetos inscritos receberão parecer por 
escrito, que ficará disponível para consulta do interessado 
na SEMCULT.  
§4º. Cada projeto aprovado terá uma inscrição municipal 
temporária emitida pela Secretaria Municipal de Econo-
mia e Finanças.  
§5º. O proponente que tiver seu projeto aprovado de-
verá contactar a SEMCULT para formalização do apoio 
financeiro em até 30 dias após a publicação do resultado 
em Diário Oficial.  
§6º. Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, 
será considerada a desistência do proponente, sendo 
o projeto substituído por outro, conforme a ordem de 
classificação.  

Art. 10  Nenhum recurso do FMC poderá ser movimenta-
do sem a expressa autorização do Secretário Municipal 
de Cultura de Nova Iguaçu.  

CAPÍTULO III– DA COMISSÃO MUNICIPAL DO FUN-
DO DE CULTURA

Art. 11 Fica instituída a Comissão Municipal do Fundo 
de Cultura.

Art. 12 A Comissão Municipal do Fundo de Cultura – 
CMFC, tem como finalidade avaliar e selecionar, de 
forma impessoal e objetiva, os projetos culturais a serem 
incentivados. 

Art. 13 A Comissão Municipal de que trata este Decreto 
será composta por 06 (seis) membros, conforme o pre-
visto na legislação, sendo a sua presidência ocupada 
pelo secretário municipal de cultura.
§1º. Os três membros do poder público serão indicados 
pela SEMCULT.  
§2º. Os três membros da sociedade civil serão escolhidos 
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na plenária do CMPC.  
§3º. Para as vagas de membros da sociedade civil podem 
candidatar-se apenas os membros do CMPC que sejam 
representantes da sociedade civil no Conselho.  
§4º. Caso o CMPC não proceda à eleição por falta de 
candidatos, a SEMCULT indicará os membros da socie-
dade civil, todos de notório saber e reconhecida atuação 
na área cultural.  
§5º. Os membros da sociedade civil integrantes das 
Comissões deverão representar linguagens artísticas 
distintas entre si.  
§6º. A Secretaria Municipal de Cultura deverá indicar 
dois membros suplentes do poder público e o CMPC 
deverá eleger dois membros suplentes da sociedade 
civil para integrarem a Comissão. A designação dos 
suplentes deverá ser feita com indicação de ordem de 
chamada.  
§7º. Os componentes da CMFC cumprirão mandato de 
dois anos.
§8º. No caso de membros que se retirarem antes do 
término da vigência do respectivo biênio, a substituição 
pelo suplente será realizada pelo período complementar 
do mandato da Comissão já vigente.  
§9º. Ocorrida a situação descrita no § 2º deste artigo, o 
membro suplente só poderá ser reeleito para um único 
mandato subsequente.  

Art. 14  Compete à CMFC:  
I. analisar, selecionar e aprovar, à luz do edital 
ou da chamada pública, de forma independente e autô-
noma, os projetos culturais apresentados à Secretaria 
Municipal de Cultura, que visam aos benefícios previstos 
no presente Decreto;  
II. lavrar as atas das reuniões atinentes às suas 
atividades;  
III. solicitar vistorias, avaliações, perícias, análises 
e demais levantamentos necessários à perfeita obser-
vância deste Decreto;  
IV. deliberar sobre os assuntos submetidos à 
Comissão;  
V. exercer outras atividades correlatas.  

Art. 15 Não poderão se candidatar como representantes 
do setor cultural na CMFC:  
I. proponente que tenha projeto aprovado na 
SEMCULT em execução, ou projeto finalizado que não 
tenha parecer de regularidade da prestação de contas 
(Certificado de Conclusão do Projeto Cultural);  
II. ex-membros da CMFC que tenham perdido 
titularidade de acordo com o artigo 18 deste decreto.  

Art. 16 A coordenação da CMFC será exercida por um 
Secretário Executivo indicado pela SEMCULT, dentre 
seus representantes titulares. 

Art. 17 A SEMCULT fará publicar no Diário Oficial do 
Município, após eleição e indicação, o nome dos repre-
sentantes que farão parte da Comissão, inclusive os 
suplentes.  

Art. 18 Perderá o mandato o membro titular que renun-
ciar a qualquer tempo ou que se ausentar de 03 (três) 
reuniões consecutivas, sem prévia justificativa, ou de 

05 (cinco) alternadas, num período de 10 (dez) meses.  
§1º. A perda do mandato será formalizada por comunica-
ção escrita assinada pelo Secretário Municipal de Cultura.  
§2º. O suplente somente terá assento na Comissão após 
a publicação da perda do mandato por parte do titular e 
de sua posse.  

Art. 19 As reuniões da CMFC ocorrerão por convocação 
do Secretário Executivo da Comissão, com antecedência 
de no mínimo cinco (05) dias úteis, e funcionarão com 
quórum mínimo de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) 
dos seus membros (quatro membros), quórum este que 
também valerá para as deliberações da CMFC.  

Art. 20 Perderá a qualidade de membro da CMFC o re-
presentante da SEMCULT que se licenciar para tratar de 
interesses particulares, se aposentar e/ou for exonerado 
ou demitido do seu cargo.  

Art. 21 O membro que se desligar da CMFC, seja por 
renúncia ou por perda de mandato, somente poderá ins-
crever projeto na SEMCULT após o prazo mínimo de um 
ano, a contar da data do desligamento. 

CAPÍTULO IV – DOS PROJETOS

Art. 22 Para efeito de apresentação de projetos para o 
incentivo serão considerados os seguintes segmentos e 
áreas artístico-culturais:  
I. Artes cênicas (teatro, circo e danças); 
II. Artes visuais (fotografia, artes plásticas, “design” 
e artes gráficas);  
III. Cinema e Audiovisual;  
IV. Literaturas e bibliotecas;  
V. Música;  
VI. Crítica e formação cultural (arte educação, história 
e crítica da arte, pesquisa na área artística e formação 
artística em geral);  
VII. Patrimônio histórico e cultural (centros culturais, 
museus, folclore, artesanato, acervos e patrimônio histó-
rico, material e imaterial);  
VIII. Moda e gastronomia. 

Art. 23 São vedados projetos que infrinjam os direitos 
humanos e/ou que contenham qualquer tipo de elemento 
discriminatório a minorias ou a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social ou econômica, seja por cor de pele, 
etnia, naturalidade, ascendência, idade, gênero, orientação 
sexual, religião, aparência física, deficiência, entre outras.  

Art. 24 Todo projeto deverá apresentar propostas de con-
trapartidas sociais no âmbito cultural.  

Parágrafo único. Entende-se por propostas de contra-
partida social aquelas que são oferecidas visando gerar 
acessibilidade, interesse e efeitos públicos culturais. Po-
dem ser apresentadas propostas tais como: distribuição 
gratuita de porcentagem significativa de ingressos, no caso 
de eventos; distribuição gratuita de parte dos produtos/
bens gerados pelo projeto; circulação dos bens/produtos 
culturais por circuitos marginais aos mercados culturais; 
inclusão de grupos em situação de fragilidade socioeco-
nômica ou de vulnerabilidade social na realização de pro-

gramas culturais, levando-se sempre em consideração 
a relevância das propostas de acordo com a amplitude 
do projeto e o público que pretende alcançar. 

Art. 25  Os projetos culturais poderão ser apresentados:  

I. por pessoas físicas, residentes e domiciliadas 
há pelo menos 02 (dois) anos no Município de Nova 
Iguaçu;  
II. por pessoas jurídicas, com ou sem fins lucra-
tivos, de natureza cultural, sediadas no Município de 
Nova Iguaçu e com atuação há mais de 02 (dois) anos, 
considerando o ano de execução do projeto.  

Parágrafo único. Os proponentes deverão comprovar 
sua atuação cultural por meio de critérios definidos em 
edital ou chamada pública.  

Art. 26 A SEMCULT fará publicar no Diário Oficial do 
Município edital contendo os procedimentos exigidos 
para a apresentação de projeto artístico-cultural a ser 
beneficiado, os valores máximos a serem contemplados 
por projeto, o período e local de inscrição, bem como os 
critérios de inscrição e aprovação.  
Parágrafo único. O edital publicado será disponibilizado 
em inteiro teor, bem como seus anexos, formulários e 
documentação informativa correlata, na sede da Secre-
taria Municipal de Cultura.  

Art. 27 A análise dos projetos obedecerá à ordem de 
protocolo.  

Art. 28 A SEMCULT, após o recebimento do projeto, re-
alizará, no prazo de até 30 (trinta) dias, seu processo de 
habilitação, com objetivo de verificar todos os requisitos 
básicos exigidos para o enquadramento da proposta 
e, em seguida, encaminhará os habilitados para os 
pareceristas e posteriormente à CMFC, que realizará a 
qualificação e apreciação dos projetos.  
§1º. A decisão de indeferimento será publicada no Diário 
Oficial do Município, cabendo recurso.  
§2º. Os projetos habilitados seguem diretamente para os 
pareceristas, e posteriormente à Comissão, enquanto os 
inabilitados ficam aguardando o prazo de recurso.  

Art. 29 Para efeito de aprovação, a análise dos projetos 
se restringirá ao seu enquadramento nos critérios exclu-
sivamente técnicos dispostos nos editais publicados pela 
SEMCULT, não cabendo análise de mérito, linguagens 
ou conteúdo cultural.  

Art. 30 Para fins de aprovação dos projetos, considera-se:
I. produto cultural: o artefato cultural de qualquer 
espécie, com a possibilidade de reprodução, comercia-
lização ou distribuição gratuita;  
II. evento cultural: o acontecimento de caráter 
artístico-cultural de existência restrita à sua realização 
ou exibição;  
III. programa cultural: o conjunto de ações culturais 
de caráter periódico ou contínuo;  
IV. outras atividades, aquelas que compreendem: 
a) reforma de edificações, construção e acervo de equi-
pamentos; b) manutenção de entidades artístico-culturais 
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sem fins lucrativos; c) conservação e restauração de 
prédio, monumento, logradouro, sítio e demais bens 
tombados pelo Poder Público ou de seu interesse de 
preservação respeitada a legislação relativa ao Patri-
mônio Histórico Cultural; d) construção, manutenção 
e ampliação, arquivos, bibliotecas e outras instituições 
artístico-culturais, sem fins lucrativos; e) aquisição de 
acervo e de materiais necessários ao seu funcionamento; 
f) produção cultural em meio eletrônico ou outra forma de 
suporte virtual; g) formação e aperfeiçoamento artístico 
ou outras atividades listadas em edital.  

Art. 31 O proponente poderá ter aprovado até dois pro-
jetos dentro do mesmo exercício.  

Art. 32 O proponente pessoa física não poderá apresen-
tar proposta com o objetivo de realização de obras em 
espaços físicos e aquisição de equipamentos.  

Art. 33 Poderão ser contemplados Planos Anuais de 
Atividades para projetos de ação continuada.  
§1º. Entende-se por Plano Anual de Atividades: pro-
posta cultural apresentada por pessoa jurídica sem fins 
lucrativos que contemple, por um período de um ano, a 
manutenção da instituição e suas atividades culturais de 
caráter permanente e continuado, bem como os projetos 
e ações constantes do seu planejamento.  
§2º. O valor a ser aprovado nos planos anuais será 
equivalente à estimativa de recursos a serem captados 
a título de doações e patrocínios, conforme constar da 
previsão anual de receita e despesa apresentada pelo 
proponente.  
§3º. Os planos anuais submeter-se-ão às mesmas regras 
de aprovação, execução, avaliação e prestação de contas 
aplicáveis aos demais projetos.  

Art. 34 O proponente deverá informar conta corrente 
exclusiva para o projeto junto à instituição financeira na 
qual o Município mantenha suas contas, específica para 
os fins previstos neste Decreto, por meio da qual efetuará 
toda movimentação financeira relativa ao projeto.  
Parágrafo único. O proponente poderá movimentar a 
conta exclusiva do projeto, conforme cronograma físico-
-financeiro, quando houver depósito de no mínimo 20% 
(vinte por cento) do orçamento aprovado do projeto, 
mediante autorização da SEMCULT. 

Art. 35  É vedada a apresentação de projetos:  
I. por pessoa física ou jurídica contratada para 
apresentar-se como proponente;  
II. por pareceristas, membros ou suplentes da 
Comissão Municipal de que trata este decreto, incluindo 
pessoas jurídicas de que participem como sócios ou diri-
gentes, seus sócios, suas coligadas ou controladas, seus 
cônjuges ou conviventes, ascendentes, descendentes, 
colaterais até o segundo grau, enquanto durarem seus 
mandatos;  
III. por membros titulares ou suplentes do Con-
selho Municipal de Políticas Culturais, assim como 
empresas ou entidades de que participem como sócios 
ou dirigentes;  
IV. por agentes públicos da Prefeitura da Cidade 
de Nova Iguaçu, de sua Administração Direta e Indireta;  

V. por agentes públicos lotados na SEMCULT, seus 
cônjuges ou conviventes, ascendentes, descendentes, 
colaterais até o segundo grau e seus sócios.

Art. 36 O proponente deverá apresentar, juntamente 
com o Projeto, proposta de contrapartida social que se 
enquadrem no artigo 24, parágrafo único, deste decreto.  

Art. 37 A SEMCULT poderá estabelecer, na aprovação do 
projeto, concessão de recurso inferior ao solicitado pelo 
proponente.  
§1º. A aprovação de projeto com valores finais abaixo do 
valor pleiteado não poderá implicar na alteração da faixa 
de porte originalmente pretendida pelo proponente.  
§2º. O proponente do projeto com valores alterados em 
relação à proposta original será convocado para efetuar 
as devidas adequações, conforme sua livre decisão, 
obedecidos os limites estabelecidos neste Decreto e no 
respectivo edital.  

Art. 38 O proponente pode participar como prestador de 
serviço do projeto e por ele receber recursos, conforme 
regulamentação contida nos editais ou chamadas públicas. 
Parágrafo único. O estabelecido no  caput deste artigo 
também se aplica à contratação de empresa na qual o 
proponente figure como sócio.  

Art. 39 Na contratação de empresas e/ou profissionais 
para prestação de serviços para o projeto, os proponentes 
devem observar o seguinte:  
I. é vedada a contratação direta ou indireta de 
membros da CMFC, seus cônjuges ou conviventes, pa-
rentes ascendentes, descendentes colaterais, afins até o 
segundo grau, seus sócios e sociedades empresariais das 
quais façam parte;  
II. é vedada a contratação direta ou indireta de 
servidores e funcionários da SEMCULT, seus cônjuges ou 
conviventes, parentes ascendentes, descendentes colate-
rais, afins até o segundo grau, seus sócios e sociedades 
empresariais das quais façam parte;  
III. é vedada a contratação direta ou indireta de 
servidores e funcionários da Prefeitura da Cidade de Nova 
Iguaçu e de suas autarquias bem como de sociedades 
empresariais das quais façam parte;  
IV. um mesmo profissional não pode ser contratado 
para realizar mais de 03 (três) atividades em um projeto;  
V. os serviços de comunicação e divulgação devem 
obedecer ao limite máximo de 20% (vinte por cento) do 
orçamento aprovado do projeto.  

Art. 40 Somente são permitidos remanejamentos de des-
pesas entre os itens de orçamento do projeto cultural com 
autorização prévia e expressa da SEMCULT.  
§1º. É desnecessária a autorização da SEMCULT para 
remanejamentos quando somarem até 20% (vinte por 
cento) dos recursos captados, desde que:  
I. Não criem ou suprimam rubricas;  
II. Fique assegurada a economicidade por item.  
§2º. Os remanejamentos não podem recair sobre itens do 
orçamento que tenham sido retirados CMFC na aprovação 
do projeto. 
§3º. A inclusão de novos itens orçamentários, mesmo que 
não altere o orçamento total aprovado ou captado, deve 

ser submetida previamente à SEMCULT.

Art. 41 A CMFC decidirá quanto à aprovação do projeto 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término 
da etapa da habilitação, prorrogáveis por igual período.  
Parágrafo único. Em situações excepcionais, o prazo 
previsto no  caput deste artigo poderá ser prorrogado pelo 
Secretário Municipal de Cultura, mediante solicitação 
fundamentada da CMFC.  

Art. 42 Após a análise e aprovação de projetos pela 
CMFC, a SEMCULT deverá receber as decisões da 
Comissão e avaliar se houve ilegalidade no processo 
de seleção ou indicação de algum projeto que venha a 
ferir os princípios legais.  

Art. 43 A SEMCULT fará publicar no Diário Oficial do Mu-
nicípio, no prazo de 30 (trinta) dias contados do término 
da aprovação prevista no artigo antecedente, a relação 
de projetos aprovados para o incentivo.  
§1º. Os projetos aprovados e não aprovados serão pu-
blicados conforme a ordem de classificação.  
§2º. Caso o proponente não realize o projeto aprovado, 
ou seja de algum modo impedido de executá-lo, deverá 
devolver os recursos já recebidos ao Fundo Municipal 
de Cultura.  
§3º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º deste 
artigo para projetos aprovados, a SEMCULT convocará 
os projetos subsequentes conforme a ordem de classi-
ficação.  

Art. 44 O Projeto deve ser concluído até o final do 
exercício financeiro para o qual foi aprovado, podendo 
ser prorrogado mediante anuência da SEMCULT, com 
solicitação e justificativa apresentadas em prazo previa-
mente estipulado.  
Parágrafo único. O proponente pode solicitar no máximo 
uma vez prorrogação da vigência do projeto. 

CAPÍTULO V – 
DAS RESPONSABILIDADES DOS APROVADOS

Art. 45 Não pode ser delegada a terceiros, por meio de 
procuração ou quaisquer outros tipos de documentos, a 
responsabilidade legal do projeto aprovado, bem como a 
movimentação de recursos financeiros a ele destinados.  

Art. 46 É obrigatória a menção explícita à Prefeitura 
Municipal de Nova Iguaçu e à Secretaria Municipal de 
Cultura, e suas respectivas logomarcas, nos produtos 
resultantes dos projetos incentivados e em quaisquer 
atividades e materiais relacionados à sua difusão, divul-
gação, promoção e distribuição, em destaque equivalente 
ao que for dado ao maior incentivador, conforme modelo 
a ser fornecido.

CAPÍTULO VI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 47 O proponente deve, no prazo de 60 (sessenta) 
dias corridos após o fim da execução do projeto, apre-
sentar à SEMCULT prestação de contas detalhada dos 
recursos recebidos e despendidos, além da comprovação 
dos impostos sob sua responsabilidade, devidamente 
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comprovados, inclusive documentos de receita e despe-
sa, extrato bancário, relatório das atividades desenvolvi-
das, contrapartidas sociais realizadas, dos resultados do 
projeto, dos produtos, incluindo material de divulgação, 
conforme definido em Portaria específica da SEMCULT.  
§1º. A SEMCULT realizará a análise da prestação de 
contas e emitirá parecer para decisão final da Secretaria 
Municipal de Controle Geral – SEMCOGER.  
§2º. A SEMCULT concluirá a análise da prestação de 
contas no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da entrega da prestação de contas por parte do 
proponente. 
§3º. O proponente que, no prazo estabelecido no caput  
deste artigo, não apresentar a prestação de contas, fica 
impedido de inscrever projeto na SEMCULT enquanto 
perdurar a situação de irregularidade.  
§4º. Não podem ser repassados recursos aos proponen-
tes de projetos com prestação de contas em situação de 
irregularidade, até que a referida prestação de contas 
seja aprovada.  

Art. 48 Fica criado o Cadastro de Inadimplentes da 
Secretaria Municipal de Cultura, que tem como objetivo 
registrar e relacionar proponentes de projetos em situa-
ção de irregularidade perante a SEMCULT.  

Art. 49 Será inserido no Cadastro de Inadimplentes 
da SEMCULT o proponente, pessoa física ou jurídica, 
declarado inadimplente que:  

I. não prestar contas dos recursos recebidos pela 
SEMCULT;  
II. apresentar a prestação de contas, total ou 
parcial, fora do prazo estabelecido no caput    do artigo 
47 deste Decreto;  
III. que, após notificado, não apresentar documen-
tação ou não cumprir diligência para saneamento de 
irregularidade detectada na prestação de contas dentro 
do prazo estabelecido;  
IV. prestar contas sem apresentar o produto cultural 
resultante do projeto aprovado, quando este for objeto 
da proposta;  
V. descumprir a orientação sobre o uso das logo-
marcas da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu e da 
Secretaria Municipal de Cultura na divulgação do projeto.  

Art. 50 Os proponentes inscritos no Cadastro de Inadim-
plentes da Secretaria Municipal de Cultura que incorre-
rem em uma ou mais hipóteses previstas nos incisos I a 
V do artigo 49 deste Decreto ficam impedidos de receber 
recursos da SEMCULT e de contratar com o Município de 
Nova Iguaçu, sem prejuízo da inscrição em dívida ativa 
dos valores devidos.
Parágrafo único . Os proponentes somente podem 
apresentar novos projetos após cumprida a penalidade 
do artigo 47, § 3º e regularizada sua inadimplência em 
decisão oficial que será publicada pela SEMCULT. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS

Art. 51 As entidades de classes representativas dos di-
versos segmentos da cultura no Município e os membros 

do Poder Legislativo local terão amplo acesso à documen-
tação referente aos projetos culturais beneficiados pela Lei 
nº 3.817, de 03 de janeiro de 2007, após solicitação formal.  

Art. 52 As despesas decorrentes da execução deste De-
creto ocorrem por conta dos recursos do Município, em 
conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual.  

Art. 53  Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

ROGÉRIO MARTINS   LISBOA
PREFEITO

PORTARIA Nº 491 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

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

EXONERAR, Tatiana Nascimento Sousa Ramos, do 
cargo em comissão de Diretor de Estimativas e Cadastros 
– CPL/FMS, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, 
Símbolo DAS I,  a contar desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA N.º 492 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018

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

RESOLVE:
Art 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacio-
nados para constituírem a Comissão Permanente de 
Licitação para Obras, Materiais e Serviços do Fundo Mu-
nicipal de Saúde e do Hospital Geral de Nova Iguaçu da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS – FMS, a contar 
desta publicação:

Presidente MARIA DO CARMO INÁCIO BAHIA

Secretário Executivo SUELLEN MARTINS OLIVEIRA GOULART

Membros Efetivos MARIA NAZARÉ BRAGA DE LIMA
FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE LIMA

Membro Suplente MARÍLIA DE OLIVEIRA MACHADO

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 493 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

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

Art 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacio-
nados, no âmbito da Comissão Permanente de Licitação 

para Obras, Materiais e Serviços do Fundo Municipal de 
Saúde e do Hospital Geral de Nova Iguaçu da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUS – FMS, a contar desta 
publicação, para realização de licitações na modalidade 
PREGÃO:

Pregoeiro PEDRO HENRIQUE COSTA ASSAD SALLES

Equipe de Apoio SUELLEN MARTINS OLIVEIRA GOULART
MARIA NAZARÉ BRAGA DE LIMA

Membro Suplente MARÍLIA DE OLIVEIRA MACHADO

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

PORTARIA Nº 494 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018

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

EXONERAR MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO, do cargo 
em comissão de Superintendente de Operações de 
Trânsito – Símbolo  STD – da Secretaria Municipal de 
Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana – SEMTMU – a 
contar desta publicação.

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

CORREÇÃO
Na Portaria 406 de 02 de agosto de 2018, publicada 
no Jornal ZM Notícias de 03 de agosto de 2018, que 
exonerou a pedido a servidora Michele Pacheco Duarte 
Carneiro, matrícula nº 13/714678-0.

Onde se lê: 31 de março de 2018;
Leia – se: 01 de abril de 2018.

Em, 05/09/2018

ROGÉRIO MARTINS LISBOA
Prefeito

SEMAS

CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 002/SEMAS/
FMAS/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2018/019426
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.
REALIZAÇÃO: DIA 08/10/2018.
HORÁRIO (SESSÃO 1): 10:00 H.
OBJETO: Execução do Projeto ACESSEAS TRABALHO. 
MODALIDADE: Chamamento Público.
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LOCAL: O local da primeira sessão ocorrerá na Rua 
Dr. Luiz Guimarães nº 956, Centro, Nova Iguaçu – RJ, 
SALA 13. O Edital estará no site da Prefeitura Municipal 
de Nova Iguaçu, bem como no portal transparência, 
mas poderá ser retirado no horário de 9:30 às 16:30, no 
mesmo endereço, na sala 2. A Organização da Sociedade 
Civil (OSC) deverá trazer um pen drive ou uma resma 
de papel A4 para retirada do referido Edital. 

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2018.

GUISELA CAMPANA PORTELA
Gestora do FMAS

EXTRATO DE  TERMO ADITIVO
.

PROCESSO: 2014/386869
CONTRATO Nº 01/FMAS/2015
TERMO ADITIVO Nº: 002/FMAS/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E ADRIANA 
GOMES DE OLIVEIRA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 
(DOZE) MESES DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 
NA RUA RECIFE, Nº 530, JARDIM PERNAMBUCO, 
NOVA IGUAÇU/RJ.CONTRATO VIGOROU POR PRA-
ZO INDETERMINADO NO PERÍODO DE 02/03/2018 A 
01/09/2018.
VALOR PERÍODO INDETERMINADO: R$ 16.800,00 
(dezesseis mil e oitocentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e 
seiscentos reais). 
PROGRAMA DE TRABALHO: 03.30.01.08.244.5073.2174
EMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.15
FONTE DE RECURSOS: 129
NOTA DE EMPENHO Nº: 00137/2018
FICHA: 39
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 
e Decreto Municipal nº 10.662/2016. 
PRAZO: 12(Doze) meses, a partir de 02 de setembro 
de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2018.

GUISELA CAMPANA PORTELA
Gestora do FMAS

SEMED

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2017/045582
CONVENIO Nº 003/SEMED/2016
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Setembro e 
Outubro de 2017.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitadoe em atendimento ao disposto nos Incisos 
IV e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, 
conheço as conclusões e APROVO COM REGULARI-
DADE a prestação de contas doCENTRO INTEGRADO 
DE DESENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL – CIDI, 

referente aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados 
através do Convênio nº 003/SEMED/2016.

Publique-se,

Nova Iguaçu, em 04 de Setembro de 2018.

Maria Virginia Andrade Rocha 
Secretária Municipal de Educação.

Mat.11/694.638-8
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2017/035345
CONVENIO Nº 007/SEMED/2016 

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Julho e Agosto 
de 2017.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitadoe em atendimento ao disposto nos Incisos IV 
e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, conheço 
as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a pres-
tação de contas doCENTRO COMUNITÁRIO DE SANTA 
RITA - SARITA, referente aos recursos – FONTE FUNDEB, 
conveniados através do Convênio nº 007/SEMED/2016.

Publique-se,

Nova Iguaçu, em 04 de Setembro de 2018.

Maria Virginia Andrade Rocha 
Secretária Municipal de Educação.

Mat.11/694.638-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2017/034196
CONVENIO Nº 005/SEMED/2016

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Julho e 
Agosto de 2017.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitadoe em atendimento ao disposto nos Incisos IV 
e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, conheço 
as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a pres-
tação de contas doCENTRO COMUNITÁRIO DE SANTA 
RITA - SARITA, referente aos recursos – FONTE FUNDEB, 
conveniados através do Convênio nº 005/SEMED/2016.

Publique-se,

Nova Iguaçu, em 04 de Setembro de 2018.

Maria Virginia Andrade Rocha 
Secretária Municipal de Educação.

Mat.11/694.638-8

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2017/037248
CONVENIO Nº 003/SEMED/2016

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Julho e 
Agosto de 2017.

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência 
de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo 
supracitadoe em atendimento ao disposto nos Incisos IV 
e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, conheço 
as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a 
prestação de contas doCENTRO INTEGRADO DE DE-
SENVOLVIMENTO INFANTO JUVENIL – CIDI, referente 
aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através 
do Convênio nº 003/SEMED/2016.

Publique-se,

Nova Iguaçu, em 04 de Setembro de 2018.

Maria Virginia Andrade Rocha 
Secretária Municipal de Educação.

Mat.11/694.638-8

SEMUS

AVISO DE NOVA DATA

LICITAÇÃO Nº 013/CPL/SEMUS/2018
PROCESSO: 2017/038.000
REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENVELOPES: ATÉ O DIA 21/09/2018 ÀS 15:00 HORAS
REALIZAÇÃO: DIA 21/09/2018 
HORA: 15:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBS-
TITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS 
DE REPOSIÇÃO COM PADRÃO DE QUALIDADE E 
GARANTIA ASSIM COMO OUTROS SERVIÇOS NE-
CESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 
DAS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), BEM COMO GEREN-
CIAMENTO DA FROTA, PARA ATENDER A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR DO EDITAL: 2 RESMAS DE PAPEL A4 
LOCAL: SALA DA CPL, Rua Antonio Wilman, n°. 230, 
Moquetá, Nova Iguaçu, RJ – Tel: 21-3773-3037. No ho-
rário de 13:30 às 16:30 horas. 

Nova Iguaçu – RJ, 05 de Setembro de 2018.

PEDRO HENRIQUE COSTA ASSAD SALLES
Pregoeiro - CPL/SEMUS/FMS

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 036/CPL/SEMUS/2018
PROCESSO: 2015/080.289
REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
– HGNI
ENVELOPES: ATÉ O DIA 21/09/2018 ÀS 09:00 HORAS
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REALIZAÇÃO: 21/09/2018
HORA:  09:00 HORAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXERTOS PARA ATENDER 
O HGNI – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU POR 
UM PERIODO DE 12 MESES.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR DO EDITAL: 02 RESMAS DE PAPEL A4
LOCAL: SALA DA CPL, Rua Antonio Wilman, n°. 230, 
Moquetá, Nova Iguaçu, RJ – Tel: 21-3773-3037. No 
horário de 13:30 às 16:30 horas. 

Nova Iguaçu – RJ, 05 de setembro de 2018.

PEDRO HENRIQUE COSTA ASSAD SALLES
Pregoeiro - CPL/SEMUS/FMS

PORTARIA GABINETE Nº. 151/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada no Di-
ário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/030942, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 152/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de 
suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/027221, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 153/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sejam eluci-
dados os fatos apontados nos Processos nº 2018/023131, 
designando para tanto a Comissão de Sindicância do Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu, nomeada através da Portaria 
Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, publicada em 06.08.18, 
no Diário Oficial do Município.

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

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.
MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 154/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sejam eluci-
dados os fatos apontados nos Processos nº 2018/027226, 
designando para tanto a Comissão de Sindicância do Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu, nomeada através da Portaria 
Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, publicada em 06.08.18, 
no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua pu-
blicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 155/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sejam eluci-
dados os fatos apontados nos Processos nº 2018/023137, 
designando para tanto a Comissão de Sindicância do Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu, nomeada através da Portaria 
Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, publicada em 06.08.18, 
no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua pu-
blicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 156/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/015585, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 157/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/015579, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 158/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
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prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/015549, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 159/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de 
suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/027218, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 160/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de 
suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, se-
jam elucidados os fatos apontados nos Processos nº 
2018/027225, designando para tanto a Comissão de 
Sindicância do Hospital Geral de Nova Iguaçu, nomeada 
através da Portaria Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, 
publicada em 06.08.18, no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 161/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela Por-
taria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada no Diário 
Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sejam eluci-
dados os fatos apontados nos Processos nº 2018/027223, 
designando para tanto a Comissão de Sindicância do Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu, nomeada através da Portaria 
Gabinete nº 136/2018 – SEMUS, publicada em 06.08.18, 
no Diário Oficial do Município.
Art. 2º - Esta Portaria esta em vigor a partir da sua pu-
blicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

PORTARIA GABINETE Nº. 162/2018 – SEMUS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela 
Portaria nº 330/PCNI de 29 de junho de 2018, publicada 
no Diário Oficial de 30 de junho de 2018, no uso de suas 
atribuições,

Considerando o que dispõe o artigo 52, da Lei Complemen-
tar nº 63/90 e § Único do artigo 12 do mesmo diploma legal;
Considerando a necessidade de apurar as responsabili-
dades, inclusive para propositura de ação judicial em face 
dos responsáveis por eventuais irregularidades e danos 
ao Erário Municipal,
RESOLVE:

Art. 1º - Cessar os efeitos da Portaria Gabinete nº 
028/2016 – Semus, publicada em 23 de janeiro de 2016, 
no Diário Oficial do município.
Art. 2º - DESIGNAR a composição da Comissão Per-
manente de Tomada de Contas Especial da Secretaria 
Municipal de Saúde, com os seguintes servidores:

ROBERTO FERNANDES, matrícula nº 11/692164-7;
RUBENS PENA DE MORAES, matrícula nº 60/703963-9;
WANDERLEY DE SOUZA SILVA, matrícula nº 60/712.454-8.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua 
publicação.

Nova Iguaçu,  04 de setembro de 2018.

MANOEL BARRETO DE SOUZA OLIVEIRA LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 60/705996-7

SEMPLAG

PORTARIA SEMPLAG-ADM 
Nº 887 DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO aos funcionários abaixo relacionados:
PROCESSO NOME MATRICULA PERÍODO QUINQUENIO

2014/025852 CELIA APARECI-
DA DE SÁ 
GONÇALVES

10/069.170-9 02/10/2018 a 
01/07/2019

1 9 9 8 / 2 0 0 3 
2 0 0 3 / 2 0 0 8 
2008/2013

2018/013674 DAIANA 
ROSA DE SOUZA

10/702.746-9 01/10/2018 a 
31/12/2018

2012/2017

2015/095099 EDILEUZA ALVES 
DOS SANTOS

10/707.788-6 14/01/2019 a 
13/02/2019

2010/2015

2018/007523 HELENICE DE 
ARAUJO CAR-
VALHO PEREIRA

10/683.162-2 01/02/2019 a 
30/04/2019

1991/1996

2014/386572 MARCIA ROSA-
RIA GONÇALVES 
CORREA

10/695.679-1 10/09/2018 a 
09/12/2018

2007/2012

2014/018314 MICHELE 
DOS SANTOS 
CEZARIO

10/704.646-9 01/11/2018 a 
31/12/2018

2008/2013

2013/248038 NÍCIA ALVES 
RIBEIRO

10/704.625-3 12/09/2018 a 
11/11/2018

2008/2013

2018/023935 TITO LUIZ ALVES 
DA CUNHA

10/677.066-3 23/08/2018 a 
22/11/2018

1998/2003

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO
Subsecretário de Administração

Matrícula nº 11/692.135-7

PORTARIA SEMPLAG-ADM 
Nº 888 DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO aos funcionários abaixo relacionados:
PROCESSO NOME MATRICULA PERÍODO QUINQUENIO

2018/021292
ALEXANDRA 
COSTA DE OLIVEIRA 
MIRANDA

10/704.206-2 08/11/2018 a 
07/02/2019 2013/2018

2015/087865 EDINA FERNANDES 
FREIRE DA SILVA 10/707.804-1 01/11/2018 a 

30/11/2018 2010/2015

2015/108558 ELOÁ SILVEIRA 
DA PAIXÃO 10/683.517-7 01/11/20018 

a 31/01/2019 2001/2006

2018/018813 LUCINEIDE QUEIROZ 
MARINHO 10/713.203-8 01/05/2019 a 

31/07/2019 2013/2018

2018/017278 ROSEMERE NEVES 
DA CRUZ SANTOS 10/702.808-7 01/11/2018 a 

31/01/2019 2012/2017

2018/018279 ROSIVANE DOS 
SANTOS MARTINS 10/700.938-4 01/11/2018 a 

31/01/2019 2012/2017

2018/016284 VITOR 
GUEDES SILVA 10/711.646-0 01/04/2019 a 

30/06/2019 2012/2017

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO
Subsecretário de Administração

Matrícula nº 11/692.135-7

PORTARIA SEMPLAG-ADM 
Nº 889 DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, 
CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO aos funcionários abaixo relacionados:
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PROCESSO NOME MATRICULA PERÍODO QUINQUENIO

2016/024897 AUGUSTO FRANCIS-
CO SEIÇA JUNIOR

10/707.876-9 01/10/2018 a 
30/11/2018

2010/2015

2018/010842 MARIA CECILIA COS-
TA DE OLIVEIRA

10/710.797-2 04/03/2019 a
03/06/2019

2012/2017

2018/013752 MARIA JOSÉ DE SOU-
ZA SEMEÃO

10/688.918-2 01/10/2018 a 
31/12/2018

2013/2018

2018/013220 MARIVALDO SIQUEI-
RA RANGEL

10/665.731-6 03/10/2018 a
02/01/2019

2013/2018

2018/020006 RAFAEL ACACIO SAN-
TOS RIBEIRO

10/710.776-6 18/12/2018 a
17/03/2019

2012/2017

2012/017211 R I TA D E  C A S S I A 
GOES DA SILVA

10/687.676-7 19/08/2018 a
18/11/2018

1998/2003

2018/012122 ROSA MARIA D. DE SÁ 
BITTENCOURT

10/690.212-6 01/11/2018 a 
31/01/2019

2009/2014

2018/020016 S I M O N E  L O R E N A 
LOPES

10/713.264-0 18/12/2018 a 
17/03/2019

2013/2018

2018/013994 WELLINGTON JOSÉ 
DOS SANTOS

10/712.811-9 01/12/2018 a 
28/02/2019

2013/2018

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO
Subsecretário de Administração

Matrícula nº 11/692.135-7

PORTARIA SEMPLAG-ADM 
Nº 890 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, no uso de suas atribui-
ções legais, de acordo com o art. 73, §§ 1º e 2º da Lei n.º 
2.378/92, e cf. decisão contida no processo administrativo 
nº 2018/019600,
CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICU-
LARES, sem remuneração, a funcionária CYNTHIA 
MODESTO DA SILVA,matrícula nº 13/711.852-4, no 
cargo de Professor II, lotada na SEMED, pelo período 
de 02 (dois) anos, a partir de 01/11/2018.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO
Subsecretário de Administração

Matrícula nº 11/692.135-7

CPL

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 014/CPL/18
PROCESSO: 2018/013.474
REQUISITANTE SEMIF
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONTENÇÃO 
DE TALUDE NO ACESSO AO VIADUTO DR. BARROS 
JUNIOR NO SENTIDO ESTRADA DO IGUAÇU/CEN-
TRO, MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ.

A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu torna público que, 
após análise efetuada pela Comissão Permanente de 
Licitação referente aos Documentos de Habilitação, foram 
consideradas HABILITADAS para continuar participando 
deste processo licitatório as empresas 02 – SOLOTESTE 
ENGENHARIA LTDA; 04 – AMRX ENGENHARIA LTDA 

– EPP e 05 – ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – ME. Quanto às empresas 01 – CONSTRUTORA 
LYTORÂNEA S.A descumpriu o disposto nos subitens 7.5.3 
e 7.5.2, II, 03 – ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA descumpriu o disposto nos subitem 7.5.2, II conforme 
prevê o edital, sendo as mesmas consideradas INABILI-
TADAS. Desta forma fica estipulado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recurso, o qual se encerra 
no dia 14 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 17:00 HORAS.
 
Nova Iguaçu, 05/09/2018

Bruno Silva Costa 
Presidente - CPL

CISBAF

AVISO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
2° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

Em atendimento à obrigatoriedade advinda do artigo 15, 
§ 2º da Lei 8666/93, publico a Ata de Registro de Preços 
referente ao Pregão em epígrafe:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A

No dia 07 de fevereiro de 2018, o CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE- CISBAF 
registrou valores ofertados pela empresa BÁLSAMO DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita 
no CNPJ nº 11.858.797/0001-89 com sede na Avenida 
Automóvel Clube, Qd.37 Lt.488, Santa Cruz da Serra, 
Duque de Caxias/RJ, CEP 25.240-971, para aquisição de 
Medicamentos e materiais constantes na Tabela BPS, para 
atender prescrição feita para ocasião de Determinações 
Judiciais, emergências e/ou internações, conforme objeto 
do Pregão Presencial SRP nº 002/2018.  As especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência existente no 
Processo Administrativo nº 000861/2017 e a Proposta 
Comercial apresentada pela empresa integram a Ata, 
independente de transcrição.

Item Descrição Unid. Valor de Desconto

01 Medicamentos Referenciais Unid 5 % Percentual de desconto

02 Medicamentos genéricos Unid 12 % Percentual de desconto

03 Leites Unid 5 % Percentual de desconto

06 Cosméticos Unid 5 % Percentual de desconto

Rosangela Bello
Secretária Executiva do CISBAF

AVISO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
2° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

Em atendimento à obrigatoriedade advinda do artigo 15, 
§ 2º da Lei 8666/93, publico a Ata de Registro de Preços 
referente ao Pregão em epígrafe:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - B

No dia 07 de fevereiro de 2018, o CONSÓRCIO IN-
TERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINEN-
SE- CISBAF registrou valores ofertados pela empresa 
DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCAR-
TÁVEL E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 
10.729.680/0001-32 com sede na Rua Barão de Salusse, 
1664, Centro, Mesquita / RJ, CEP 26.553-210, para 
aquisição de Medicamentos e materiais constantes na 
Tabela BPS, para atender prescrição feita para ocasião 
de Determinações Judiciais, emergências e/ou inter-
nações, conforme objeto do Pregão Presencial SRP nº 
002/2018.  As especificações técnicas constantes no Ter-
mo de Referência existente no Processo Administrativo nº 
000861/2017 e a Proposta Comercial apresentada pela 
empresa integram a Ata, independente de transcrição.

Item Descrição Unid. Valor de Desconto

04 Fraldas Infantis Unid 6 % Percentual de desconto

05 Fraldas Geriátricas Unid 7 % Percentual de desconto

Rosangela Bello
Secretária Executiva do CISBAF

SEMTMU

PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 254 / SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas com Tráfego de Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 
no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo 
N.º 2018/032557, cujo teor diz respeito à interdição de 
trânsito no dia 08 de setembro de 2018, no horário das 
15:00 h às 23:30 h, para realização do evento “Musical 
da Comunidade”, no bairro Corumbá, 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 influenciará 
no tráfego de veículos do sistema de transportes coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° - Interditar, de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, no dia e horário supramencionados, na Rua 
Manoel Batista, entre as Ruas Adelina Pandine e a 
Valdemar Vago, devendo o trânsito voltar às condições 
normais à medida que transcorra o evento; 

ART. 2° - O itinerário alternativo deverá ser pela Rua 
Adelina Pandine, Rua José Regatiere, Rua Valdemar 
Vago e Manoel Batista, IDA e VOLTA;

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, 
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visando à segurança e a orientação dos motoristas; 

ART. 4° - Fica a cargo do organizador do evento, solicitar 
o apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil e Supervisão de Ordem Urbana;

ART. 5° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá 
efeitos a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2018.

LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 34/716.373-6

PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 255 / SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas com Tráfego de Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 
no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo N.º 
2018/032444, cujo teor diz respeito à interdição de trânsito 
no dia 07 de setembro de 2018, no horário das 08:00 h 
às 12:00 h, para realização do evento “Aniversário de 
60º da Igreja”, no bairro Cruzeiro do Sul, 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 influenciará 
no tráfego de veículos do sistema de transportes coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° - Interditar, de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, no dia e horário supramencionados, na Rua 
Dona Clara de Araújo, entre as Ruas Vicente Lamada e 
a Jânio Quadros, devendo o trânsito voltar às condições 
normais à medida que transcorra o evento; 

ART. 2° - O itinerário alternativo deverá ser pela Rua 
Dona Clara de Araújo, Rua Jânio Quadros, Rua Milton 
Campos, Rua Vicente Lamada e Rua Dona Clara de 
Araújo, IDA e VOLTA;

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° - Fica a cargo do organizador do evento, solicitar 
o apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil e Supervisão de Ordem Urbana;

ART. 5° - Esta Portaria entrará em vigor e produzirá 
efeitos a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2018.

LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 34/716.373-6

- PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 256 / SEMTMU / 2018 -
“Interdita Ruas Com Tráfego de Coletivo”

O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MO-
BILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no 
uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo N.º 
2018/031993, cujo teor diz respeito à interdição de trânsito 
no dia 06 de setembro de 2018, nos horários das 09:00 h 
às 11:00 h, para realização do evento “Desfile Cívico”, 
no bairro Jd. da Viga, 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 exer-
cício das atividades de Apoio ao Tráfego em Logradouros 
Públicos do Município de Nova Iguaçu;
CONSIDERANDO que a referida interdição influenciará no 
tráfego de veículos do sistema de transportes coletivos;
RESOLVE:

ART. 1° - Interditar, de forma intermitente, o tráfego de 
veículos, no dia e horário supramencionados, na Rua Vera, 
no trecho entre as Ruas do Imperador e a Dona Helena, 
na Rua Dona Helena, trecho entre as Ruas Vera e a Gil-
da, na Rua Gilda, trecho entre as Ruas Dona Helena e 
a do Imperador e na Rua do Imperador, trecho entre as 
Ruas Gilda e Vera, devendo o trânsito voltar às condições 
normais à medida que transcorra o evento;

ART. 2º - O itinerário alternativo será pela Rua do Impera-
dor, Rua Eugênio Kan e Rua Piauí, IDA eVOLTA;

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° - Fica a cargo do organizador do evento, solicitar 
o apoio do 20º BPMERJ, Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil e Supervisão de Ordem Urbana;

ART. 5° - Este Portaria entrará em vigor e produzirá efeitos 
a partir do dia e hora iniciais supracitados.

Afixe-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2018.

LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte,

Trânsito e Mobilidade Urbana
Mat. 34/716.373-6

Portaria Nº257/SEMTMU/2018
“Comissão de Sindicância”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, 
TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA da cidade de 
Nova Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO as atribuições que lhe conferem a 
legislação municipal em vigor, especialmente o art.120 
da Lei Municipal 2.378/92 (Estatuto dos Funcionários do 
Município de Nova Iguaçu)
RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR SINDICÂNCIA para que no prazo 
estabelecidopeloparágrafo único do art.122 da Lei Muni-
cipal 2.378/92 (Estatuto dos Funcionários do Município de 
Nova Iguaçu), podendo ser prorrogado por igual período, 
sejam apuradas as responsabilidades;

Art. 2º - A apuração solicitada acima é parte do processo 
nº2014/401.628;

DESIGNANDO os seguintes servidores abaixo para com-
porem a Comissão de Sindicância, presidida pelo primeiro:

- ANA CRISTINA DO NASCIMENTO LOUZADA - Mat. 
18/714.939-6
- SUELY FELIX DA CRUZ COSTA -Mat. 11/700.252-0
- TATIANA MARIA DOS SANTOS - Mat.60/713.043-8

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 05 de Setembro de 2018.

LEONARDO BASTOS CALLIJÃO
Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e 

Mobilidade Urbana Mat.34/716.373-6

PREVINI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU – PREVINI, convoca os 
beneficiáriosrelacionados abaixo para comparecerem ao 
endereço, Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95 – Térreo, 
Bairro da Luz, Nova Iguaçu, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos a contar da data desta publicação, munidos de 
identidade e CPF, para REGULARIZAR O RECADAS-
TRAMENTO ANUAL,sob pena de SUSPENSÃO dos 
seus proventos de acordo com portaria nº 163 de 15 de 
agosto de 2014, publicada no Jornal ZM Noticias em 16 
de agosto de 2014.

MATRÍCULA NOME DATA DE NASC

6752877 DILEAN DE BRAGANCA QUINTANILHA 07/07/1957

7043383 LINDAURA GUIMARAES SILVA 19/07/1946

6652853 MARI ELSA CARVALHO NOGUEIRA 24/07/1936

6786917 MARIA DE LOURDES DA SILVA ROTTA 05/07/1947

7018682P THAIS MATOS DA SILVA DE DEUS 30/07/1998

2000031 THAMIRES TEIXEIRA TERTO 24/07/2003

6769137/6730006 VERA LUCIA DA SILVA MARCOLINO 14/07/1956

6627189 ZILDA DIAS 18/07/1948
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Obs: É necessária a apresentação das cópias dos do-
cumentos do dependente - Identidade, CPF, certidão de 
nascimento ou casamento.
Atenciosamente,

MARIA ROSANGELA NAZARIO SAMPAIO ROSA
Gerente da Divisão de Benefício Previdenciário - Previni

Mat.: 11/100.010-8

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 em seus respectivos processos.
Matricula Nome Processo nº

6920490 ANGELA SOARES CHICHIERCHIO 2016/10/739

0686519 WALDIR ANTONIO FURTADO 2017/11/951

6918866 BERENICE BATISTA VITAL 2016/05/406

6688592 WALTER VALADARES 2018/05/483

6884209 DELVIRA DE PAULA RIBEIRO 08/1574/99

0690412 ALVARO DE CASTRO BARBOSA 2010/10/1286

7093370 DANIELE OLIVEIRA WOOD 2018/05/504

7092506 ENY MELLO MATHIAS RODRIGUES 2018/04/383

MARIA ROSANGELA NAZARIO SAMPAIO ROSA
Gerente da Divisão de Benefícios Previdenciário – Previni

Matrícula nº 11/100.010-8

CONCESSÃO DE LICENÇA

A empresa M PANELLA EMP. E ADM. IMOBILIÁRIA 
LTDA CNPJ nº  03.035.275/0001-59, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Habitação e Meio Ambiente, através do processo nº  
2013/248669, a Licença de Instalação LI º 027/2013, 
válida até 28 de novembro de 2017 para realizar obras 
para implantação de loteamento residencial – PAR-
QUE MARAPICU – constituído de 352 unidades, em 
área de 86.689,50 m2 situada Caminho Particular, s/n 
bairro Marapicu, Nova Iguaçu, RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA

A empresa GR EFLUENTES E SOLUÇÕES LTDA 
CNPJ nº  28.410.016/0001-91, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo 
de Nova Iguaçu, através do processo nº 2018/000243, 
a Licença de Operação LO º 038/2018, válida até 31 
de agosto de 2023 para realizar atividade de sistema 
de tratamento de efluentes líquido industriais de ter-
ceiros (exclusive incineração) situada à Estrada de 
Adrianópolis s/n bairro Santa Rita, Nova Iguaçu, RJ.
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