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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.597, de 25 de outubro de 2013

Dispõe sobre os serviços de publicidade  propaganda sonora em
veículos, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, USANDO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, APROVOU E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI, NA FORMA ABAIXO:

Art. 1º Considera-se publicidade e propaganda, para os efeitos desta
Lei, aquelas veiculadas através de caixas de som, auto-falantes e
equipamentos similares, instalados em veículos de qualquer natureza,
móvel ou fixos, por meio dos quais são transmitidos anúncios, editais,
convocações, comunicações, eventos, avisos, convites e
propagandas em geral, no perímetro urbano do Municipio de Casimiro
de Abreu.

§ 1º A restrição a horário, dia da semana, intensidade
e local de veiculação de publicidade sonora aplica-se aos demais
veículos de propaganda, incusive aqueles utilizados por meio de auto-
falantes, instalados em estabelecimentos comerciais ou demais
instalações não comerciais.

§ 2º Para efeitos desta Lei, consideram-se veículos
de qualquer natureza todos aqueles listados no art. 96 da Lei Federal
nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro, observadas as
regulamentações do CONTRAN.

Art. 2º  A propaganda e a publicidade sonoras em veículos somente
poderão ser realizadas através de pessoa física ou jurídica, previamente
cadastrada no Departamento de Fiscalização ou após a obtenção do
competente Alvará de Autorização expedido pela Secretaria Municipal
de Fazenda, Indústria e Comércio, cabendo a esta a possibilidade de
emissão de Alvará Provisório ou Definitivo.

 Parágrafo único -  Para obtenção do Alvará de
Autorização de que trata o caput deste artigo, os interessados deverão
requerer por escrito, junto ao Protocolo municipal, endereçado à
Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, cumpridos os
seguintes requisitos:

| - Vistoria prévia do veículo pela Secretaria Municipal
de Fazenda, Indústria e Comércio, por seus agentes, com a emissão
das seguintes Declarações:

a) Que ateste a adequada instalação do
equipamento sonoro;

b) Que ateste os ruídos e a intensidade do som
estejam de acordo com a Resolução CONTRAN nº 204/2006, que

regulamenta o volume e a freqüência dos sons produzidos por
equipamentos utilizados em veículos e estabelece metodologia para
medição a ser adotada pelas autoridades de trânsito ou seus agentes,
a que se refere o art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro e demais
normas regulamentares.

Art. 3º A utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento
que produza som so será permitida nas vias terrestres abertas à
circulação, em nível de pressão sonora não superior a 80 decibéis –
dB(A), medindo a 7m (sete metros) de distância do veículo.

Parágrafo único Para medições a distâncias diferentes
da mencionada no caput deste artigo, deverão ser considerados os
valores de nível de pressão sonora indicados abaixo:

| - 104 dB a 0,5m de distância;
|| - 98 dB a 1m de distância;
||| - 92 dB a 2m de distância;
IV - 86 dB a 3,5m de distância;
V - 80 dB a 7,5m de distância;
VI - 77 dB a 10m de distância;
VII – 74 dB a 14m de distância;

Art. 4º Excetuam-se do disposto no artigo 1º desta lei os ruídos
produzidos por:

| - buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré,
sirenes, pelo motor e demais componentes obrigatórios do próprio
veículo;

|| - veículos de competição e os de entretenimento
público, somente nos locais de competição ou de apresentação,
devidamente estabelecidos e permitidos pelas autoridades competentes.

Art. 5º A medição da pressão sonora de que trata esta lei se fará em via
terrestre aberta à circulaçao e será realizada utilizandoo decilibelímetro,
conforme os seguintes requisitos:

| - modelo devidamente aprovado pelo Instituto
Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial –
INMETRO, atendendo à legislação metrológica em
vigor e homologado pelo Departamento Nacional de
Trânsito – DENATRAN;
|| - ser aprovado na verificação metrológica realizada
pelo INMETRO ou por entidade por ele credenciada;
||| - ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele
credenciada, obrigatoriamente com periodicidade
máxima de 12 (doze) meses e, eventualmente,
conforme determina a legislação metrológica em vigor.

                   § 1º  O decibelímetro, equipamento de medição da pressão
sonora, deverá estar posicionado a uma altura aproximada de 1,5m (um

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados que fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de
Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ.
Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial n.° 065/2013 do Fundo
Municipal de Saúde, no dia 04/12/2013, às 09h30min, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de oftalmologia -  Injeção
Intra -Vítrea de Quimioterapia – Anti – VEGF intra – Ocular – Ranubizumabe
10 mgr/ml / 0,23ml, em olho direito O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento
das propostas, mediante a entrega de 01 (um) resma de papel tamanho A4,
o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço
acima citado no horário de 09h00min as 16h00min.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, que
fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação, na
Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial n.° 153/2013, no dia 03/12/
2013, às 10h00min, objetivando a contratação de empresa especializada
na instalação de Ar Condicionado, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Habitação, Saneamento e Urbanismo. O Edital
e seus anexos poderão ser obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas
anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega
de 01 (uma)  resma de papel tamanho A4 e o  interessado deverá estar
munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no horário de
09h00min às 16h00min.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão de Licitação, que fará realizar
na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação, na Rua Padre
Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Licitação na modalidade
Pregão, na forma Presencial n.° 141/2013, no dia 13/11/2013, às
14h00min, objetivando a contratação de um jornal de grande circulação
no Estado para a publicação dos atos administrativos e das noticias
do departamento de Licitações e outros. O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do
recebimento das propostas, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de
papel tamanho A4. O interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min às 16h00min.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo 8477/2013

Inexigibilidade nº 82/2013

Conforme justificativas técnicas e parecer jurídico, nos termos do
inciso II, artigo 25 da Lei 8666/93 e do Decreto nº 116/2013, homologo
e Autorizo a Inexigibilidade de Licitação para a contratação da empresa
Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP, inscrita no CNPJ nº
07.866.293/0001-33, estabelecida Av. Anita Garibaldi, 1815, Sl 318, Bl A,
Salvador - BA, para inscrição da servidora Adriana Campos,
Subprocuradora no Curso: V Seminário Terceiro Setor e Parceria na
Área da Saúde, no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais).

Casimiro de Abreu, 13 de setembro de 2013.

Vinicius Figueiredo de Souza
Procurador Geral do Município

Port. 004/13

 RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
Processo Administrativo 8477/2013

Inexigibilidade nº 82/2013

Ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei 8666/
93, conforme parecer técnico e jurídico para a contratação da empresa a
contratação da empresa Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP,
inscrita no CNPJ nº 07.866.293/0001-33, estabelecida Av. Anita Garibaldi,
1815, Sl 318, Bl A, Salvador - BA, para inscrição da servidora Adriana
Campos, Subprocuradora no Curso: V Seminário Terceiro Setor e Parceria
na Área da Saúde, no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais).

Casimiro de Abreu, 13 de setembro de 2013.

Vinicius Figueiredo de Souza
Procurador Geral do Município

Port. 004/13

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 145/2013 – PMCA

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados, por intermédio da Comissão de Licitação, que licitação em
epígrafe, que tem por objeto, objetivando a aquisição de Pó de pedra,
brita graduada e rachão, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Obras Serviços Públicos e Transportes, cuja sessão fora
programada para o dia 25/11/2013, às 10h00mim, será adiada Sine Die,
devido a razões de Interesse Público e por Conveniência da
Administração Pública, face à revisão dos atos da Administração, no
uso do seu poder de Autotutela, com fundamento no artigo 2º da Lei
9784/99 e o artigo 49 da Lei 8.666/99, assim como na Súmula nº 473 do
STF.

Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Especial de
Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/
RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, pelos telefones (22) 2778-2185/
2778-4234 e por meio eletrônico cplcasimiro@gmail.com.

Casimiro de Abreu, 14 de novembro de 2013.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira
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metro e meio), com tolerância de até 20cm (vinte centímetros), acima
do nível do solo e na direção em que for medido a maior nível sonoro.

                   § 2º  Para determinação do nível de pressão sonora
estabelecida no artigo 1º, deverá ser subtraída na medição efetuada
o ruído de fundo, inclusive do vento, de no mínimo 10dB em qualquer
circuntância.

                   § 3º  Até que o INMETRO publique Regulamento Técnico
Metrológico sobre o decibelímetro, os certificados de calibração
emitidos pelo INMETRO ou pela Rede Brasileira de calibração, são
condições necessárias para validar o uso do aparelho.

Art. 6º  O auto de infração e as notificações da autuação e da
penalidade, além do disposto no CTB e na legislação complementar,
devem conter o nível de pressão sonora, expresso em decibéis, da
seguinte forma:

| - o valor medido pelo instrumento;
|| - o valor considerado para efeito de aplicação
da penalidade;
||| - o valor permitido.

Art. 7º O erro máximo admitido para medição em serviço deve respeitar
a legislação metrológica em vigor.

Art. 8º Os níveis de ruído em estabelecimentos comerciais devem
respeitar o limite de até 65/70 decibéis durante o dia, e de até 55/60
decibéis à noite, devendo suas caixas de som ficar voltadas para
interior das suas próprias lojas.

Art. 9º  Os prestados de serviço de publicidade e propaganda sonora
em veículos deverão cadastrar-se junto ao Departamento de ISSQN
da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, mediante
apresentação da Carteira Nacional de Habilitação dos responsáveis
pela condução do veículo, comprovante de residência e documentos
do veículo, conforme exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 10 Os estabelecimentos comerciais que utilizarem publicidade e
propaganda sonora em seu interior deverão ser inscritos no Cadastro
Imobiliario do ISSQN, junto à Secretaria Municipal de Fazenda,
Indústria e Comércio, na categoria de prestador de serviço da atividade
pretendida.

Art. 11 A Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio poderá
conceder Autorização Provisória às pessoas físicas ou jurídicas que,
eventualmente, exerçam as atividades previstas no art. 1º desta lei,
desde que preencha os requisitos previstos no parágrafo único do art.
2º e comprove o pagamento antecipado do ISS, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 12 O Alvará de Autorização e a Autorização Provisória deverão ser
afixados da seguinte forma:

| - no pára-brisa dianteiro do veículo, com a
respectiva placa;

|| - portados pelos condutores de motocicletas e
demais veícuos similares e nos sem pára-brisa, para apresentação
imediata ao ser requerido pela autoridade competente.

Art. 13 A execução das atividades e os condutores dos veículos de que
trata esta Lei ficam submetidos às normas previstas na legislação
tributária municipal.

Art. 14 Os dispositivos desta Lei e respectivas penalidades aplicam-se
aos proprietários, condutores e pessoas físicas e jurídicas contratantes
dos serviços de propaganda e publicidade sonora.

Art. 15 As atividades a que se refere o art. 1º desta Lei poderão ser
exercidas no horário das 8h às 20h, exceto domingos e feriados,
pondendo ser exercidas no horário das 8h às 22h quando tratar-se
exclusivamente:

| - de divulgação de avisos, comunicações ou
convocações para cerimônias fúnebres e tele-mensagens de aniversário
ou datas especiais personalizadas;

|| - de interesse público, em caso de calamidade ou
clamor públicos, mediante expressa autorização da administração
municipal;

III – em manifestações religiosas, sindicais ou
políticas, observadas a legislação pertinente;

IV - utilizada na publicidade sonora, prevista em
legislação especifica.

Art. 16 Fica vedada a divulgação em zonas de silêncio instituídas pela
legislação em vigor a serem instituídas por Decreto, assim como a
veiculação de mensagens atentatórias à moral e aos bons costumes,
assim como façam apologia ao crime e às drogas.

Parágrafo único Os condutores de veículos de
sonorização deverão manter desligados os equipamentos em distância
menor que 50 (cinqüenta) metros de escolas, hospitais, igrejas,
entidades municipais e assistenciais, repartiçõespúblicas civis e
militares, mantendo distância mínima de 25 (vinte e cinco) metros entre
um e outro veículo de sonorização.

Art. 17 A fiscalização, controle, retenção do veículo, multa e execução
das normas previstas nesta Lei competem à Secretaria Municipal de
Fazenda, Indústria e Comércio, e à Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil.

Art. 18 Qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por
sons ou ruídos produzidos pelos veículos referidos nessa Lei poderá
solicitar as providências cabíveis às Secretarias referidas no artigo
anterior, por seus órgãos.

Art. 19 A propaganda eleitoral será disciplinada por leis especificas e
normas editadas pelo Poder Judiciário.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Organizadora do II Fórum Municipal para eleição das
entidades não- governamentais ao Conselho Municipal de Habitação,
Saneamento e Urbanismo de Casimiro da Abreu, instituída através da
resolução 001/2013, de  23 de Julho de 2013,  publicada no Jornal Oficial
do Município de Casimiro de Abreu,  edição nº CCLXXXVIII  de 25/07/
2013, com a finalidade de convocar,  organizar e coordenar a eleição dos
representantes para o Biênio 2013/2015,   resolve:

Art. 1º -  Convocar as organizações não- governamentais, nelas
compreendidas as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
- OSCIP,  Organizações Sociais - OS,  Associações de Moradores, demais
entidades organizadas da sociedade civil ou popular, desde que
juridicamente constituídas e em regular funcionamento no Município,
para participarem  do II Fórum para eleição dos representantes não-
governamentais ao Conselho Municipal de Habitação, Saneamento e
Urbanismo de Casimiro de Abreu.

§ 1º -  O objetivo do II Fórum é a eleição de 06 (seis) entidades da
sociedade civil organizada, legalmente constituídas e em regular
funcionamento no Município, sendo 04(quatro) representantes das
Associações de Moradores e 02 (dois) representantes da sociedade
civil ou popular de Casimiro de Abreu.

§ 2º -  A organização não-governamental que desejar participar do II
Fórum  deverá se credenciar, conforme art. 2º deste edital,  e  indicar um
delegado- representante titular e suplente, que terá direito a voz e voto.

§ 3º -  O mandato das seis organizações  não-governamentais eleitas
nesse II Fórum será de 02  (dois) anos, em consonância com o Art. 3º ,
parágrafo 8º, da lei nº 1157 de 28 de junho de 2007 , ressalvado o direito
a uma recondução.

§ 4 -  Os seis representantes governamentais no Conselho Municipal
de Habitação, Saneamento e Urbanismo  são de livre escolha do prefeito,
por ele indicados e nomeados e comporão o conselho durante a vigência
dos seus cargos, conforme determina  a Art. 3º,  parágrafo 8º, da Lei nº
1157 de 28 de junho de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Habitação, Saneamento e Urbanismo de Casimiro de
Abreu.

§ 5º - Esse Fórum será realizado no dia  10  /  12 / 2013,   3ª feira,. às  09:00
horas, na  Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu,  situada na Praça
Lúcio André,  S/Nº - Centro  - Casimiro de Abreu – RJ.

Art. 2º - As entidades não- governamentais, para poderem participar do
II Fórum ora convocado e se habilitarem como candidatas à vaga de
conselheiro,, deverão se inscrever  na Secretaria Municipal  de
Habitação, Saneamento e Urbanismo, sito na rua  Domingos de Barros,
nº 45  -  Centro – Casimiro de Abreu- RJ, Tel   (22)  2778 1758  e   (22) 2778
2020,  no período de 14/ 11 /2013  a  06 /12 /2013, no  horário de  09 h  às
17 h  (exceto sábado, domingo, feriado e ponto facultativo), entregando
no ato da inscrição o documento indicando seu delegado-titular e
suplente e uma fotocópia da documentação legal da entidade registrada
em cartório (estatuto social e ata da última eleição e posse da diretoria)

Casimiro de Abreu, 12 / 11 /2013

Comissão organizadora

Presidente -  Paulo Roberto Pinheiro da Costa
 Secretário Geral – Ana Letícia Lira Correia
Membro -   Maria do Carmo Santos Lima

 Membro -  Mariane Soares Monzato

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Casimiro de Abreu

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de direito, Dr. (a) Gisele Gonçalves Dias – Juiz em exercício
do Cartório da vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu, RJ, FAZ
SABER aos que presente edital com prazo de vinte dias virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo,
que funciona a Waldemir Henrique da silva, 600 sociedade fluminense
CEP: 28600-000 Centro Casimiro de Abreu-RJ e-
mail: cabvuni@tjrj.jus.br, tramita os autos da Classe/Assunto
Procedimento Ordinário Reidivicaçao / Propriedade de N 0003982-
83.2011.8.19.0017, movida por HELOIZA BARBOZA PACHECO em
face de TATIANA ROCHA DE SOUZA, brasileira, solteira, RG n
11337561-2 IFP, inscrita no CPF n 075.440.777.21, objetivado CITAR
A REQUERIDA de acordo com os artigos 331, II e 332, IV, do CPC.
Assim, pelo presente edital CITA o réu TATIANA ROCHA DE
SOUZA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no
prazo de quinze de dias oferecer contestação ao pedido pedido
inicial,querendo,ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados, casos não ofereça contestação. Dado
e passado nesta cidade de Casemiro de Abreu,Aos vinte e um dias
do de dois mil e treze..Eu, Ana Cristinafreitas Vieira, técnico de
Atividade judiciária – Matr.01/15249,digitei. E eu, Silvia Cardoso da
Silva Rodrigues – subst.do Resp. Pelo Expediente – matr.01/14 450,
subscrevo.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 142/2013 – PMCA

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu
torna público aos interessados, por intermédio da Comissão de
Licitação, que licitação em epígrafe, que tem por objeto, a confecção
de uniformes escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, cuja sessão fora programada para o dia 19/11/2013, às
10h00mim, será adiada Sine Die, devido a razões de Interesse Público
e por Conveniência da Administração Pública, face à revisão dos atos
da Administração, no uso do seu poder de Autotutela, com fundamento
no artigo 2º da Lei 9784/99 e o artigo 49 da Lei 8.666/99, assim
como na Súmula nº 473 do STF.

Maiores informações poderão ser obtidas na
Comissão Especial de Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, no horário de 09:00 às 16:00 horas, pelos
telefones (22) 2778-2185/2778-4234 e por meio eletrônico
cplcasimiro@gmail.com.

Casimiro de Abreu, 14 de novembro de 2013.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira
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Art. 20 Excetuam-se das disposições desta Lei os sons produzidos
por sirenes ou aparelhos usados por ambulâncias e veículos de
serviços urgentes ou disparos de alarmes e advertências.

Art. 21 O descumprimento de qualquer das disposições desta Lei
acarretará ao infrator advertência verbal, notificação, aplicação de
multas, interdição da fonte produtora do som ou ruído, apreensão do
veículo e/ou equipamento de sonorização, cancelamento do Alvará
de Autorização, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, conforme procedimento a seguir:

| - para efeitos de fiscalização, o agente
fiscalizador efetuará a medição da freqüência do som por meio do
decebelímetro, devendo constar no auto de infração o nível da pressa
sonora medido pelo instrumento, considerado par efeito de aplicação
de penalidade, além do nível permitido, todos expressos em decibéis
– dB (A);

|| - a Notificação será feita pela autoridade
administrativa ao infrator no prazo de 7 (sete) dias a contar da infração
cometida e das disposições desta Lei, salvo na impossibilidade de
sua imediata qualificação, hipótese em que a notificação poderá
ocorrer no ato da infração;

||| - as multas e retenção do veículo para depósito
público, quando aplicável, serão aplicadas logo após a primeira
notificação, na hipótese de o infrator ter infringido qualquer das
disposições desta Lei, cujo valor será entre 1,5 (um e cinco décimos)
e 3,0 (três) UFIMCAs, conforme a gravidade da infração;

IV – A interdição da fonte produtora do som ou
ruído será feita por retenção ou por lacre pelo Departamento de
Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comérico,
ou pela Guarda Municipal, ficando o infrator sujeito à retirada do
aparelho de som do veículo ou do local onde quer que esteja instalado,
na hipótese de reincidência no descumprimento desta Lei ou de
violação do lacre;

V – O cancelamento do Alvará ou da
Autorização dar-se-á imediatamente após a apreensão do veículo e
recolhimento ao depósito público.

§ 1º Independente dos procedimentos previstos
neste artigo, a autoridade administrativa poderá cancelar, de oficio, o
Alvará ou a Autorização, na hipótese de ocorrer qualquer das
situações previstas nos incisos I e II deste artigo.

§ 2º Os valores arrecadados através das penalidades
previstas nesta Lei serão revertidos em favor dos órgãos
responsáveis pela aplicação desta Lei, para custear as dispensas
decorrentes das suas atividades de fiscalização.

Art. 22 Aplica-se a esta lei, no que couber, as disposições da legislação
tributária municipal, do Código de Zoneamento, Código de Posturas,
Plano Diretor e demais disposições legais.

Art. 23 Os veículos e equipamentos retidos serão liberados após o
pagamento da muta e aplicação das demais penalidades.

Art. 24 A Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio poderá
estabelecer padronização dos veículos móveis, através de
identificação mediante cor, numeração e/ou qualquer outra
caracterização, desde que não acarrete ônus aos prestadores de
serviços.

                           Parágrafo único A padronização de motos, bicicletas e
similares consistirá na utilização pelo condutor de colete específico
com a cor e numeração definidas pela Secretaria Municipal de Fazenda,
Indústria e Comércio.

Art. 25 Fica  o Municipio de Casimiro de Abreu autorizado a licenciar
espaços para a realização de campeonatos de som automotivo, bem
como autorizar eventos assemelhados.

§ 1º O licenciamento e a autorização referidos no caput
deste artigo poderão ser concedidos a locais onde esteja assegurado o
devido isolamento acústico ou condições ambientais que assegurem a
ineistência de qualquer perturbação ao sossego público.

§ 2º Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo
decorrente de eventos entre os tipificados no caput deste artigo poderá
formalizar reclamação ao órgão competente que, verificada a procedência
da queixa, promoverá a suspensão imediata do evento.

§ 3º A reclamação prevista no parágrafo anterior
ensejará a abertura de processo administrativo para apuração da queixa,
sujeitando o infrator às penalidades previstas no art. 21 desta Lei.

Art. 26 O Poder Público realizará ampla campanha de conscientização
quanto ao mau uso dos veículos sonoros e das penalidades previstas
nesta Lei.

Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

Projeto de Lei nº 010/2013
Autoria: Vereador Odino Miranda do Nascimento

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos interessados
que fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação, na
Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ. Licitação na
modalidade Pregão na forma Presencial n.° 066/2013 do Fundo Municipal
de Saúde, no dia 04/12/2013, às 10h00min, para contratação de empresa
especializada na prestação de serviço Oftalmológico (OCT) Tomografia de
Coerência Óptica em olho direito. O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento
das propostas, mediante a entrega de 01 (um) resma de papel tamanho A4,
o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço
acima citado no horário de 09h00min as 16h00min.
.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos interessados
que fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação, na
Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/RJ. Licitação na
modalidade Pregão na forma Presencial n.° 067/2013 do Fundo Municipal
de Saúde, no dia 04/12/2013, às 10h30min, para contratação de empresa
especializada na prestação de serviço Oftalmológico (OCT) Tomografia de
Coerência Óptica em olho direito. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das
propostas, mediante a entrega de 01 (um) resma de papel tamanho A4, o
interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima
citado no horário de 09h00min as 16h00min.
.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

PORTARIA N.º 048/2013

“Dispõe sobre a retificação do benefício PENSÃO POR MORTE à Sra FRIDA FICHER.”

O Diretora Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de CASIMIRO DE ABREU, Estado do RJ, no
uso de suas atribuições legais espeque no art. 58, inciso XIV da Lei 1047/06 e fundamentado no Art. 40, §7º, da Constituição Federal,
combinado com Art. 21, da Lei Municipal n.º 365/96, que dispõe sobre Estatuto do Servidor Público do Município, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de PENSÃO POR MORTE, em decorrência do falecimento do servidor Sr. ROBERTO JOÃO FICHER, efetivo no
cargo de médico aposentado, Referência “13”, matrícula n.º 002181, lotado no IPREV-CA, em favor da Sra. FRIDA FICHER, na qualidade de
CÔNJUGE, no percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme processo administrativo do IPREV-CA, n.º 2008.07.0009P, a partir da data
do seu falecimento, até posterior deliberação, conforme abaixo descriminado.

DESCRIÇÃO MENSAL ANUAL
Proventos    1.723,64 20.683,68
Proventos no percentual de 50%       861,82 10.341,84
 Total dos Proventos       861,82 10.341,84

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 08 de
novembro de 2008.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CASIMIRO DE ABREU - RJ, 11 de novembro de 2013.

VERA BEZERRA CAMPOS

Diretora Presidente do IPREV-CA

PORTARIA N.º 047/2013

“Dispõe sobre a retificação do benefício PENSÃO POR MORTE à Sra REGINA CÉLIA DE MEDEIROS.”

O Diretora Presidente do IPREV-CA – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de CASIMIRO DE ABREU, Estado do RJ, no
uso de suas atribuições legais espeque no art. 58, inciso XIV da Lei 1047/06 e fundamentado no Art. 40, §7º, da Constituição Federal,
combinado com Art. 21, da Lei Municipal n.º 365/96, que dispõe sobre Estatuto do Servidor Público do Município, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de PENSÃO POR MORTE, em decorrência do falecimento do servidor Sr. ROBERTO JOÃO FICHER, efetivo no
cargo de médico aposentado, Referência “13”, matrícula n.º 002181, lotado no IPREV-CA, em favor da Sra. REGINA CÉLIA DE MEDEIROS, na
qualidade de COMPANHEIRA, no percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme processo administrativo do IPREV-CA, n.º
2008.07.0009P, a partir da data do seu falecimento, até posterior deliberação, conforme abaixo descriminado.

DESCRIÇÃO MENSAL ANUAL
Proventos    1.723,64 20.683,68
Proventos no percentual de 50%       861,82 10.341,84
 Total dos Proventos       861,82 10.341,84

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 08 de
novembro de 2008.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

CASIMIRO DE ABREU - RJ, 11 de novembro de 2013.

VERA BEZERRA CAMPOS

Diretora Presidente do IPREV-CA
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Resumo Portarias 027/2013 – de 14/11/2013

Port. 1574/2013- Designar os servidores VINICIUS FIGUEIREDO
DE SOUZA, Procurador Geral, matrícula nº 10243; GILSON DE SOUZA
SILVA, Agente de Fiscalização, matrícula nº 2524 e DÉBORA DA SILVA
AGUIAR, Auxiliar Administrativo, matrícula 6092, para, sob a
Presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
para apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo nº 9211/
2013, referente à licença prêmio do servidor MAGALHÃES JOSÉ DE
LIMA, devendo no prazo de 30 (trinta) dias apresentar relatório
circunstanciado, com a conclusão que permita a administração à
tomada das providências que se fizerem necessárias. Port. 1586/2013-
Nomear as pessoas abaixo mencionadas para integrarem Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para
o biênio 2013-2015:

Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular – Evando Espíndola Vieira
Suplente – Gracenir Alves de Oliveira

Representantes do Poder Executivo Municipal – Sec. Mun. Educação
Titular – Rosangela Dias Ferraz da Silva
Suplente – Samanta da Cunha Mello Pinto

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública
Titular – Rodrigo Alípio Carvalho do Nascimento
Suplente – Jomária de Almeida Melo

Representantes dos Diretores da Escola Básica Pública
Titular – Cátia Regina Soares Braga Souza
Suplente – Nelma David Marins de Lima

Representantes dos Servidores Técnico – Administrativos das
Escolas Pública
Titular – Chirle da Cunha
Suplente – Ângela Maria Barcelos Perrout

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Educação Fundamental
Titular – Ligia Helena Lopes Oliveira de Souza
Suplente – Cristiani da Silva Oliveira

Educação Infantil
Titular – Alexander da Rocha Izidoro
Suplente – Estela Ladeira de Souza

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Educação de Jovens e Adultos
Titular – Lucijane Moreira Miller
Suplente – Fabíola Santos Muniz da Silva

Secundaristas
Titular – Hoffemann Fonseca Netto
Suplente – Thaisa Thainá Barbosa da Silva

Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular – Ana Lúcia de Souza Leite
Suplente – Elena Regina Neves Gambettâ

Representantes do Conselho Tutelar
Titular – Creuza Boy Otz Magalhães
Suplente – Magna Regina Ferreira da Silva

 Port. 1590/2013- Designar os servidores ELIANE BENJAMIM PAES,
Professor “A”, matrícula nº 2851; ADRIANA BEZERRA CAMPOS,
Subprocuradora Geral, matrícula nº 10253; GABRIEL NUNES DE
CASTRO, Professor “C”, matrícula nº 7052; FABIANA JORGE DA SILVA
PEREIRA COSTA, Professor “A”, matrícula nº 2687; WAGNER ROSA
DOS REIS, Técnico em Contabilidade, matrícula nº 692; GILSON DE
SOUZA SILVA, Agente de Fiscalização, matrícula nº 2524; MARCELO
NEGRÃO SANTIAGO, Agente Administrativo, matrícula nº 11049;
ROSANA DE SOUZA RODRIGUES, Oficial Administrativo, matrícula
nº 10748; e SÚLLIVAN LOPES BERBET, Auxiliar Administrativo,
matrícula nº 2731, para, sob a Presidência do primeiro, constituírem a
COMISSÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU. - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

Port. 1581/2013- Exonerar JOSSIMERY ANTONIA FARIA DA SILVA,
do Cargo em Comissão de Assessor Especial 2, Símbolo DAS 5, com
funções junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, desta
Municipalidade. Port. 1584/2013- Alterar o artigo 1º da Portaria nº 433,
de 07 de janeiro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte
redação:Nomear MARIA AMÉLIA GASPAR MARCHON, para exercer
o Cargo em Comissão de Assessor Especial 2, Símbolo DAS 5, com
funções junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, desta
Municipalidade.”Port. 1588/2013- Nomear GRACIELE DE PAULA
GOMES, para exercer o Cargo em Comissão de Orientador de Equipe,
Símbolo CAI 4, do Programa FIA, concedendo-lhe Gratificação de 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a título de Encargos
Especiais, atribuindo-lhe funções junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social, desta Municipalidade. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo
efeitos a partir de 12/11/2013, 13/11/2013 e 13 de novembro de 2013.

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

Port. 1559/2013- Excluir o artigo 2º da Portaria 1.542 de 29 de outubro
2013, que nomeou OSCAR PIRES JUNIOR, para exercer o Cargo em
Comissão de Secretário Municipal de Comunicação, Símbolo SM, desta
Municipalidade. Port. 1560/2013- Nomear OSCAR PIRES JUNIOR,
para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de
Comunicação, Símbolo SM, desta Municipalidade.Port. 1561/2013-
Nomear SANDRO PINTO SAINT CLAIR, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Especial 2 , Símbolo DAS 5, concedendo-lhe
Gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, a
título de Tempo Integral, atribuindo-lhe funções junto à Procuradoria
Geral, desta Municipalidade.Port. 1562/2013- Nomear JOSÉ ALFREDO
BIÃO OBERG, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente 5,
Símbolo CAI 5, concedendo-lhe Gratificação de 100% (cem por cento)
sobre o vencimento base, a título de Tempo Integral, atribuindo-lhe
funções junto à Secretaria Municipal de Comunicação Social, desta
Municipalidade. Port. 1564/2013- Exonerar, a pedido, ANDRÉA OITY
MARINHO MACHADO, matrícula nº 10449, do Cargo em Comissão
de Coordenador de Programa, Símbolo DAI 2, com funções junto a
Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Municipalidade. Port.
1565/2013- Nomear MURILLO XAVIER DOS SANTOS SANTIAGO,
para o cargo de Economista, inscrição 100148, classificado em 1º, com
lotação na Secretaria Municipal de Controle Interno, em vaga decorrente
da aprovação em Concurso Público. A nomeação de que trata o artigo
anterior fica condicionada à efetiva posse no cargo, conforme previsto
no art. 21 da Lei 365/96, com especial observância ao prazo estabelecido

ANEXO III 

 

CRONOGRAMA 

 

FASE DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição A partir de 

18/11/2013 

9h às 17h Secretaria de Trabalho e Renda 

 

Aulas teóricas do curso de Homem de 

Área 

02, 03, 04 e 

05/12/2013 

8h às 17h Secretaria de Trabalho e Renda 

 

Aula prática do curso de Homem de 

Área 

06 /12/2013  A definir MELF Locação de Guindastes e Equipamentos - 

Avenida Theodomiro Bittencourt, 595, Lagomar – 

Macaé 

Aula teórica do curso de Montador e 

Desmontador de Andaime 

09/12/2013 8h às 17h Secretaria de Trabalho e Renda 

 

Aula prática do curso de Montador e 

Desmontador de Andaime 

10, 11, 12 e 

13/12/2013 

8h às 17h Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 187, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre alteração do Decreto Municipal nº 176, de 22 de outubro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL;

 DECRETA:

Art. 1º Alterar o artigo 5º do Decreto Municipal nº 176, de 22 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º As entidades interessadas deverão se inscrever, indicando delegado e suplente, de 11 a 18 de novembro de 2013,
comparecendo à sede do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Franklin José dos Santos, nº 271, centro, Casimiro de Abreu,
e no Centro de Especialidades Médicas (CREM) de Barra de São João, sito na Rua Dr. Sá Pinto, nº 438, centro, Barra de São João,
no horário de 09h às 16h.”

Art. 2º Alterar o Anexo I do Decreto Municipal nº 176, de 22 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

CRONOGRAMA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde e do CREM de Barra
de São João, fazendo-se publicar no jornal oficial do Município e demais meios de comunicação disponíveis.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

 
Data Ato 

17a 30 de NOVEMBRO de 2013 Divulgação da Conferência 
11 a 18 de NOVEMBRO de 2013 Inscrição das entidades 

19 A 21 DE NOVEMBRO de 2013 Análise da documentação das entidades 
 

21 de NOVEMBRO de 2013 
Afixação do resultado das inscrições na sede do Conselho 

Municipal de Saúde e CREM de Barra de São João 
22 de NOVEMBRO de 2013 Apresentação de recursos contra o resultado das inscrições 

25 de NOVEMBRO 2013 Julgamento e afixação da decisão dos recursos 
 30 de NOVEMBRO de 2013 VI Conferência Municipal de Saúde 
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no art. 32 da mesma Lei.Port. 1566/2013- Nomear CREUZA
FRANCISCO DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 6 – Símbolo CAI 6, concedendo-lhe Gratificação de 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a título de Encargos
Especiais, com funções junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade.Port. 1567/2013-
Nomear SILVANA DE ASSIS, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente 6 – Símbolo CAI 6, concedendo-lhe Gratificação de 50%
(cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a título de Encargos
Especiais, com funções junto à Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil, desta Municipalidade. Port. 1568/2013-
Nomear GEOVANE LUCIANO GERALDO, para o cargo de Contador,
inscrição 100988, classificado em 2º, com lotação na Secretaria
Municipal de Controle Interno, em vaga decorrente da aprovação em
Concurso Público.A nomeação de que trata o artigo anterior fica
condicionada à efetiva posse no cargo, conforme previsto no art. 21
da Lei 365/96, com especial observância ao prazo estabelecido no art.
32 da mesma Lei.Port. 1569/2013- Nomear ANDREA OITY
MARINHO MACHADO, para o cargo de Assistente Social, inscrição
102716, classificado em 1º, com lotação na Secretaria Municipal de
Saúde, em vaga decorrente da aprovação em Concurso Público.A
nomeação de que trata o artigo anterior fica condicionada à efetiva
posse no cargo, conforme previsto no art. 21 da Lei 365/96, com
especial observância ao prazo estabelecido no art. 32 da mesma
Lei.Port. 1570/2013- Nomear DEIVISON FREIRE TATAGIBA, para o
cargo de Administrador, inscrição 107356, classificado em 1º, com
lotação na Secretaria Municipal de Administração, em vaga decorrente
da aprovação em Concurso Público.A nomeação de que trata o artigo
anterior fica condicionada à efetiva posse no cargo, conforme previsto
no art. 21 da Lei 365/96, com especial observância ao prazo estabelecido
no art. 32 da mesma Lei.Port. 1571/2013- Nomear MIRIAN SIQUEIRA
DER LIMA, para o cargo de Administrador, inscrição 105763,
classificado em 2º, com lotação na Secretaria Municipal de
Administração, em vaga decorrente da aprovação em Concurso
Público.A nomeação de que trata o artigo anterior fica condicionada
à efetiva posse no cargo, conforme previsto no art. 21 da Lei 365/96,
com especial observância ao prazo estabelecido no art. 32 da mesma
Lei.Port. 1572/2013- Nomear MARCELO FERREIRA FARIA, para o
cargo de Engenheiro Florestal, inscrição 105541, classificado em 1º,
com lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em vaga
decorrente da aprovação em Concurso Público.A nomeação de que
trata o artigo anterior fica condicionada à efetiva posse no cargo,
conforme previsto no art. 21 da Lei 365/96, com especial observância
ao prazo estabelecido no art. 32 da mesma Lei.Port. 1573/2013-
Nomear SANY DOS SANTOS RUFINO NEVES, para o cargo de
Auxiliar Administrativo – Portador de Deficiência, inscrição 102074,
classificado em 1º, com lotação na Secretaria Municipal de Habitação,
Saneamento e Urbanismo, em vaga decorrente da aprovação em
Concurso Público.A nomeação de que trata o artigo anterior fica
condicionada à efetiva posse no cargo, conforme previsto no art. 21
da Lei 365/96, com especial observância ao prazo estabelecido no art.
32 da mesma Lei.Port. 1575/2013- Nomear SARA ROBAINE DE
MORAES, para o cargo de Auxiliar Administrativo, inscrição 104163,
classificado em 2º, com lotação na Secretaria Municipal de Governo,
em vaga decorrente da aprovação em Concurso Público.A nomeação
de que trata o artigo anterior fica condicionada à efetiva posse no
cargo, conforme previsto no art. 21 da Lei 365/96, com especial
observância ao prazo estabelecido no art. 32 da mesma Lei.Port. 1577/
2013- Designar a Servidora Municipal LORRAINY NUNES DE
AZEVEDO, Agente de Serviços Gerais, matrícula 9429, para exercer a
Função Gratificada de Encarregado do Setor de Educação Especial e
Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, símbolo FG-6, desta
Municipalidade. Port. 1578/2013- Conceder a TARCISIO ALVES DA

SILVA, Coordenador de Academia Popular, Símbolo DAI 2, matrícula
10794, Gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base,
a título de Encargos Especiais, com lotação na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, desta Municipalidade. Port. 1580/2013- Alterar o
artigo 1º da Portaria nº 377, de 07 de janeiro de 2013, que passa a
vigorar com a seguinte redação:Nomear FLÁVIO DE MORAES
SOARES, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador do
Programa PAIF Estadual, Símbolo DAI – 2, concedendo-lhe Gratificação
de 65% (sessenta e cinco por cento), sobre o vencimento base, a título
de Encargos Especiais, com funções junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social, desta Municipalidade.”Port. 1583/2013- Nomear
RITA DE CÁSSIA BERNARDO BARCELLOS, para exercer o Cargo em
Comissão de Assistente 3, Símbolo CAI 3, concedendo-lhe Gratificação
de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, a título de Encargos
Especiais, com funções junto à Secretaria Municipal de Habitação,
Saneamento e Urbanismo,  desta Municipalidade. Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29/10/
2013, 29/11/2013, 1º/11/2013, 1º/11/2013, 05/11/2013, 05/11/2013, 1º/11/
2013, 1º/11/2013, 05/11/2013, 05/11/2013, 05/11/2013, 05/11/2013, 05/
11/2013, 05/11/2013, 05/11/2013, 1º/11/2013, 1º/11/2013, 06/11/2013 e
11 de novembro de 2013.

ANTÔNIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 194, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

Antecipa feriado.

O PREFEITO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, NO EXERCÍCIO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE CONFERE A LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL;

CONSIDERANDO, que a antecipação do feriado do dia 20 de novembro,
para os servidores públlicos, não prejudicará a realização das atividades
em homenagem ao “Dia Nacional da Consciência Negra”.

DECRETA :

Art. 1º Determinar Ponto Facultativo nas Repartições Públicas
Municipais, para os servidores da Administração Direta e Indireta, no
dia 18/11/2013, segunda-feira, em virtude do feriado do “Dia Nacional
da Consciência Negra”.

Parágrafo Único O expediente será normal,
entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas
repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de
exigências técnicas ou por motivo de interesse público.

Art. 2º Determinar expediente normal dia 20/11/2013 nas Respectivas
Públicas Municipais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

 

7.1 O candidato que evadir do curso após realizar a inscrição perderá o direito de pleitear vaga para os demais cursos 

oferecidos pelo Programa Municipal de Qualificação Profissional de Casimiro de Abreu pelo período de 01 (um) ano. 

 

7.2  Os candidatos deverão seguir o cronograma constante no ANEXO III; 

 

7.3 As datas previstas neste edital poderão ser alteradas unilateralmente pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. 

 

7.4 A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulgará, sempre que necessário, normas complementares ao presente 

Edital; 

 

7.5 Qualquer questão pertinente e não citado neste Edital, deverá ser solucionada e resolvida pela Secretaria Municipal de 

Trabalho e Renda. 

ANEXO I 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 

Atesto, para os devidos fins, que ________________________________________________ 

(Nome completo do candidato)  

CPF nº._______________________, documento de identidade nº._________________________, órgão 

expedidor ______________________, foi por mim examinado e avaliado, encontrando-se em pleno estado 

de saúde, apto à exercer atividade física. 

 

_______________________, _____/_____/_____ 

(Local e data) 

 

CARIMBO COM CRM E ASSINATURA DO MÉDICO AVALIADOR 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _____________________________________, portador (a) do RG Nº ____________________, CPF 

_______________________, residente na Rua _____________________________, declaro, para os devidos 

fins que _______________________________________, portador do RG Nº ______________________, 

CPF __________________ mora em minha residência acima mencionada. 

Casimiro de Abreu, _____ de ____________________ de 20____ 

_______________________________________________ 

Assinatura do proprietário do imóvel 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO nº 138/13 
LICITAÇÃO nº 59/ 2013 - Pregão Presencial - FMS 
 
Aos 6 dias do mês de novembro de 2013, o Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Padre Anchieta, n.° 
264, Centro – Casimiro de Abreu/RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.772.020/0001-92, nos termos do 
estabelecido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e Decreto Municipal 032, de 02.05.2011, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Saúde, a seguir denominado FMS, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir 
denominada simplesmente PRESTADOR, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste 
instrumento: 
 
ILAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA, CNPJ 07.291.841/0001-44, estabelecida na Rua Rui 
Barbosa, n.º 50, Bairro Centro – Cabo Frio - RJ, neste ato representada pelo Sr Erick Malheiro Leôncio 
Martins, portador da Carteira de Identidade n.º 5267364-1, expedida pelo CRM/RJ e CPF n.º 016.778.237-12. 
 
CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 07.329.589/0001-15, estabelecida na Rod. Amaral 
Peixoto Nº. 4855 – Centro – Rio das Ostra/RJ, neste ato representada pelo Sra Renata Reis da Silva, portadora 
da Carteira de Identidade n.º 12489507-9, expedida pelo IFP e CPF n.º 085.554.767-71. 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
Prestação de Serviços de Exames de Média e Alta Complexidade, especificados no Anexo I do Edital e 
proposta da Contratada apresentada à Licitação nº. 59/2013 – FMS - Pregão Presencial, constante no Processo 
nº. 138/2013.  
1.1. Este instrumento não obriga ao FMS a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a 
legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 
 
DOS PREÇOS 
CLÁUSULA SEGUNDA. O preço total dos lotes licitados é de R$ 689.751,40 (seiscentos e oitenta e nove 
mil, setecentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos). Os quantitativos, marcas, preços unitários e os 
fornecedores registrados encontram-se relacionados abaixo. 
 

CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA 

Item Especificação Quantidade Preço Unitário Preço Total 

35 ECODOPLLER DE CARÓTIDAS E 
VERTEBRAIS 

200 R$ 249,08 R$ 49.816,00 

36 HOLTER 200 R$ 110,17 R$ 22.034,00 
37 MAPA 200 R$ 110,17 R$ 22.034,00 
38 TESTE ERGOMÉTRICO 200 R$ 100,58 R$ 20.116,00 
39 ECODOPLLER CARDÍACO 400 R$ 137,50 R$ 55.000,00 

  
  

R$ 169.000,00 

 
 

ILAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 

Item Especificação Quantidade Preço Unitário Preço Total 
3 ANGIORRESSONÂNCIA 60 R$ 214,82 R$ 12.889,20 
4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE FARINGE 40 R$ 214,82 R$ 8.592,80 

5 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 
TIREÓIDE 

40 R$ 214,83 R$ 8.593,20 

6 
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE REGIÃO 
INGUINAL BOLATERAL 50 R$ 214,82 R$ 10.741,00 

7 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA MAMA ( 
UNILATERAL) 

40 R$ 358,05 R$ 14.322,00 

8 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO 100 R$ 214,83 R$ 21.483,00 

9 
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE SELA 
TURCICA 50 R$ 214,83 R$ 10.741,50 

10 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO 
COM SEDAÇÃO 10 R$ 286,45 R$ 2.864,50 

 

4.3 Os candidatos inscritos no quadro de reserva de que se trata o item anterior deverão comparecer na Secretaria de 

Trabalho e Renda no dia e horário marcado para início do curso. Caso algum candidato matriculado não compareça para o 

inicio das aulas, serão inseridos os candidatos do quadro de reserva de vagas, sempre obedecendo a sua classificação, conforme 

item 4.1. 

5. DO CURSO DE HOMEM DE ÁREA 

5.1 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o curso de Homem de Área que será realizado no período de 02 a 06 de dezembro 

de 2013. 

5.2 As aulas teóricas serão realizadas no período de 02 a 05 de dezembro de 2013, das 8h às 17h na sede da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda, situada na Rua Valdenir Heringer da Silva, 107 – Centro – Casimiro de Abreu. 

5.3 A aula prática será realizada no dia 06 de dezembro na sede da Empresa MELF – Locação de Guindastes e 

Equipamentos, situada na Avenida Theodomiro Bittencourt, 595, Lagomar – Macaé. 

 

5.4 Para a aula prática os candidatos deverão chegar à sede da Secretaria de Trabalho e Renda, em horário previamente 

definido, onde estará disponível de forma gratuita o transporte de ida e volta para todos os candidatos, assim como toda a 

alimentação necessária durante a sua realização. 

 

5.5 A sede da Secretaria de Trabalho e Renda será o ponto de saída e de chegada para o transporte durante a realização da 

aula prática, não sendo permitidas paradas em outros locais. 

 

5.6 Será distribuído de forma gratuita todo o material didático necessário para sua realização. 

 

5.7 Ao final do curso o aluno que atingir as metas definidas pela Empresa realizadora do curso irá receber o certificado de 

conclusão com validade nacional. 

6. DO CURSO DE MONTADOR E DESMONTADOR DE ANDAIME 

6.1 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o curso de Montador e Desmontador de Andaime que será realizado no período 

de 09 a 13 de dezembro de 2013. 

6.2 A aula teórica será realizada no dia 09 de dezembro de 2013, das 8h às 17h na sede da Secretaria Municipal de Trabalho 

e Renda, situada na Rua Valdenir Heringer da Silva, 107 – Centro – Casimiro de Abreu. 

6.3 As aulas práticas serão realizadas no período de 10 a 13 de dezembro, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de 

Agriculta e Pesca, situada a Estrada Serramar Km 62, RJ 142 – Mirante do Poeta – Casimiro de Abreu. 

 

6.4 Será distribuído de forma gratuita todo o material didático necessário para sua realização. 

 

6.5 Ao final do curso o aluno que atingir as metas definidas pela Empresa realizadora do curso irá receber o certificado de 

conclusão com validade nacional. 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 
ABDOMEN TOTAL COM SEDAÇÃO 10 R$ 286,45 R$ 2.864,50 

12 
RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA 
CERVICAL COM SEDAÇÃO 10 R$ 286,44 R$ 2.864,40 

13 
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA 
LOMBO-SACRA C/ SEDAÇÃO 10 R$ 286,44 R$ 2.864,40 

14 
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA 
TORACICA C/ SEDAÇÃO 10 R$ 286,45 R$ 2.864,50 

15 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 
CERVICAL 300 R$ 214,83 R$ 64.449,00 

16 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 
TORACICA 

300 R$ 214,82 R$ 64.446,00 

17 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 
LOMBO-SACRA 300 R$ 214,82 R$ 64.446,00 

18 
RESSONANCIA MAGNETICA DE 
ABDOMEM TOTAL 150 R$ 250,64 R$ 37.596,00 

19 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE  BACIA - 
PELVES 

100 R$ 214,83 R$ 21.483,00 

20 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO 
INFERIOR (UNILATERAL) 300 R$ 214,83 R$ 64.449,00 

21 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO 
SUPERIOR (UNILATERAL) 300 R$ 214,82 R$ 64.446,00 

40 ECODOPLER VENOSO 200 R$ 170,00 R$ 34.000,00 
41 DOPLLER FLUXOMETRIA DE MSD 20 R$ 187,57 R$ 3.751,40 

  
  

  
R$ 520.751,40 

 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação, com as respectivas assinaturas, nos termos do art. 4 do Decreto Federal nº. 3.931 de 19.09.2001. 
 
DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Fundo Municipal de Saúde – FMS da 
PMCA, para avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço 
e publicar trimestralmente os preços registrados. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CLÁUSULA QUINTA.   
5.1. Os procedimentos deverão ser inicializados após a autorização do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa 
por ela autorizada, após a retirada da nota de empenho, no prazo abaixo especificado:  

A prestação dos serviços deverá ser inicializada imediatamente de acordo com a ordem de fornecimento 
do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa por ela autorizada para este fim, juntamente com o envio da nota 
de empenho; devendo-se a respectiva prestação de serviços ser realizada em conformidade ao período 
informado na solicitação de empenho;  
5.2. A prestação de serviços deverá ser oferecida por empresas que se localizem na baixada litorânea para 
garantir o acesso de atendimento em caráter eletivo e/ ou emergencial aos usuários, evitando transtornos na 
locomoção para municípios extremamente distantes, além propiciar economicidade aos cofres públicos pela 
relação custo x benefício; 
5.3. As empresas interessadas em participar do certame licitatório, deverão pertencer na região da baixada 
litorânea (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São 
Pedro da Aldeia, Saquarema e Rio das Ostras); visando assim fortalecer as ações em saúde no processo de 
regionalização da assistência a saúde preconizado pelo Sistema Único de Saúde, consoante os princípios 
constantes na Lei 8080/90, bem como para consolidar o atendimento da norma Operacional da Assistência a 
Saúde – NOAS- SUS 01/01 (POT. MS/GM Nº 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar); 
5.4. O item 01 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que apresentar 
cotação integral para referido item. 
5.5. O item 02 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que apresentar 
cotação integral para referido item. 
5.6. Os itens 03 a 21 deverão ser realizados por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referidos itens. 

 

2.3 Não poderão participar da presente seleção candidatos que estejam matriculados no curso de Plataformismo oferecido 

pelo Departamento de Qualificação Profissional da Secretaria de Trabalho e Renda e regido pelo Edital de Seleção Nº 03. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 18 de novembro de 2013, das 09h às 17h, na Secretaria Municipal de 

Trabalho e Renda, situada à Rua Valdenir Heringer da Silva, 107 – Centro – Casimiro de Abreu. 

 

3.2 As inscrições ocorrerão por ordem de chegada até o preenchimento total das vagas. 

 

3.3 O candidato deverá optar por um dos cursos, não podendo se inscrever nos dois simultaneamente.  

 

3.4 Os candidatos deverão comparecer na data e horário acima, munidos dos originais e cópia dos seguintes documentos: 

a) Documento de Identificação Oficial com foto; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Comprovante de escolaridade; 

e) Atestado médico de capacidade para atividades físicas (ANEXO I); 

 

3.5 O comprovante de residência deverá estar em nome do candidato. Serão aceitos também comprovante de residência em 

nome do pai ou da mãe. Em caso de estar em nome do conjugue será necessário a apresentação da certidão de casamento. 

 

3.6 Comprovante de residência em nome de terceiros não citados no item 3.4 deverá estar acompanhado de declaração 

assinada pelo proprietário comprovando a moradia do mesmo no citado endereço. (ANEXO II) 

 

3.7 O atestado médico de capacidade para atividade físicas deverá ser emitido por um médico, em papel timbrado e com 

carimbo em que constem o nome e o CRM do médico, expedido em data no máximo retroativa a 30 (trinta) dias da data de 

realização da aula prática 

 

3.8 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do candidato, de todas as 

condições, normas e exigências constantes deste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobre o concurso; 

3.9 Não serão aceitas inscrições realizadas por terceiros, sendo imprescindível a presença do candidato. 

 

3.10 Será vetada a inscrição de candidatos que não tiverem os requisitos mínimos presentes no item 2 deste edital ou que não 

apresentarem os documentos presentes no item 3.3. 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1 A classificação ocorrerá por ordem de chegada na data e horário referente ao período de inscrição previsto no item 3.1 

deste edital, desde que preencham os requisitos mínimos para participação (item 2). 

 

4.2 Após o preenchimento das vagas, serão aceitas inscrições referentes ao quadro de reserva de vagas, em um total 50% 

referente as vagas disponibilizadas. 
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5.7. Os itens 22 e 23 deverão ser realizados por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referidos intens. 
5.8. O item 24 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que apresentar 
cotação integral para referido item. 
5.9. O item 25 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que apresentar 
cotação integral para referido item. 
5.10. O item 26 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido item. 
5.11. Os itens 27 a 32 deverão ser realizados por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido itens. 
5.12. Os itens 33 e 34 deverão ser realizados por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido itens. 
5.13. Os itens 35 a 38 deverão ser realizados por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido itens. 
5.14. O item 39 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido item. 
5.15. O item 40 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido item. 
5.16. O item 41 deverá ser realizado por um mesmo prestador, sendo considerada apta a empresa que 
apresentar cotação integral para referido item. 
5.17. Em caso de quebra, mau funcionamento ou outros problemas que impeçam a realização dos mesmos, esta 
deverá disponibilizar os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
5.18. Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a execução dos serviços 
(exames); devendo-se ainda a empresa fornecer todos os equipamentos, funcionários e insumos necessários 
para a execução dos mesmos. 
5.19. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação; 
5.20. Os exames solicitados referem-se à necessidade prevista pelo SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário 
- para um período aproximado de 12 (doze) meses. 
5.21. Caberá à contratante indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual. 
 
DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 
CLÁUSULA SEXTA.  
 
6.1. A prestação de serviços deverá ser oferecida por empresas que se localizem na baixada litorânea para 
garantir o acesso de atendimento em caráter eletivo e/ ou emergencial aos usuários, evitando transtornos na 
locomoção para municípios extremamente distantes, além propiciar economicidade aos cofres públicos pela 
relação custo x benefício; 
6.2. Os procedimentos deverão ser inicializados após a autorização do Secretário Municipal de Saúde ou pessoa 
por ele autorizada, após prazo de prestação futura, para cada prestação, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Execução de Serviços. 
6.3. Os serviços serão efetuados nas dependências da Contratada. 
 
DAS CONDIÇOES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONTRATADA 
CLÁUSULA SÉTIMA. A prestação de serviço deverá estar prevista na forma do art. 73, inciso I da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO FMS 
8.1. Fiscalizar a execução dos serviços, através de servidor designado para este fim, em conformidade com o 
contrato; 
8.1.2. Encaminhar os pacientes a serem submetidos aos procedimentos da especialidade à firma contratada, 
através da Rede Municipal de Saúde – Serviço de Acolhimento ao Usuário. 
8.1.3. Realizar o pagamento de acordo com a execução dos exames a serem empenhados/contratados consoante 
a necessidade deste Fundo no decorrer do período previsto, devendo-se ainda o respectivo pagamento ser 
procedido em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, acompanhada da relação dos 
procedimentos efetivamente executados e seus respectivos comprovantes, a qual deverá ser atestada por 02 
(dois) servidores; havendo o respectivo controle pelo SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário; sendo ainda 
necessário destacar que a empresa será submetida à retenção do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) no ato do recebimento pela prestação de serviços, conforme a Lei Municipal nº 841 de 12/12/2003, 
bem como à retenção de INSS e de IRRF no que couber em relação à legislação vigente. 
 
8.2. DO FORNECEDOR 
 

 
EDITAL SMTR N° 04/2013 – ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO VISANDO AO 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO CURSO DE HOMEM DE ÁREA E MONTADOR E DESMONTADOR DE 

AINDAIME OFERECIDAS PELO PROQUALI (PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DE CASIMIRO DE ABREU)  

 

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

visando ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas para o curso de Homem de Área e Montador e Desmontador de Andaime 

promovido pelo Programa Municipal de Qualificação Profissional de Casimiro de Abreu. 

 

1. DOS CURSOS 

1.1 Serão oferecidos cursos conforme quadro abaixo: 

CURSO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Homem de Área 20 40 horas 

Montador e Desmontador de Andaime 20 40 horas 

1.2. O curso de Homem de Área consiste em fornecer aos participantes conhecimentos e habilidades sobre as atividades da 

função de Homem de Área, riscos operacionais, procedimentos em emergências, teoria e prática da movimentação de cargas, 

capacidade de levantamento, sinalizações e práticas de segurança do trabalho 

1.3. O curso de Montador e Desmontador de Andaime consiste em capacitar os participantes para prevenção em acidentes na 

montagem e desmontagem de andaimes, com o intuito de atender os requisitos mínimos de segurança, previstos no item 18.15 

NR-18 e NBR 6494 (Segurança em Andaimes). 

2. DA SELEÇÃO 

2.1 Poderão participar do processo seletivo de que trata o presente Edital os candidatos que preencham os seguintes 

requisitos: 

a) Sexo masculino; 

b) Residir no Município de Casimiro de Abreu; 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos no ato de inscrição; 

d) Ensino Médio Completo. 

2.2 Não poderão participar da presente seleção candidatos que tenham abandonado, independentemente do motivo, o curso 

de Informática – Windows, Word e Excel oferecido pelo Departamento de Qualificação Profissional da Secretaria de Trabalho 

e Renda e regido pelo Edital de Seleção Nº 02. 
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8.2.1. Realizar os Exames de média e alta complexidade nos pacientes encaminhados pela Rede Municipal de 
Saúde de Casimiro de Abreu através de ficha de encaminhamento ou requisição devidamente autorizada pelo 
SAU – Serviço de Acolhimento ao Usuário desta Secretaria. A Contratada deverá realizar os exames 
contratados em suas dependências mediante agendamento prévio, em horário comercial, de segunda à sexta-
feira, de 08h as17h; 
8.2.2. Fornecer 30 dias após o início de cada prestação dos serviços empenhada, relação mensal dos exames 
realizados com as solicitações devidamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde; 
8.2.3. Manter equipe de profissionais qualificados e registrados nos órgãos competentes para realização dos 
procedimentos dentro das normas exigidas pelo Ministério da Saúde, bem como oferecer e manter equipamento 
de qualidade para o atendimento de nossos pacientes; 
8.2.4. Não subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir total ou parcialmente os serviços médicos objeto 
deste Projeto Básico/Contrato, sem anuência formal da contratante. 
8.2.5. Responder por todos os danos causados ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo na 
execução dos serviços médicos do objeto deste Projeto Básico/Contrato. 
8.2.6. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do Contrato. 
8.2.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no valor 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
de procedimentos médicos ou de material empregados inadequadamente. 
8.2.8. Não realizar procedimentos em pacientes sem a guia de solicitação esteja devidamente preenchida, 
principalmente sem o procedimento adequado, tampouco realizar procedimentos desnecessários ao solicitado 
pelo médico do Sistema Municipal de Saúde; 
8.2.9. Entregar semanalmente os resultados dos exames realizados diretamente para o SAU (Serviço de 
Acolhimento ao Usuário), situado na Rua Padre Anchieta- 264 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ;  
8.2.10. Para o atendimento e recepção aos pacientes, a contratada deverá utilizar-se de pessoal qualificado, 
devidamente trajado, asseado e com comportamento exemplar de atenção ao usuário dos serviços. 
8.2.11. A contratada deverá apresentar, como ambiente para receber os pacientes, um espaço arejado e limpo, 
de acordo com exigências da vigilância sanitária (SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde), com uma sala 
equipada para atender de maneira satisfatória as necessidades dos pacientes, devendo ainda oferecer uma sala 
adequada para a espera. 
8.2.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
8.2.13. Comunicar imediatamente ao FMS/PMCA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência. 
8.2.14. Indenizar terceiros e/ou o Tribunal, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, 
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
8.2.15. Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital. 
8.2.16. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a prestação dos serviços. 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA NONA. O FMS pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade solicitada, que constará da Autorização de Prestação de Serviço e da Nota de Empenho. 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta 
dos prestadores. 
9.2. Para cada Autorização de Prestação de Serviço, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal, com 
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta Ata. 
9.3. A contratada apresentará nota fiscal, até o 5º.dia útil posterior à data final do período de adimplemento, 
constando na mesma todos os serviços prestados durante o período, a fim de ser atestada por dois servidores 
(exceto o ordenador de despesas) e posteriormente encaminhada para pagamento, que será efetuado 
mensalmente; 
9.4. O FMS somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde que obedeça às formalidades legais e 
contratuais previstas; 
9.5. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, 
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal 
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a 
correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as alterações e regulamentações 
posteriores 
 
DAS ALTERAÇÕES 
CLÁUSULA DÉCIMA. O preço registrado se manterá fixo e irreajustável durante a vigência da ata, 
ressalvadas as hipóteses contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666/93, desde que, devidamente comprovadas 
mediante planilhamento dos custos e detalhamento dos fatos supervenientes. 
 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 188, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral com vista a atender o projeto do Fundo Municipal de Saúde,
abaixo relacionado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM OS
ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.541 DE
27 DE DEZEMBRO DE 2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 100.000,00 (Cem mil reais) atender a atividade, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
15.15.10.302.0071.2.101 55 Manutenção do Programa FAE 0.202 3.3.90.30.09.00 100.000,00
TOTAL 100.000,00

Art. 2 º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de anulação de parte de recursos de dotações do orçamento vigente do Fundo
Municipal de Saúde, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
15.15.10.302.0071.2.101 68 Manutenção do Programa FAE 0.202 3.3.90.39.19.00 85.000,00
15.15.10.302.0071.2.101 70 Manutenção do Programa FAE 0.202 3.3.90.39.50.00 15.000,00
TOTAL 100.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 189, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral com vista a atender o projeto do Fundo Municipal de Saúde,
abaixo relacionado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM OS
ARTIGOS 40, INCISO I DO ARTIGO 41, INCISO III DO § 1º DO ARTIGO 43 DA LEI 4.320/64, ARTIGO 8º E 9º DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.541 DE
27 DE DEZEMBRO DE 2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 20.000,00 (Vinte mil reais) atender a atividade, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Reforço
15.15.10.122.0090.2.008 85 Manutenção das Atividades do Órgão – FUNDO 0.111 3.3.90.30.99.00 20.000,00
TOTAL 20.000,00

Art. 2 º O Crédito aberto no artigo anterior é proveniente de anulação de parte de recursos de dotações do orçamento vigente do Fundo
Municipal de Saúde, conforme abaixo:

Funcional Programática C.R  Projetos/Atividades/Encargos Especiais REC Dotação Anulação
15.15.10.301.0090.2.172 129 Manutenção do Programa Saúde Bucal 0.111 3.3.90.39.99.00 20.000,00
TOTAL 20.000,00

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

ANTONIO MARCOS DE LEMOS MACHADO
PREFEITO
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10.1. O pedido de alteração de preços deverá vir acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 
a) nota fiscal que comprove o novo preço praticado pelo fornecedor no período solicitado; 
b) planilha detalhada referente ao quantitativo solicitado. 
10.2 - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº. 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de 
alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência de 
normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção, devendo para 
tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, 
demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais, protocolado no setor de Protocolo do FMS. 
10.3 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata  parcial ou total e iniciar 
outro processo licitatório. 
 10. 6 - Comprovada a redução e o acréscimo dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 
convocado pelo Gerente do Registro de Preços para a devida alteração do valor registrado em Ata. 
10.7- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município não será obrigado a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderá ser 
cancelado de pleno direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo FMS: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar a Autorização de Prestação de Serviços no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da contrato decorrente deste Registro de Preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo FMS / PMCA. 
11.2. Pelo Fornecedor: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força 
maior. 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no “Diário Oficial do Município”, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Fundo 
Municipal de Saúde, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao 
fornecimento dos itens. 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, o FMS adotará 
as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Prestação de Serviço, 
garantida a ampla defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será 
descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, e alterações posteriores, o licitante que: 
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou autorização de prestação de 
serviço, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar a execução da Ata ou Autorização de Prestação de Serviço; 
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
12.2. Pela inexecução total ou parcial da Ata ou da Autorização de Compra, garantida a ampla defesa, 
a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
a) advertência, por escrito, informando à contratada sobre o descumprimento de quaisquer obrigações 
assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) multa, observados os seguintes limites: 
b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado; 
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, ou prestação do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, 
ou causem transtornos, ainda, fora das especificações contratadas. 
c) suspensão temporária de participar em licitações promovidas pelo Tribunal e impedimento de contratar com 
a Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 e demais disposições correlatas; 
d) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.. 
12.3. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste edital. 
12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
data da notificação da sanção, sob pena de ser descontado da garantia prestada ou do pagamento eventualmente 
devido pela Administração. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
à presente ata de Registro de Preços. 
b) é vedado caucionar ou utilizar a Autorização de prestação de serviço decorrente do presente registro para 
qualquer operação financeira. 
14.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização desta Prefeitura, 
através da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
14.3. As aquisições adicionais de que trata o subitem 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
14.4. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de 
Preço. 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As partes elegem o foro da Comarca de Casimiro de Abreu/RJ para dirimir 
dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E por estarem assim ajustadas, as 
partes assinam a presente Ata. 
 

 
Casimiro de Abreu, 6 de novembro de 2013. 

 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Secretário/Presidente 

 
 
 

ILAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA  
Erick Malheiro Leôncio Martins 

 
 

 
CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA  

Renata Reis da Silva 
 
 
 

Testemunhas: 
 
1. _________________________________________ CPF:________________________ 
 
2. _________________________________________ CPF:________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados que fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial
de Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/
RJ. Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial n.° 068/2013 do
Fundo Municipal de Saúde, no dia 05/12/2013, às 10h00min, para aquisição
de material de consumo (suprimentos de informática) para o Centro de
Processamento de Dados do Fundo Municipal de Saúde. O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à
data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (um) resma
de papel tamanho A4, o interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min as 16h00min.
.

 Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu torna público aos
interessados que fará realizar na sala de reuniões da Comissão Especial
de Licitação, na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, Casimiro de Abreu/
RJ. Licitação na modalidade Pregão na forma Presencial n.° 069/2013 do
Fundo Municipal de Saúde, no dia 05/12/2013, às 14h00min, para aquisição
de galão de água mineral de 20 litros não retornável, para as unidades de
saúde, departamentos e Coordenação da SMS. O Edital e seus anexos
poderão ser obtidos em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do
recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (um) resma de
papel tamanho A4, o interessado deverá estar munido do carimbo do
CNPJ, no endereço acima citado no horário de 09h00min as 16h00min.
.

Neiva Maura Gomes Guarabú
Pregoeira


