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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE FORNECIMENTO

Esta Fundação torna público o Extrato de Autorização para Início de Fornecimento 
constituído na forma abaixo:

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMCA
FAVORECIDO: LOYAL EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ:21.973.879/0001-28
A INICIAR O FORNECIMENTO EM: 15 dias úteis, a partir da assinatura da 
ordem de fornecimento
Objetivo: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades 
da FCCA.
Processo Administrativo nº 048/2019.
Licitação:  Adesão à Ata de Registro de preços Processo nº 2445/2018 Licitação nº 
47/2018 – pregão Presencial – Secretária de Administração 
Valor:R$ 763,60 ( Setecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos ) 

LUCIANA DE OLIVEIRA DAMES FREITAS GARCIA
Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Port. 0741/2018
______________________________________________________________

Processo: 102/2018
Assunto: Designação de funcionário

Venho por meio deste, designar o servidor Ervan Nilton Gonçalves Boucinha, 
matrícula nº082, para exercer a função de Fiscal de Contrato, com a atribuição de 
acompanhar e fiscalizar a execução da Ordem de Fornecimento  , pertencente ao 
processo administrativo nº 102/2018, referente à aquisição de Suprimentos 
Musicais para atender às necessidades desta Fundação. 
Sem mais para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Esta 
resolução entra em vigor na presente data.

Casimiro de Abreu, 29 de Maio de 2019.
LUCIANA DE OLIVEIRA DAMES FREITAS GARCIA

Pres. da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
Port. 0741/2018

_____________________________________________________________

ERRATA

Na publicação do Instrumento: Termo de  contrato nº. 039/2019, publicado em 
25/04/2019, na Edição DCCCLXV do Jornal Oficial do Município, onde se lê 
“Origem: Pregão Presencial n° 06/2019”; leia-seOrigem: Pregão Presencial n° 
014/2019”.
Processo n.°: 4516/2017
Secretaria Municipal de Obras
________________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 907/19

Instrumento: Nota de empenho n.º907/2019;
Data:27/05/2019;
Processo Administrativo n°.363/2018;
Licitação: Pregão nº 50/2018, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais 
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente à aquisição de material de informática para atender a 
necessidade de todas as Secretarias e Setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa: MACABU E MACABU 
LTDA ME
CNPJ:31.665.011/0001-14;
Prazo: Até 31/12/2019.
Valor: R$ 5.119,90(cinco mil, cento e dezenove reais e noventa centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

      WILLIANS SCARPINI GOMES
       Secretário Mun. de Administração

       Portaria n.º 908/2017

EXTRATO DE EMPENHO N.º 909/19

Instrumento: Nota de empenho n.º909/2019;
Data:27/05/2019;
Processo Administrativo n°.363/2018;
Licitação: Pregão nº 50/2018, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais 
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente à aquisição de materiais de informática para atender a 
necessidade de todas as Secretarias e Setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa:C R LIMA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÃO ME
CNPJ:29.536.218/0001-47;
Prazo: Até 31/12/2019.
Valor: R$ 11.990,40(onze mil, novecentos e noventa reais e quarenta centavos);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

      WILLIANS SCARPINI GOMES
       Secretário Mun. de Administração

       Portaria n.º 908/2017

____________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 908/19

Instrumento: Nota de empenho n.º908/2019;
Data:27/05/2019;
Processo Administrativo n°.363/2018;
Licitação: Pregão nº 50/2018, conforme Lei 10.520/2002, Decretos Municipais 
520/2011 e 466/2014;
Objeto: Referente à aquisição de materiais de informática para atender a 
necessidade de todas as Secretarias e Setores desta Municipalidade;
Partes: Município de Casimiro de Abreu e a Empresa: TRM SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ:21.427.040/0001-94;
Prazo: Até 31/12/2019.
Valor: R$ 8.523,00 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais);
Origem: Secretaria Municipal de Administração.

      WILLIANS SCARPINI GOMES
       Secretário Mun. de Administração

       Portaria n.º 908/2017

_______________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 44/19

Instrumento: Nota de empenho n.º44/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa: 
GABARONI MERCEARIA LTDA-ME
CNPJ: 06.070.477/0001-20
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 5.412,70 (cinco mil quatrocentos e doze reais e setenta centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente
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EXTRATO DE EMPENHO N.º 45/19

Instrumento: Nota de empenho n.º45/2019;
Data: 02/05/2019
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
GABARONI MERCEARIA LTDA-ME
CNPJ: 06.070.477/0001-20
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 10.398,66 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis 
centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006
___________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 46/19

Instrumento: Nota de empenho n.º46/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa L F 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 22.122.736/0001-20
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 1.646,00 (um mil seiscentos e quarenta e seis reais;
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

_____________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 47/19

Instrumento: Nota de empenho n.º47/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa L F 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 22.122.736/0001-20
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 2.485,85 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

EXTRATO DE EMPENHO N.º 48/19

Instrumento: Nota de empenho n.º48/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.110.916/0001-22
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 1.055,93(um mil cinqüenta e cinco reais e noventa e três centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006
____________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 49/19

Instrumento: Nota de empenho n.º49/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.110.916/0001-22
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 2.894,94 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro 
centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006
___________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 50/19

Instrumento: Nota de empenho n.º50/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
ARTHUCELY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.727.912/0001-37
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 12.179,60 (doze mil cento e setenta e nove reais e sessenta centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006
_____________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 51/19

Instrumento: Nota de empenho n.º51/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as 
necessidades Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
ARTHUCELY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.727.912/0001-37
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 2.246,00 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006
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EXTRATO DE EMPENHO N.º 52/19

Instrumento: Nota de empenho n.º52/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
MIGTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR LTDA - ME
CNPJ: 07.855.254/0001-30
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 3.542,00 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

____________________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 53/19

Instrumento: Nota de empenho n.º53/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa 
MIGTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR LTDA - ME
CNPJ: 07.855.254/0001-30
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 632,50 (seiscentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

___________________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 54/19

Instrumento: Nota de empenho n.º54/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa LINCK 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 17.256.815/0001-39
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

_________________________________________________________________

EXTRATO DE EMPENHO N.º 55/19

Instrumento: Nota de empenho n.º55/2019;
Data: 02/05/2019;
Processo Administrativo n° 032/2018;
Licitação: Pregão Presencial N° 10/2018, conforme Lei 8.666/93;
Objeto: referente á aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Empresa LINCK 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 17.256.815/0001-39
Prazo: Até 05 (cinco) dias 
Valor: R$ 720,75 (setecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos);
Origem: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

       Leila Márcia Barbosa de Souza
Presidente

LEI n.º 1048/2006

NOTIFICAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO DE ASSINATURA DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo 9503/2018
Ref. Pregão Presencial nº 017/2019;

EMPRESA: 3 B COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº 30.703.806/0001-07, estabelecida a Rua Maria da Silva Machareth, nº 45 – 
Influência Carmo/RJ, representada pela Sr.ºCarlos Eloan Thomaz de Souza, portador do RG 
nº. 09.430.778-2, e inscrito sob o CPF nº 876.549.206-44;

OBJETO CONTRATADO: Entrega de gêneros alimentícios para merenda escolar das 
Unidades Escolares Municipais; 

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Descumprimento contratual passível de penalização de 
acordo com a cláusula décima segunda daAta de Registro de Preços;

Considerando o disposto naAta de Registro de Preços, a CONTRATADA deverá comparecer 
para assinatura da mesma IMEDIATAMENTE, 24 horas após a publicação deste ato;

Considerando que o prazo para assinatura, encerrou-se no dia 10/05/2019;

Considerando que foram feitas diversas tentativas de contato com a empresa e não obtivemos 
retorno;

Considerando que a contratada pode apresentar defesa sobre os fatos relatados, cuja 
constatação são suficientes para fundamentar a rescisão do contrato por vias legais;

DECIDO: Pelo presente, fica NOTIFICADA a empresa 3 B COMERCIAL EIRELI, para 
querendo, apresentar-se para assinatura, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 
publicação, acerca das infrações contratuais detectadas pela Secretaria Municipal de 
Educação, podendo juntar documentos que subsidiem eventual contraposição ao constatado 
nos autos do Processo Administrativo n.º 9503/2018, sabendo que às penalidades a serem 
aplicadas serão: 

1 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Pela inexecução total ou parcial da entrega do 
material, 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 n.º 10.520/02, 
e alterações posteriores, o licitante que:
a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata Ordem de 
Fornecimento ou Autorização de Prestação de Serviço, deixar de apresentar documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

A presente notificação será publicada na forma da Lei, assegurada a ampla defesa e o 
contraditório à empresa notificada.

Casimiro de Abreu, 29 de maio de 2019.

NICIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 031/2017
________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Venho por meio deste, solicitar a paralisação da Obra de Construção de uma quadra 
poliesportiva com vestiário, situada na Rua Tancredo Mendes Paixão, Loteamento Jardim 
Aparecida – Casimiro de Abreu, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que a 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos aguarda a apuração de 
Superavit financeiro para empenhamento da despesa.
Sendo assim a empresa só poderá reiniciar os serviços após emissão do empenho e ordem de 
reinício expedida por esta secretaria.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e 
consideração e estamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Alfredo Santos Reis Matheus
Secretário Municipal de Obras

Portaria n.º 007/2017
________________________________________________________________

DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº019/2019/AC

       Luiz Gomes Ferreira Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 
de Casimiro de Abreu – RJ, nomeado através da Portaria nº 1139/2017, de 14 de junho de 2017, 
Lei Municipal nº. 833, de 13 de Novembro de 2003, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar o servidor Marcio Cunha de Oliveira, encanador, matrícula nº025, como 
substituto do Setor de Redes e Ramais de Água e Esgoto, Função Gratificada, Simbologia FG-
02, pelo período de 01/05/2019 a 31/05/2019, por motivo de férias do titular, com as vantagens 
previstas no artigo 38, § 5º da Lei nº 1092 de 22 de dezembro de 2006.

 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário, retroativo a 01 de Maio de 2019.

Casimiro de Abreu, 15 de Maio de 2019.

LUIZ GOMES FERREIRA JUNIOR 
Presidente da Águas de Casimiro

Portaria nº. 1139/2017
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DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 002A/2019

Luiz Gomes Ferreira Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE de Casimiro de Abreu – RJ, nomeado através da Portaria nº 1139/2017, de 14 
de junho de 2017, Lei Municipal nº. 833, de 13 de Novembro de 2003, no uso de 
suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a deliberação e homologação contida na ata de Reunião da 
Comissão do Programa Quadrimestral de Avaliação de Desempenho e 
Produtividade dos Servidores – CPAO realizada em 15/01/2019;

RESOLVE: 

Art. 1º . Aprovar a homologação realizada pela CPAO, devendo a avaliação 
realizada fazer parte do assentamento dos servidores para os demais efeitos legais, 
inclusive para fins de Estágio Probatório.

Art. 1º . Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, ou afixação em átrio 
público revogado as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 02 de 
Janeiro de 2019.

Casimiro de Abreu, 15 de Janeiro de 2019.

 LUIZ GOMES FERREIRA JUNIOR 
Presidente da Águas de Casimiro

Portaria nº 1139/2017
_______________________________________________________________

DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 002B/2019

Luiz Gomes Ferreira Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE de Casimiro de Abreu – RJ, nomeado através da Portaria nº 1139/2017, de 14 
de junho de 2017, Lei Municipal nº. 833, de 13 de Novembro de 2003, no uso de 
suas atribuições legais.

RESOLVE: 

 Art. 1º . Designar os servidores Pablo Leonardo ToribioCuadra, 
matricula nº 099, Josélia Gonçalves Marinho Azeredo, matrícula nº 063, Thiago 
Cunha da Costa, matrícula nº 097 e Fábio KlemMafort, matrícula nº 062, para 
integrarem a Comissão do Programa Quadrimestral de Avaliação de Desempenho e 
Produtividade dos Servidores – CPAO, nos termos do Parágrafo Único do Art. 3º da 
Resolução SAAE nº 001/2017;

           Art. 2º . Estabelecer que esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2019.

       
 Casimiro de Abreu, 15 de Janeiro de 2019.

LUIZ GOMES FERREIRA JUNIOR
Presidente da Águas de Casimiro

Portaria nº 1139/2017
_______________________________________________________________

Resolução nº. 010/2019/CMSCA.

EMENTA: Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao 1º Quadrimestre de 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, no exercício de 
suas competências legais, que lhe confere as Leis; Federal nº. 8142/90 e Municipal 
nº. 263/94, em consonância com a Resolução do CNS nº. 453/2012; e Considerando 
a apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2019, pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, realizada em 23 de Maio de 2019, na 
Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu – no Município Sede em Casimiro de 
Abreu – RJ.  Conforme deliberação pelos Conselheiros Municipais, onde se 
encontram as assinaturas no livro de presença, e que foi apresentado e aprovado a 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º 
Quadrimestre de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º. – Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao 1º Quadrimestre de 2019.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Casimiro de Abreu, 23 de maio de 2019.

Gerson Vieira Lima
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Seguimento - Usuário
Quadriênio 2018/2022
Portaria nº 0303/2019

 DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 17/2019

Luiz Gomes Ferreira Junior, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE de Casimiro de Abreu – RJ, nomeado através da Portaria nº 1139/2017, de 14 
de junho de 2017, Lei Municipal nº. 833, de 13 de Novembro de 2003, no uso de 
suas atribuições legais.

RESOLVE:

Considerando que cabe a Autarquia, nos termos do disposto nos artigos n° 58 – 
inciso III e n°67 da Lei Federal n° 8666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos e convênios administrativos celebrados através de um representante da 
Administração; 
 Considerando que os órgãos públicos deverão manter Fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Autarquia;
CONSIDERANDO a Resolução 002/2017, que dispõe sobre fluxos de notas fiscais 
de Contratos e as atribuições de Gestor e Fiscal Titular/Substituto de Contratos 
Administrativos na Autarquia.

Art. 1º-Designar os servidores LEONARDO FRANCISCO ERMIDA 
MACHADO, matrícula nº 108;ERLICOSTA RODRIGUES, matrícula nº 071 e 
GILDO GONÇALVES MUZY, matrícula nº017 , como Fiscais; FÁBIO KLEM 
MAFORT , matrícula nº062, como GESTORdo Contrato nº01/2019, Tomada de 
Preço 001/2018 celebrado com a empresa ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA – 
ME,CNPJ 05.021.736/0001-60para SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 
ALINHAMENTO DAS FAIXAS DE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E ÁGUA 
TRATADA COM EXECUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM E 
IMPLANTAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DOS ANÉIS PRINCIPAIS DE ÁGUA 
TRATADA EM DUAS ZONAS DE PRESSÃO NA CIDADE DE CASIMIRO DE 
ABREU/RJ.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, ouafixação em átrio 
público revogado as disposições em contrário.

 
Casimiro de Abreu, 11 de Fevereiro de 2019.

LUIZ GOMES FERREIRA JUNIOR
Presidente da Águas de Casimiro

Portaria nº 1139/2017
________________________________________________________________

Notificação de Lançamento nº: 442/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 57647 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: VIRLIANO VITOR SOUZA  XIMENES
Endereço: RUA NILO PEÇANHA, Nº 268, BAIRRO BAIRRO JARDIM 
MIRAMAR
PROCESSO  2169/2019 FEITO EM 14/04/2019 

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315

Notificação de Lançamento nº: 443/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 2034 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: MARIA VANUZIA SANTOS
Endereço: RUA LOTAMENTO RECANTO DOS PARATIS
PROCESSO 36/2018 LANÇADO EM 26/03/2019

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LEI Nº 1994, de 28 de maio de 2019.

Autoria: Vereador Ramon Dias Gidalte.

EMENTA: Fica criado o Programa “Câmara em Ação”, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE 
COM O § 7º DO ART. 63, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criado o Programa “Câmara em Ação”, destinado à realização de visitas e 
diligências de fiscalização definidas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Casimiro de 
Abreu, através de uma comissão composta de no mínimo 03 (três) Vereadores ou daqueles que 
quiserem fazer parte, devendo ser de partidos diferentes.

§ 1º – As visitas e diligências de que trata esta Lei serão realizadas junto aos órgãos da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Casimiro de Abreu, com o 
objetivo de obter informações sobre o funcionamento e as atividades realizadas pelo Poder 
Público Municipal.

§ 2º - Poderão ser incluídas no Programa a realização de diligências e vistorias nas obras e 
serviços, inclusive de engenharia, contratados pelo Município de Casimiro de Abreu.

Art. 2º - Fica vedada a proibição de acesso da Comissão de Vereadores da Câmara Municipal aos 
órgãos definidos nos parágrafos do art. 1º desta Lei, passível de sanção conforme ordenamento 
jurídico em vigor.

Art. 3º - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, por seus membros, 
definirá os critérios de visitas, avaliando em reunião administrativa os órgãos e/ou destinos com 
respectivas datas e horários. 

§ 1º – Em caráter excepcional ou quando a circunstância assim exigir, a visita e a diligência 
podem ser feitas isoladamente por qualquer Vereador, independente de reunião ou definição da 
Mesa Diretora.

§ 2º – Ao final das visitas e diligências, a Comissão ou o Vereador, deverá elaborar um relatório 
circunstanciado de acordo com as situações que foram encontradas, para ser apresentado a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, para ser encaminhado ao Poder Executivo, para conhecimento e 
adoção das medidas que acharem necessárias.

Art. 4º - O Vereador que desejar obter cópia de documentos e/ou informações adicionais 
decorrentes das diligências realizadas deverá protocolizar Requerimento para tal finalidade 
junto à Sede Administrativa da Câmara, cuja tramitação seguirá conforme preconizado no 
Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, somente sendo requisitado mediante 
aprovação pelo Plenário.

Art. 5º - As atividades do Programa “Câmara em Ação” poderão ser realizadas durante o recesso 
legislativo.

Art. 6 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Casimiro de Abreu, 28 de maio de 2019.

OZILEI ALVES MOREIRA
Presidente 

_______________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Casimiro de Abreu torna público aos interessados, por intermédio da Comissão 
de Pregão, que fará realizar na sala de reuniões da Comissão de Licitação localizada no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu situado na Rua Padre Anchieta, n.º 234, Segundo 
Piso- Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial n.° 051/2019, no dia 14/06/2019, às 
09h30min para Registro de Preço para fornecimento de alimentação .O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no site: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou em até 24 (vinte e quatro) 
horas anteriores à data do recebimento das propostas, mediante a entrega de 01 (uma) resma de 
papel A4 e o interessado deverá estar munido do carimbo do CNPJ, no endereço acima citado no 
horário de 09h00min às 16h30min.

Casimiro de Abreu, 30 de maio de 2019.

Bárbara Coutinho Bastos
           Pregoeira

Notificação de Lançamento nº: 444/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 29143 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: ELIANA DA SILVA MAIA
Endereço: ESTRADA VELHA RIO DOURADO, Nº 635 BAIRRO JARDIM 
MIRAMAR
PROCESSO 4231/2016 LANÇADO EM 24/10/2017

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315

Notificação de Lançamento nº: 445/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 5500 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: ABIGAIL DA SILVA NOGUEIRA
Endereço: RUA FANECA CASA 01 PEIXE DOURADO II BARRA DE SÃO 
JOÃO
PROCESSO 2028/2018 CONFORME FICHA 254/2017

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315

  Notificação de Lançamento nº: 446/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 20865 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: NAIR E SOUZA ALVES
Endereço: RUA PARAÍBA, Nº 389 BAIRRO CIDADE PRAIANA
PROCESSO 5327/2016 LANÇADO EM 01/04/2019 

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315

Notificação de Lançamento nº: 447/2019
Prezado contribuinte, 
Pelo presente ato fica Notificado(a) quanto ao lançamento dos impostos incidentes 
referentes ao registro do imóvel nº: 20798 em nosso cadastro imobiliário, que serão 
cobrados no próximo exercício, conforme previsão no Lei Municipal, Código 
Tributário Municipal 223/1993, artigos 23, 458 e 459. 
O recurso quanto ao lançamento e possível erro dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar do recebimento desta ou sua publicação em Diário Oficial criado pela Lei 
1291 de 14 de Maio de 2009, disponível no site www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
Oficial do Município para consulta e impressão.   
Dados do Contribuinte: RONALDO CRUZ DOS SANTOS
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66 BAIRRO SÃO JOÃO
PROCESSO 3307/2019 FEITO EM 29/03/2019

CLEBER A L FERREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

MATRICULA 6315
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 008/2019
Casimiro de Abreu, 29/05/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 285/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ, no uso das suas atribuições legais, informa 
para conhecimento dos interessados que, tendo como objeto a aquisição de materiais de 
consumo, para atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município 
de Casimiro de Abreu, conforme PARECER da Consultoria Jurídica as fls. 22 e 23, através do 
presente expediente HOMOLOGA E ADJUDICA a dispensa no valor de R$ 2.635,60 (dois mil 
seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), em favor da Empresa C. G. de Oliveira 
Papel e Letras – ME, CNPJ nº 01.601.085/0001-26, constante dos autos do referido processo, 
conforme inciso II, artigo 24, da Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posterior 
alteração.

VALDECIR BEZERRA CAMPOS 
Presidente do IPREV-CA

Port. 1296/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 059/2019

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ, no uso das suas atribuições legais, informa 
para conhecimento dos interessados que, o presente processo tem como objeto aquisição de 
suprimentos de informática, a fim de atender as necessidades deste Instituto de Previdência no 
exercício de 2019, conforme PARECER da Consultoria Jurídica as fls. 20 e 21, através do 
presente expediente HOMOLOGA E RATIFICA a dispensa no valor de R$ 11.278,00 (onze mil 
duzentos e setenta e oito reais), em favor da Empresa C. G. de Oliveira Papel e Letras, CNPJ nº 
01.601.085/0001-26, constante dos autos do referido processo, conforme inciso II, artigo 24, da 
Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações.  

VALDECIR BEZERRA CAMPOS 
Presidente do IPREV-CA

Port. 1296/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO N° 119/2019

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ, no uso das suas atribuições legais, informa 
para conhecimento dos interessados que, o processo em epigrafo refere-se ao pagamento de à 
Inscrição dos Servidores Kátia Regina Siqueira Tempéra e Valdecir Bezerra Campos no 52º 
Congresso Nacional da ABIPEM, no período de 26 a 28 de junho 2019, conforme PARECER da 
Consultoria Jurídica as fls. 14 e 15, através do presente expediente HOMOLOGA E RATIFICA 
a inexigibilidade no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em favor da ABIPEM – 
Associação Brasileira de Institutos de Previdência Estaduais e Municipais, CNPJ nº 
29.184.280/0001-17, constante dos autos do referido processo, nos termos do artigo 25, II, da 
Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posterior alteração.

VALDECIR BEZERRA CAMPOS 
Presidente do IPREV-CA

Port. 1296/2017

________________________________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GABPREF/ GI 133/2019                EM, 30 DE MAIO DE 2019.
Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHA VETO

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
OZILEI ALVES MOREIRA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para acusar o recebimento em 10 de 
maio de 2019, do Ofício nº 152/2019, referente ao Projeto de Lei  nº 012/2018, Protocolo 
Câmara Municipal nº 0818/2018, de autoria do Vereador Ozilei Alves Moreira, que "determina 
regras de distribuição financeira dos Royalties do Petróleo, recebidos da União, no município 
de Casimiro de Abreu - RJ, em função da exploração de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, conforme abrangência da legislação federal e estadual vigente sobre o 
tema".
Comunico a Vossa Excelência que após análise e avaliação, vetei integralmente o referido 
projeto, consoante as razões que seguem em anexo.
Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e 
distinta consideração.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Vereador
OZILEI ALVES MOREIRA 
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

RAZÕES DO VETO JURÍDICO AO PROJETO DE LEI Nº 012/2018.

No exercício das prerrogativas insculpidas no §1º, do artigo 63, da Lei Orgânica 
Municipal, exponho, nessa oportunidade, as razões do veto total aposto ao projeto 
de lei nº 012/2018, que determina regras de distribuição financeira dos royalties do 
petróleo, recebidos da União em razão da exploração de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos, de autoria do vereador Ozilei Alves Moreira, 
aprovado por maioria nas sessões plenárias ocorridas em 07/05/2019 e 08/05/2019.

Em que pese o nobre intuito da Câmara de Vereadores com o presente Projeto de 
Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em Lei, impondo-se seu Veto 
Integral, em conformidade das razões que passo a expor.

Ante a relevância da temática petrolífera, convém mencionar que a obrigação de 
indenizar Estados e Municípios em decorrência da exploração de petróleo e gás 
natural foi inicialmente estipulada no artigo 27 da Lei nº 2004, de 03 de outubro de 
1953, que dispôs sobre a Política Nacional do Petróleo e criou a Petrobrás.  

Neste ínterim, a Constituição Federal indicou em seu artigo 20 quais são os bens da 
União, dentre eles os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica; os potenciais de energia hidráulica; e os recursos minerais, inclusive os 
do subsolo, assegurando em seu §1º a participação ou compensação no resultado da 
exploração de tais recursos, in verbis:

“Art. 20. São bens da União:
( . . . )
V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
( . . . )
VIII – os potenciais de energia hidráulica;
( . . . )
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
(...)
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração.
(...)

Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra.”

Em razão do comando constitucional supracitado, os royalties foram positivados 
em diversas legislações ordinárias, dentre elas a Lei nº 7990, de 28 de dezembro de 
1989; a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 – Lei do Petróleo; a Lei 12.351, de 22 
de dezembro de 2010, modificadas pela Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012 
que determinou novas regras de distribuição entre os entes da Federação. 

A definição dos royalties encontra-se expressa no Decreto Federal nº 2.705, de 03 de 
agosto de 1998, vejamos:

“Art 11. Os royalties previstos no inciso II do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, 
constituem compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e 
produção de petróleo ou gás natural, e serão pagos mensalmente, com relação a cada 
campo, a partir do mês em que ocorrer a respectiva data de início da produção, 
vedada quaisquer deduções.”

Ultrapassados tais esclarecimentos, vale trazer à colação os incisos IV e XII, do 
artigo 22 da Constituição Federal, que dispõem acerca da competência privativa da 
União:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
(...)
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;”

Constata-se que, o Projeto de Lei nº 12/2018 padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, uma vez que se imiscui em matéria de iniciativa 
privativa da União. 

Cabe salientar, que os critérios de distribuição da renda petrolífera foram fixados 
através de lei federal, não competindo ao Legislativo Municipal estabelecer normas 
para aplicação de tais recursos. 

Com efeito, no que alude os recursos oriundos da compensação financeira da área 
do Pré-Sal, ao oposto, a própria União definiu sub-regras de distribuição. 
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É cristalino, também, que o conteúdo veiculado na propositura em tela está inserida 
na cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo ao abordar a 
respeito de matéria de natureza orçamentária e organizacional, conferida por força 
do artigo 61, §1º, alínea “b” da Constituição Federal e do artigo 117 da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:

 “Constituição Federal - Art. 61. (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
(...)
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;”

“Constituição do Estado do RJ - Art. 117 - As leis delegadas serão elaboradas pelo 
Governador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembléia Legislativa.
§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da 
Assembléia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação 
sobre:
(...)
II - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.”

Ante tais mandamentos constitucionais, extensíveis ao Município por simetria, o 
artigo 60 da Lei Orgânica preconiza que:

“Art. 60 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
(...)
IV - matéria orçamentária, e a que autorize abertura de créditos ou conceda auxílio e 
subvenções.”

Ademais, a Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2019 foi 
devidamente encaminhada pelo Poder Executivo e aprovada pela colenda 
edilidade. Destarte, qualquer pretensão modificativa deveria ter sido proposta 
através de emenda para discussão e votação em momento oportuno.

Esse panorama conduz, ainda, à invasão da chamada reserva de administração, ao 
tratar de disciplina tipicamente administrativa, a qual constitui atribuição do 
Prefeito, violando o princípio da separação dos poderes inscrito no artigo 2º da 
Constituição Federal e no artigo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Neste sentido, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no gerir 
as atividades municipais. Terá, também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe 
propiciem a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando a Câmara 
Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende intervir na forma pela qual se 
dará esse gerenciamento, está a usurpar funções que são de incumbência do 
Prefeito” (Adin n. 53.583-0, rel. Des. FONSECA TAVARES).

Conclui-se, que a proposição apresentada padece de inconstitucionalidade formal 
por vício de iniciativa, com fulcro nos artigos 22 e 61, § 1º, da Constituição Federal 
c/c o artigo 117, § 1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o artigo 60 da Lei 
Orgânica do Município, e por afronta ao princípio da separação e independência 
entre poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição Federal e no artigo 7º, da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, com as devidas 
vênias, por absoluta inconstitucionalidade, não me restou outra opção, senão a de 
apor o VETO TOTAL ao projeto de lei apresentado, com fulcro nos artigos 2º ; 22 e 
61, § 1º, da Constituição Federal c/c o  artigo 117, § 1º da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro e o artigo 60 da Lei Orgânica do Município.
Nesta oportunidade, reitero protestos de alta consideração e distinguido apreço.

Casimiro de Abreu, 30 de maio de 2019

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

_____________________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GABPREF/ GI 134/2019                EM, 30 DE MAIO DE 2019.
Destinatário(s): Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

ASSUNTO: ENCAMINHA VETO

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
OZILEI ALVES MOREIRA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para acusar o recebimento 
em 10 de maio de 2019, do Ofício nº 148/2019, referente ao Projeto de Lei  nº 
024/2017, Protocolo Câmara Municipal nº 954/2017, de autoria do Vereador 

Adriano dos Santos Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do 
cardápio da merenda escolar pelo Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências.
Comunico a Vossa Excelência que após análise e avaliação, vetei integralmente o 
referido projeto, consoante as razões que seguem em anexo.
Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada 
estima e distinta consideração.

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Vereador
OZILEI ALVES MOREIRA 
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu

RAZÕES DO VETO JURÍDICO AO PROJETO DE LEI Nº 024/2017.

No exercício das prerrogativas contidas no §1º, do artigo 63, da Lei Orgânica 
Municipal, exponho, nessa oportunidade, as razões do veto total aposto ao projeto 
de lei nº 24/2017, de autoria do vereador Adriano dos Santos Lima, aprovado por 
unanimidade nas sessões plenárias ocorridas em 24/04/2019 e 30/04/2019, com 
emenda modificativa de lavra do vereador Alex da Silva Neves.

Em que pese o nobre intuito dos Vereadores com a propositura do presente Projeto 
de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em Lei, impondo-se seu 
Veto Integral, pois com a referida norma o Poder Legislativo está a desenvolver 
atribuições de competência do Poder Executivo, desrespeitando a independência e 
harmonia entre os poderes previstos na Constituição Federal, na conformidade das 
razões que passamos a expor.

Denota-se que, a proposição em tela “Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 
do cardápio da merenda escolar pelo Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências”.
     
 Preliminarmente, é imprescindível colacionar os seguintes dispositivos da 
Constituição Federal:

“Art. 61 (...)
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
(...)
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
(...)
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o 
disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
(...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
 a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;” 

Outrossim, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro preconiza em seu artigo 113:

“Art. 113. Não será admitido aumento da despesa prevista:
 I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvando o 
disposto no artigo 210, § 3º desta Constituição;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembléia 
Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.”

Por força do princípio da simetria constitucional, o artigo 60 da Lei Orgânica do 
Município de Casimiro de Abreu reproduz que:

 “Art. 60 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre: 
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 
Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração; 
II - servidores públicos do Poder Executivo, da Administração Indireta e 
Autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 
III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias, Departamentos ou 
Diretorias equivalentes e órgãos da Administração Pública; 
IV - matéria orçamentária, e a que autorize abertura de créditos ou conceda auxílio e 
subvenções.
Parágrafo único - Não será admitido aumento das despesas previstas nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV 
primeira parte, deste Artigo.”
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Ora, a propositura apresentada padece de vício de iniciativa, uma vez que a matéria 
disciplinada encontra-se no âmbito do gerenciamento das atividades 
administrativas do Município, violando a prerrogativa do Chefe do Executivo em 
analisar a conveniência e oportunidade da organização, funcionamento e direção da 
administração pública mediante auxílio de seus secretários.  

Insta salientar, que o cardápio oficial da merenda escolar e o cardápio do dia, na 
hipótese de alterações, são disponibilizados em local visível nas escolas municipais 
e publicados em diário oficial do Município, conforme manifestação da 
nutricionista responsável, ratificada pela Secretária Municipal de Educação. 

Nos moldes ainda das informações prestadas pela nutricionista da Secretaria de 
Educação, é impossível ser cumprido pela Administração Municipal o 
mandamento insculpido no artigo 3º do presente projeto, ante as seguintes 
justificativas:

“No que se refere as modificações que porventura sejam necessárias realizar, não é 
possível a publicação das mesmas com 48h de antecedência pelos seguintes 
motivos:

· Os gêneros alimentícios utilizados nos cardápios não chegam todos no 
mesmo dia da semana para que possamos programar as mudanças necessárias com 
antecedência.
· Podem ocorrer faltas de algum item, na entrega da semana, por diversos 
motivos, pertinentes a cada tipo de entrega e que só tomamos conhecimento no ato 
da mesma, precisando dessa forma, fazer as modificações no mesmo dia ou de um 
dia para outro. 
· Para evitar desperdícios, muitas vezes precisamos utilizar um item que 
já está maduro, antes de outros que ainda poderão ser usados posteriormente.”

Constatada a impraticabilidade operacional do objeto proposto, resta evidente que 
somente o Chefe do Poder Executivo poderia ter dado partida ao processo 
legislativo almejado pela edilidade, visto que aborda acerca de tema afeito à 
administração do Município, cuja direção compete exclusivamente ao alcaide.

É de cediço conhecimento, que é dever da Administração fomentar as políticas 
públicas de incentivo à educação, inclusive com o fornecimento da merenda 
escolar, conforme Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Contudo, a maneira e o 
meio através do qual este dever será cumprido está inserido no âmbito do juízo de 
conveniência e oportunidade do Prefeito. 

Dessa maneira, a burocratização da divulgação da merenda escolar se mostra 
onerosa, desnecessária e redundante, em razão do seu intento já ser alcançado por 
intermédio de ferramentas e mecanismos já consolidados. 

Sob esse prisma, mister transcrever a lição de Hely Lopes Meirelles:

  “Em princípio, o prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 
independentemente de autorização especial da Câmara. Por atos de administração 
ordinária entendem-se todos aqueles que visem à conservação, ampliação ou 
aperfeiçoamento dos bens, rendas ou serviços públicos. (...)
Advirta-se, ainda, que, para atividades próprias e privativas da função executiva, 
como realizar obras e serviços municipais, para prover cargos e movimentar o 
funcionalismo da Prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo 
local, não pode a Câmara condicioná-las à sua aprovação, nem estabelecer normas 
aniquiladoras dessa faculdade administrativa, sob pena de incidir em 
inconstitucionalidade, por ofensa a prerrogativas do prefeito.  ( “Direito Municipal 
Brasileiro”, 9ª ed., pp. 519/520).

Neste sentido, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Municipal nº 1.770/18.08.2007, do 
Município de Santa Cruz das Palmeiras, de iniciativa parlamentar e sancionada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, após ser derribado o veto do alcaide, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da Merenda Escolar” – 
cabendo ao Município criar seu sistema de  ensino  e  sendo  esse  um  serviço  
público  pelo  governo  daquele -

prestável, constitui ato de administração ordinária conservá-lo, ampliá-lo ou 
aperfeiçoá-lo, geri-lo, enfim, daí não podendo a Câmara com uma lei assumi-lo, 
sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por ofensa a prerrogativas do Prefeito 
– a norma hostilizada ademais nem sinaliza quiçá esquecida que a semanal 
elaboração e divulgação do cardápio da merenda escolar teria um custo, de onde 
sairiam os recursos para cobri-lo, essa particularidade também revelando 
inconstitucionalidade, como este Órgao Especial reiteradamente decidido – ação 
procedente.” ( TJ –SP – ADI: 1645010400SP, Relator: Palma Disson, Data de 
Julgamento:10/12/2008, Ógrão Especial, Data de Publicação: 21/01/2009)

Ademais, ao se imiscuir na área de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo, 
o Poder Legislativo Municipal viola um dos princípios fundamentais adotados pela 
Constituição Federal, o da separação de poderes, disposto no seu artigo 2º, a saber:

“Art. 2º São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.”

Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o princípio supracitado é previsto no 
artigo 5º, vejamos:

“Art. 7º. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

Assim, a inconstitucionalidade do comando legal proposto repousa no vício de 
iniciativa, visto que afronta o disposto nos artigos 2º; 61, §1º, inciso II, alínea “b” ; 
63, incisos I e II; e 84, inciso VI, alínea “a” da Carta Magna, c/c os artigos 7º; e 113, 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; c/c o artigo 60, da Lei Orgânica do 
Município.

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, com as devidas 
vênias, por absoluta inconstitucionalidade, não me restou outra opção, senão a de 
apor o VETO TOTAL ao projeto de lei apresentado, com fulcro no §1º, do artigo 63, 
da Lei Orgânica.

Nesta oportunidade, reitero protestos de alta consideração e distinguido apreço.

Casimiro de Abreu, 30 de maio de 2019

PAULO CEZAR DAMES PASSOS
PREFEITO

________________________________________________________________

RESOLUÇÃO CODEMA Nº. 002/2019

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Casimiro de Abreu, no uso de sua atribuições legais, em Reunião Ordinária no dia 
16 de Abril de 2019 no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social-  
CRAS, na Sede de Casimiro de Abreu e considerando.

- O Relatório Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário 2018 apresentado à 
Plenária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pelos representantes da Autarquia Águas de Casimiro de Abreu; 

- Os inúmeros problemas relacionados à implantação e recuperação dos três 
módulos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Indaiaçu na sede de Casimiro 
de Abreu;

- A necessidade de novos investimentos pela Autarquia Águas de Casimiro de 
Abreu para ajuste/adaptação do projeto dos módulos da ETE Indaiaçu de Casimiro 
de Abreu;

- A falta de informações técnicas e administrativa sobre o prazo e execução do 
contrato de construção do quarto módulo da ETE Indaiaçu por parte da Secretaria 
Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos;

- As dúvidas e questionamentos levantados pelos Conselheiros presentes a 54ª. 
Reunião Ordinária quanto a conclusão e efetiva operação da ETE Indaiaçu.
     
RESOLVE:

Art. 1º.  Criar a Comissão Provisória de Avaliação da Recuperação e Construção da 
ETE Indaiaçu em Casimiro de Abreu. 
Art. 2º. Esta Comissão será composta pelos seguintes Membros: Sr. Alexandre 
Magno Teixeira Pinto; Sr. Evely Emilio Bock; Sra. Edna Maria de Vasconcelos; Sr. 
Thiago Cunha da Costa e Sr. Diego Mello Pinto.
Art. 3º. Os Membros da Comissão Provisória de Avaliação da Recuperação e 
Construção da ETE Indaiaçu em Casimiro de Abreu, deverão escolher entre os 
mesmos um Relator.
Art. 4º. A Comissão Provisória de Avaliação da Recuperação e Construção da ETE 
Indaiaçu em Casimiro de Abreu, deverá apresentar, no prazo de 120 dias, o 
Relatório Final à Plenária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, com Parecer subsidiando possíveis tomadas de 
providências pelo CODEMA. 
Art. 5º. A Comissão Provisória de Acompanhamento da Recuperação e Construção 
da ETE Indaiaçu em Casimiro de Abreu será extinta, após a apresentação de 
Relatório Final à Plenária do CODEMA. 
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor, após sua publicação.

Gerson Vieira Lima
Presidente

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Portaria Nº. 0637/2018
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