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MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

CONSIDERANDO o que dispõem os instrumentos
orçamentários a serem observados regularmente pela
gestão municipal,
DECRETA
Art. 1º – Fica instituído o regime de análise
permanente da despesa pública do Município de
Petrópolis, a fim de:
I – promover o aprimoramento da eficiência e
eficácia do gasto público;
II – realizar a avaliação e a melhoria dos serviços
públicos prestados;
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III – propor medidas de racionalização nos procedimentos de contratação da despesa;

www.petropolis.rj.gov.br

IX – minimizar riscos inerentes à Administração
Pública;

IV – analisar a viabilidade de projetos e despesas
futuras, em conformidade à capacidade financeira;
V – avaliar quantitativamente e qualitativamente
o comprometimento dos contratos e os resultados dos
recursos empregados;
VI – estabelecer prioridades a serem atendidas nas
políticas públicas, de acordo com os planos setoriais e
instrumentos orçamentários vigentes;
VII – sugerir mudanças na forma de contratação
e prestação dos serviços públicos;
VIII – assegurar o cumprimento das obrigações e
do equilíbrio fiscal;

X – apresentar soluções e projetos para o incremento e aumento da receita municipal.
Parágrafo Único – A análise da despesa deverá
ser acompanhada – obrigatoriamente – da avaliação
do comportamento da receita municipal.
Art. 2º – Os órgãos e entidades da Administração
Direta e Entes da Administração Indireta, inclusive Fundos Especiais, Autarquias e Sociedades de Economia
Mista, observarão as normas dispostas neste Decreto,
disponibilizando todas as informações, documentos e
pessoal solicitados pelo Grupo de Trabalho e franqueando o acesso aos locais e setores para avaliações de
rotinas e procedimentos, quando necessário.
Art. 3º – Fica criado o Grupo de Trabalho, garantida a segregação de funções, para atingir as finalidades
aduzidas no art.1º, composto por:
I – Secretário Chefe de Gabinete.
II – Coordenador de Planejamento e Gestão
Estratégica.
III – Secretário de Fazenda.
IV – Controlador Geral do Município.
V – Procurador Geral do Município.
Parágrafo Único – A composição, competências,
atribuições e funcionamento do Grupo de Trabalho serão
disciplinados mediante portaria do Prefeito, nos termos do
artigo 34, inciso II, alínea c, da Lei Orgânica do Município
Art. 4º – Fica autorizado o Grupo de Trabalho de
que trata este decreto a requisitar quaisquer informações, documentos e pessoas necessárias ao cumprimento de sua finalidade aos entes que compõem a
Administração Direta e Indireta, inclusive os Fundos
Especiais, Autarquias e Sociedades de Economia Mista.
Parágrafo Único – As requisições formuladas deverão ser obrigatoriamente atendidas com a máxima brevidade, objetivando a celeridade das análises necessárias.
Art. 5º – Os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo
de Trabalho poderão conter subsídios prestados pela
comissão auxiliar de planejamento e monitoramento
de que trata o artigo 16 do Decreto Municipal nº 305,
de 08 de janeiro de 2018, assim como informações dos
agentes de que trata o artigo 17 do citado decreto,
considerando a especificidade de tais contribuições.
Art. 6º – O Grupo de Trabalho para análise e
acompanhamento da despesa pública não realizará
atos e procedimentos de Auditoria.
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Art. 7º – O Grupo de Trabalho produzirá relatórios
gerenciais e documentos endereçados ao Chefe do Poder
Executivo que permitam a melhor tomada de decisões.

PMP, e a competente prestação de contas final, nos
termos do Título III deste decreto.

Art. 8º – Ficam mantidas as atribuições e competências contidas no Decreto nº 06, de 01 de janeiro
de 2017, que trata da delegação de competência para
a ordenação de despesas.

TÍTULO I
DA CONCESSÃO

Art. 9º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
DECRETO Nº 309 de 22 de janeiro de 2018
Regulamenta a Lei nº 7.618, de 21 de dezembro de 2017, consolidando normas sobre a concessão, aplicação e comprovação
de adiantamento a servidor por meio de
Cartão de Débito, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto no artigo 6º da Lei nº 7.618/2017,
DECRETA
Art. 1º – A concessão de adiantamento a servidor de
órgão ou entidade da administração direta, autárquica
e fundacional, bem como das sociedades de economia
mista e empresas públicas municipais, no que couber,
reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Decreto.
§ 1º – Entende-se por adiantamento o numerário
colocado à disposição de servidor público, para atendimento de despesas do órgão ou entidade a que
esteja vinculado, que, por sua natureza ou urgência,
não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação e só se aplica nos seguintes casos:
I – despesas Eventuais de Gabinete;
II – despesas com serviços de terceiros;
III – despesas miúdas de pronto pagamento; e
IV – despesas extraordinárias ou urgentes.
§ 2° – São consideradas despesas miúdas de
pronto pagamento, as que envolverem, em compras e
serviços, importância até 5% (cinco por cento) do limite estabelecido na alínea “a” do inciso II do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, para pagamento
à vista ou no prazo de aplicação do adiantamento.
§ 3° – Constituem despesas extraordinárias ou
urgentes aquelas cuja não realização imediata possa
causar prejuízo de interrupção no curso de atendimento dos serviços.
§ 4º – É vedada a realização de despesas, sob a
forma de adiantamento, à conta de dotações destinadas a pagamento de pessoal, obrigações patronais e
de compromissos vinculados à dívida pública.
§ 5º – Os adiantamentos poderão ser requisitados a
favor de servidor para satisfação da despesa a seu cargo
ou da repartição a que pertencer, observadas as restrições
constantes das alíneas “a” à “e” do inciso I do artigo 3º.
§ 6º – O adiantamento de numerário para realização exclusiva de despesas prevista neste Decreto
será feito a partir de crédito a servidor devidamente
credenciado, em conta específica, no Banco cujo o
Município tenha contrato vigente, sempre precedido
por Nota de Empenho, na dotação orçamentária
própria, para utilização pelo suprido através de cartão
magnético (de débito) emitido pelo referido banco,
de caráter individual e intransferível, com limite de
utilização igual ao valor de cada Nota de Empenho.
§ 7º – Quando o servidor credenciado, a critério
do ordenador de despesas, não mais for o responsável
por Adiantamento, após ato próprio da autoridade,
devidamente publicado, deve ser providenciado, pelo
servidor, o encerramento da respectiva conta bancária,
com a transferência de eventual saldo para a conta da

Art. 2º – A requisição do adiantamento será feita
por “autoridade requisitante”, em favor de servidor,
ao ordenador da despesa do órgão ou entidade a que
estiver consignado o respectivo crédito orçamentário
ou à autoridade por este delegada e conterá:
I – classificação funcional programática da despesa imputada ao crédito orçamentário ou adicional;
II – nome, cargo ou função e matrícula do servidor
a quem deverá ser entregue o adiantamento;
III – indicação em algarismos e por extenso da
importância a ser entregue;
IV – prazo para aplicação do adiantamento, não
superior a 60 dias, contados da data do crédito bancário, o qual não ultrapassará o dia 31 de dezembro
do exercício da concessão;
V– finalidade do adiantamento;
VI – dispositivo legal em que se baseia;
VII – assinatura do requisitante responsável pelo
adiantamento; e
VIII – assinatura do ordenador de despesas, autorizando o adiantamento.
§ 1º – Após a autorização, pela autoridade ordenadora de despesas, para a concessão do 1º adiantamento
ao servidor, com fins de credenciamento e posterior
abertura de conta bancária específica, deverá ser
emitido documento próprio do órgão/entidade, com a
referida designação do responsável pelo Adiantamento,
e providenciada a publicação em Diário Oficial.
§ 2º – Para o controle do prazo fixado no inciso
IV deste artigo, o responsável pelo Setor Contábil
manterá registro cronológico das datas de autorização
dos adiantamentos e do respectivo crédito bancário.
Art. 3º – A concessão de adiantamentos obedecerá, ainda, aos seguintes princípios:
I – a autorização do adiantamento é de competência da autoridade ordenadora de despesas, prevista
no caput do artigo 2º, e sua concessão não se fará:
a) a servidor em alcance;
b) a servidor responsável por 2 (dois) adiantamentos
a comprovar;
c) a servidor que não esteja em efetivo exercício;
d) a servidor que esteja respondendo a inquérito
administrativo; e
e) ao ordenador de despesa ou do pagamento do
adiantamento.
II – indicação expressa do tipo de dispensa/inexigibilidade a que obedecerá a aplicação.
Art. 4º – É dispensável a licitação para as despesas
a que se referem os incisos I a IV do § 1° do artigo 1º.
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tuar despesas, cujo pagamento, entretanto, só será
permitido dentro do prazo para aplicação.
Art. 8º – Nenhum adiantamento será pago depois
do dia 15 de dezembro.
Art. 9º – O empenho, a liquidação e o pagamento
do adiantamento obedecerão às normas de direito
financeiro gerais e específicas da Administração
Pública vigentes.
Art. 10 – O adiantamento deve ser escriturado
como despesa efetiva na dotação própria e lançado,
concomitantemente, à responsabilidade do titular do
adiantamento, em conta de controle.
TÍTULO II
DA APLICAÇÃO
Art. 11 – A aplicação dos adiantamentos não
poderá fugir às normas, condições e finalidades constantes da sua requisição, nem aos limites do prazo de
até 60 dias (artigo 2º, inciso IV), a ser indicado (anotado) nas respectivas notas de empenho, quando do
crédito na conta, e obedecerá aos seguintes princípios:
I – os adiantamentos serão movimentados por
meio de cartão magnético (de débito), conforme §
6º do artigo 1º;
a) A movimentação dos recursos será realizada através
do uso do cartão magnético, nos estabelecimentos
comerciais ou prestadores de serviços, ressalvando
o disposto na alínea “b” deste inciso.
b) Fica estipulado em 25% do valor de cada adiantamento, o limite de saque nos terminais de
autoatendimento, para realização de pagamentos
de despesas miúdas que necessitem de quitação,
exclusivamente, em espécie.
c) Em casos especiais, cuja necessidade esteja plenamente justificada, o ordenador de despesa poderá
autorizar o saque em percentual superior ao limite
estabelecido na alínea “b” e “d” deste inciso.
d) O pagamento referente à despesas com prestação
de serviços, por pessoa física, que ultrapasse o limite
de 50% do salário mínimo, será realizado através de
saque, por meio do cartão magnético, e depósito
na conta corrente do prestador.
e) O depósito de que trata a alínea anterior, será
realizado nos guichês de atendimento da rede bancária autorizada, sendo, o respectivo comprovante,
anexado à prestação de contas.
f) Quando da despesa mencionada na alínea “d”,
por meio de RPA, cópia do documento deve ser
encaminhada ao DEREH/SADRH, até o último dia
do mês de sua emissão, para inclusão na respectiva
GFIP, devendo, o valor da eventual retenção previdenciária, ser recolhidos à PMP.
g) Os impostos e as contribuições devidas serão pagos
através de saque, por meio do cartão magnético,
devendo, as respectivas guias de recolhimento,
serem autenticadas na rede bancária autorizada
e anexadas ao processo de prestação de contas.

§ 1º – Quando o adiantamento for capitulado no
inciso IV do § 1º do artigo 1º, o despacho do ordenador
da despesa indicará, expressamente, esta circunstância
e o submeterá à ratificação da autoridade superior;

II – a abertura da conta, disposta no § 6º do artigo 1º, será efetuada no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis da publicação referida no § 1º do artigo 2º
deste Decreto;

§ 2º – Quando o adiantamento for autorizado por
autoridade delegada, constará do processo referência
expressa ao ato delegatório.

III – os saldos não utilizados e as importâncias
retidas a favor de terceiros, deverão ser recolhidos à
conta da PMP até o último dia do prazo indicado para
aplicação do adiantamento;

Art. 5º – O adiantamento poderá ser concedido para
despesas previstas no § 1º do artigo 1º, até 5% (cinco
por cento) do limite estabelecido na alínea “a” do inciso
II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993;

IV – é vedada a aquisição de material, por adiantamento, sem a prévia constatação de sua inexistência
no almoxarifado de apoio administrativo.

Parágrafo Único – Em casos especiais, cuja necessidade esteja plenamente justificada, o ordenador
de despesa poderá autorizar adiantamento em valor
superior ao limite estabelecido no caput deste artigo,
registrando expressamente o motivo, o servidor que
deverá recebê-lo e o prazo para prestação de contas.

§ 1º – As notas fiscais ou cupons fiscais e outros
comprovantes da despesa serão expedidos em nome
do órgão ou entidade ordenadora de despesa, não
podendo conter rasuras, emendas, borrões ou valores
ilegíveis e nem cópia ou qualquer outra espécie de
reprodução (exceto as notas fiscais eletrônicas).

Art. 6° – As autorizações de adiantamento, por
responsável, ficam limitadas a 12 em cada exercício.

§ 2° – O fornecimento de material e a execução
do serviço serão atestados, nos comprovantes da
despesa, por dois servidores que não o responsável
pelo adiantamento, nem a autoridade ordenadora da
despesa, com visto da autoridade requisitante.

Art. 7º – Autorizado o adiantamento e após o
efetivo crédito bancário, o responsável poderá efe-
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§ 3º – Os adiantamentos somente poderão ser
aplicados no exercício financeiro em que forem concedidos, admitida a comprovação da aplicação no exercício
subsequente, respeitado o prazo fixado no caput deste
artigo combinado com o inciso IV do artigo 2º.
§ 4º – A aplicação do adiantamento não poderá
divergir das finalidades constantes das respectivas
Requisição e Nota de Empenho.
§ 5º – Os pagamentos realizados em desconformidade com a regra do caput, ou após o término
do prazo de aplicação, serão glosados e lançados à
responsabilidade do servidor.
Art. 12 – Ao responsável por adiantamento é reconhecida a condição de preposto da autoridade requisitante e a esta, a de corresponsável pela sua aplicação.
§ 1º – O ordenador da despesa, salvo conivência,
não é responsável por prejuízos causados na aplicação
de adiantamentos.
§ 2º – Na conformidade deste artigo, a aplicação
de quaisquer penalidades previstas na legislação vigente, far-se-á, sucessivamente, ao responsável pelo
adiantamento e à autoridade requisitante.
Art. 13 – Não é permitida a aplicação efetuada a
título de reembolso de despesas.
TÍTULO III
DA COMPROVAÇÃO
Art. 14 – Os responsáveis por adiantamento prestarão contas de sua aplicação dentro de, no máximo,
30 (trinta) dias contados do último dia útil do prazo
para sua aplicação.
§ 1º – Serão considerados em alcance os responsáveis por adiantamentos que não apresentarem
a comprovação dentro do prazo citado neste artigo,
caso em que estarão sujeitos à multa e à competente
tomada de contas.
§ 2º – Sem prejuízo do disposto no § 1º deste
artigo, descumprido o prazo de que trata o caput deste
artigo, a comprovação do adiantamento poderá ser
recebida e instruída da seguinte forma:
I – em até quinze dias a partir da data do encerramento do prazo de comprovação, mediante o
recolhimento prévio, aos cofres públicos, de multa
de 10% sobre o valor atualizado do adiantamento;
II – em até quinze dias, contados do encerramento
do prazo estipulado no inciso I deste artigo, mediante
o recolhimento prévio, aos cofres públicos, de multa
de 20% sobre o valor atualizado do adiantamento.
§ 3º – Descumpridos os prazos estipulados por este
artigo, caberá ao ordenador de despesa adotar providências com vistas à eventual instauração de tomada
de contas, conforme disposto na Deliberação TCE/RJ nº
279/2017, mediante abertura de processo administrativo devidamente instruído pelos setores competentes.
Art. 15 – A comprovação do adiantamento será
feita mediante ofício do responsável à autoridade
requisitante, instruído com os seguintes elementos:
I – cópia da Nota de Empenho;
II – comprovante do crédito bancário efetuado;
III – mapa discriminativo da despesa realizada;
IV – demonstrativo das despesas realizadas em
espécie, se houver;
V – comprovantes das despesas realizadas, numerados seguidamente, com as necessárias justificativas/
esclarecimentos quanto à finalidade, quantidade e
destinação do gasto, quando couber;
VI – comprovante do recolhimento do saldo do
adiantamento, se houver;
VII – cópia da Autorização do Adiantamento;
VIII – extrato da conta bancária;
IX – comprovante de recolhimento dos impostos
retidos, se for o caso;
X – comprovante de recebimento, pelo DEREH/
SADRH, da cópia de RPA, com vistas à inclusão na
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GFIP do Município, para pagamento da contribuição
previdenciária sobre os serviços prestados por pessoa
física, assim como do recolhimento do valor retido aos
cofres da PMP, se for o caso;
XI – comprovante, expedido pelo almoxarifado,
declarando a inexistência do material adquirido, na
data da aquisição.
§ 1º – Nenhuma comprovação será examinada
sem que estejam recolhidos o saldo não utilizado e as
importâncias porventura retidas em favor de terceiros.
§ 2º – Como comprovantes de despesas, quando
for o caso, só serão admitidos os documentos originais
(exceto as notas fiscais eletrônicas, cujas autenticidades deverão ser verificadas nos respectivos sítios para
este fim, devendo, ainda, o responsável, atestar a
data e horário em que constatou a sua veracidade) e
com data contemporânea ou posterior à do crédito
bancário e até a data final para Aplicação.
Art. 16 – Em casos excepcionais, as despesas para
as quais não haja possibilidade de obtenção de documento para comprovação serão incluídas em relação de
despesas sem comprovantes, elaborada pelo responsável
pelo adiantamento e visada pela autoridade requisitante,
com as devidas justificativas/esclarecimentos.
Parágrafo Único – Fica limitado em 30% do
valor autorizado, em cada adiantamento, o total das
despesas comprováveis na forma prevista neste artigo.
Art. 17 – A autoridade requisitante deverá entregar ao responsável pela Contabilidade, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, a contar do seu recebimento,
o processo de comprovação do adiantamento, para o
registro da apresentação da prestação de contas, sendo assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para o envio ao
responsável pelo Controle Interno do órgão/entidade.
Art. 18 – O responsável pelo Controle Interno do
órgão/entidade disporá de 25 (vinte e cinco) dias para
exame do processo e parecer conclusivo, não se computando nesse prazo o período necessário ao cumprimento
de exigência, o qual não poderá exceder de 20 (vinte) dias.
Parágrafo Único – À autoridade ordenadora da
despesa é assinado o prazo de 5 (cinco) dias, a contar
do recebimento do processo, pelo Setor de Controle
Interno, para aprovar ou impugnar a comprovação.
Art. 19 – Considera-se interrompida, para todos
os efeitos, a aplicação do adiantamento pelo impedimento de seu responsável em prossegui-la.
§ 1º – O impedimento poderá decorrer de força
maior ou de afastamento provisório do servidor, devidamente comprovado por meio hábil.
§ 2º – Entende-se como interrompida, a aplicação que deixar de ser efetuada por impedimento do
responsável, definitivo ou provisório, que exceda o
prazo de aplicação do adiantamento.
§ 3° – No caso do parágrafo anterior, caberá à
autoridade requisitante promover o recolhimento do
saldo, se houver, e a comprovação do adiantamento.
§ 4º – O processo de comprovação deverá ser
instruído com documento comprobatório da ocorrência dos fatos previstos no § 1º do presente artigo.
Art. 20 – A comprovação do adiantamento, se
aceita, será certificada pelo responsável pelo Controle
Interno no que se refere às condições do servidor estabelecidas nas alíneas “a” a “e” do inciso I do art. 3º.
§ 1º – Aprovada a prestação de contas, pela autoridade ordenadora, o processo será encaminhado
ao responsável pela Contabilidade para:
I – escrituração, no sistema patrimonial, quando
se tratar de compra de material permanente, ou
execução de obras;
II – anotação final no registro cronológico a que
alude o parágrafo único do art. 2°.
§ 2º – Impugnada a comprovação, a autoridade
ordenadora, com as irregularidades apuradas, tomará as
providências para eventual instauração da respectiva tomada de contas, conforme Deliberação TCE/RJ 279/2017.
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Art. 21 – Os documentos relativos à comprovação
das despesas realizadas sob a forma de adiantamento
ficarão arquivados e à disposição das autoridades
responsáveis pelo acompanhamento administrativo
e fiscalização financeira.
Art. 22 – Este Decreto entra em vigor a partir de
22/01/2018, ficando revogadas as disposições em
contrário, em especial os Decretos nº 399, de 08 de
setembro de 1999, nº 516, de 17 de janeiro de 2003,
e nº 11, de 11 de fevereiro de 2005, e a “Instrução
Normativa nº 001/99-Adiantamentos” (da SCI), de 27
de setembro de 1999.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.129 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE designar DANIELE DOS SANTOS ALVES,
como membro suplente, e CARLOS ROBERTO PACHECO, como membro titular, representantes da Associação de Moradores da Vila São José, junto ao Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse
Social – CGFMHIS. (Of. nº 016/2017 – CCCAC/GAP)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.130 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE designar JEFFERSON DA COSTA CALOMENI, como membro suplente, e MAURICIO LUIZ DE
OLIVEIRA BORGES, como membro titular, representantes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem
Pública, junto ao Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas – CMPD. (Of. nº 006/2018 – CCCAC/GAP)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.131 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE designar MIRIAM BRANCO DOS
SANTOS, como membro suplente, representante da
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, junto ao Conselho Municipal de Previdência de
Petrópolis – CMPP. (Of. nº 023/2018 – CCCAC/GAP)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.132 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE exonerar RAQUEL FERREIRA OLIVEIRA
GONÇALVES, do Cargo de Direção e Assessoramento
Superior, de Assessor Técnico Adjunto de Apoio Operacional, do Gabinete do Prefeito, símbolo DAS-4, a
partir de 22/01/2018.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
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PORTARIA Nº 1.133 de 22 de janeiro de 2018

PORTARIA Nº 1.138 de 22 de janeiro de 2018

PORTARIA Nº 1.141 de 22 de janeiro de 2018

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,

RESOLVE exonerar RÔMULO MENDES BARROSO, do
Cargo de Direção e Assessoramento Superior, de Assessor de Relações Pública, do Gabinete do Prefeito, símbolo
DAS-5, a partir de 22/01/2018. (Of. CCS nº 006/2018)

RESOLVE designar ROGÉRIO AMARAL DE JESUS,
para responder pela Função Gratificada de Motorista
do Conselho Tutelar, do Gabinete do Prefeito, símbolo
FG-3, durante o impedimento do titular, pelo período
de 02/01/2018 a 31/01/2018.

RESOLVE designar SAMEA ÁZARA DE CARVALHO,
para responder, interinamente, pelo Cargo de Direção
e Assessoramento Superior, de Secretário de Educação,
símbolo SEC, a partir de 23/01/2018.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.134 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12,
c/c a nº 7.510/2017, RÔMULO MENDES BARROSO,
para exercer Cargo de Direção e Assessoramento
Superior, de Assessor Técnico Adjunto de Apoio Operacional, do Gabinete do Prefeito, símbolo DAS-4, a
partir de 22/01/2018. (Of. CCS nº 006/2018)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.135 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12,
c/c a nº 7.510/2017, JEFERSON LUIZ DA SILVA MARQUES, para exercer Cargo de Direção e Assessoramento Superior, de Assessor de Relações Públicas,
do Gabinete do Prefeito, símbolo DAS-5, a partir de
22/01/2018. (Of. CCS nº 006/2018)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.136 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12, c/c
a nº 7.510/2017, ROSAURA MARIA KAPPS DIAS, para
exercer Cargo de Direção e Assessoramento Superior,
de Encarregado do Atendimento do Disque Turismo,
da Secretaria de Turismo de Petrópolis, símbolo DAS-5,
a partir de 22/01/2018. (COE TP GS nº 12/2018 – SET)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.137 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12,
c/c a nº 7.512/2017, PAULO MARCIO GALVÃO DA
SILVA – mat. 10812, para exercer Cargo de Direção e
Assessoramento Superior, de Diretor do Departamento
de Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde, símbolo DAS2, a partir de 01/12//2017. (Of. nº 720/2017 – SSA)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

A ssinaturas
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Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
PORTARIA Nº 1.139 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE designar, nos termos da Lei nº 4.692/90,
alterada pela de nº 4.828/91 e Decreto nº 476/91, alterado pelo de nº 618/96, os Servidores abaixo relacionados
para comporem, a partir de 09/01/2018, a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.
Presidente: VENTOIL ALVES DE LIMA
Membros: ALINE DA SILVA GUIMARÃES
Membros: ANA CRISTINA DOS REIS
Membros: CARLA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS
Membros: CAROLINA COUTO DUARTE
Membros: CLAUDIA DE SOUZA GOMES ROSA DA PAZ
Membros: CLAUDIA FRICKE DE CASTRO BARBOSA
Membros: CLÁUDIO MOISES MARTINS MEIRA
Membros: FERNANDA APARECIDA CORDEIRO DE ALMEIDA
Membros: FERNANDA HANG DE OLIVEIRA
Membros: GUILHERME DE CASTRO SILVA
Membros: JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ESQUERDO
Membros: LUCIA APARECIDA BAPTISTA DE SOUZA
Membros: PABLO DOS SANTOS LINHARES DE JESUS
Membros: SIMONI DE SÁ FERREIRA TEIXEIRA
(Of. nº 026/2018 – SADRH)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
janeiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito
COORDENADORIA DA CASA DOS CONSELHOS
E APOIO ÀS COMISSÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Conselheiros Titulares e
Suplentes, representantes do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (CMPD) para
a Reunião Extraordinária do mês de janeiro a
ser realizada no dia 31 de janeiro de 2018, às
19h, na Casa dos Conselhos Augusto Angelo
Zanatta, situada à Avenida Koeler, nº 260,
Centro, Petrópolis, com os seguintes assuntos:
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2) Leitura de Informes e Expedientes.
3) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2018.
4) Criação da Comissão Organizadora para a
Conferência.
4) Concurso Logotipo CMPD.
6) Alterações: Lei de criação e Regimento Interno.
7) Assuntos gerais.
Petrópolis, 17 de janeiro de 2018.
VICTÓRIA ANTONIETA TAPIA GUTIÉRREZ
Presidente do CMPD

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL – COMSEA

PORTARIA Nº 1.140 de 22 de janeiro de 2018
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE designar nos termos dos Decretos nºs:
335/06, 340/06, 568/11, os funcionários abaixo relacionados, para exercerem a função de Pregoeiro e
Equipe de Apoio a Pregoeiro, a partir de 09/01/2018.
Pregoeiros:
ALINE DA SILVA GUIMARÃES
FERNANDA APARECIDA CORDEIRO DE ALMEIDA
LUCIA APARECIDA BAPTISTA DE SOUZA
SIMONI DE SÁ FERREIRA TEIXEIRA
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
VANTOIL ALVES DE LIMA
Equipe de Apoio a Pregoeiro:
ANDREA SAMPAIO MACHADO
ÂNGELA CRISTINA DE ALMEIDA
CARLA APARECIDA CORDEIROS DOS SANTOS
CAROLINA COUTO DUARTE
CLAUDIA SOUZA GOMES ROSA DA PAZ
CLAUDIO MOISES MARTINS MEIRA
EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
FERNANDA HANG DE OLIVEIRA
NEUSA FERNANDES PEREIRA
NILZA ABREU SCHMITT
PABLO DOS SANTOS LINHARES DE JESUS
SONIA REGINA DA CUNHA BRANDÃO REIS
(Of. nº 027/2018 – SADRH)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 22 de
fevereiro de 2018.
BERNARDO ROSSI
Prefeito

CALENDÁRIO ANUAL 2018
– 01 de fevereiro
– 01 de março
– 05 de abril
– 03 de maio
– 07 de junho
– 05 de julho

– 02 de agosto
– 06 de setembro
– 04 de outubro
– 01 de novembro
– 06 de dezembro

Reunião às 9h na Casa dos Conselhos
Municipais Augusto Angela Zanatta, sito Av.
Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis.
LUIS EDUARDO MOREIRA PEIXOTO
Coordenador da Casa dos Conselhos e Comissões

CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA
POPULAR SOLIDÁRIA – CESP
CALENDÁRIO ANUAL 2018
– 05 de fevereiro
– 05 de março
– 02 de abril
– 07 de maio
– 04 de junho

– 06 de agosto
– 03 de setembro
– 01 de outubro
– 05 de novembro

Reunião às 13h30 na Casa dos Conselhos
Municipais Augusto Angela Zanatta, sito Av.
Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis.
LUIS EDUARDO MOREIRA PEIXOTO
Coordenador da Casa dos Conselhos e Comissões
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
– COMDIM
CALENDÁRIO ANUAL 2018
– 08 de fevereiro
– 08 de março
–. 12 de abril
– 10 de maio
– 14 de junho
– 12 de julho

– 09 de agosto
– 13 de setembro
– 11 de outubro
– 08 de novembro
– 13 de dezembro

Reunião às 180h na Casa dos Conselhos
Municipais Augusto Angela Zanatta, sito Av.
Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis.
LUIS EDUARDO MOREIRA PEIXOTO
Coordenador da Casa dos Conselhos e Comissões
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levado a termo a partir da Portaria nº 049/17
publicada no Diário Oficial de Petrópolis/RJ de
18/10/17, se processa a apuração da irregularidade apontada no processo acima, qual seja:
Abandono de cargo e/ou inassiduidade habitual,
tendo sido aberto o prazo peremptório de 10
(dez) dias para apresentação de DEFESA PRÉVIA
escrita, a ser apresentada na Secretaria de Saúde
de Petrópolis, Avenida Barão do Rio Branco,
2846– Centro – Petrópolis/RJ, salientando ser este
o momento oportuno para requerer as provas
que pretende produzir, inclusive e em especial
a testemunhal, devendo as testemunhas serem
arroladas, caso haja, nesta oportunidade, sob
pena de preclusão. Ficando ciente, desde já, que
a indiciada, poderá constituir advogado em qualquer fase do processo, inclusive para apresentação
de defesa prévia. Informações com Cristiane,
Secretária da CPIA Turma I, Tel. (24)2233-8893.
Petrópolis, 12 de dezembro de 2017.

Secretaria de Fazenda

MARCELO LUIS DE SOUZA
Presidente da CPIA Turma 1

DESPACHO DO SR. SECRETARIO DE FAZENDA
– Expediente do dia 16/01/2018
00891/2018 – Autorizo, desde que atendidas
as formalidades legais.			

Secretaria de Saúde
EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo designada pela Portaria nº
352/12 de 10/10/12, publicada no Diário Oficial
de 25/10/12, em cumprimento ao disposto no
artigo 244 da Lei Municipal nº 6.946/12, faz
saber que, fica citada a Sra. DESIREE SANTOS DA
COSTA, de que através dos autos de Inquérito
Administrativo nº 25241/17 levado a termo a
partir da Portaria nº 042/17 publicada no Diário
Oficial de Petrópolis/RJ de 16/09/17, se processa a apuração da irregularidade apontada no
processo acima, qual seja: Abandono de cargo
e/ou inassiduidade habitual, tendo sido aberto
o prazo peremptório de 10 (dez) dias para
apresentação de DEFESA PRÉVIA escrita, a ser
apresentada na Secretaria de Saúde de Petrópolis, Avenida Barão do Rio Branco, 2846– Centro
– Petrópolis/RJ, salientando ser este o momento
oportuno para requerer as provas que pretende
produzir, inclusive e em especial a testemunhal,
devendo as testemunhas serem arroladas, caso
haja, nesta oportunidade, sob pena de preclusão. Ficando ciente, desde já, que a indiciada,
poderá constituir advogado em qualquer fase do
processo, inclusive para apresentação de defesa
prévia. Informações com Cristiane, Secretária da
CPIA Turma I, Tel. (24)2233-8893.
Petrópolis, 11 de dezembro de 2017.
MARCELO LUIS DE SOUZA
Presidente da CPIA Turma 1

EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo designada pela Portaria nº
352/12 de 10/10/12, publicada no Diário Oficial
de 25/10/12, em cumprimento ao disposto no
artigo 244 da Lei Municipal nº 6.946/12, faz saber
que, fica citada a Sra. KATIA MARIA MARQUES
DE SOUZA, matrícula 7108, de que através dos
autos de Inquérito Administrativo nº 48820/17
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE –
SMSP, por um período de 12 meses. ESTIMADO:
R$ 48.409,90 DATA/HORA: 08/02/2018 às 9h.
EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 24/01/2018.
O edital completo com as especificações de
cada item deste pregão encontra-se disponível
no “site” http://www.caixa.gov.br ou http://
www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da data
mencionada acima. Maiores informações no
DLCC– Departamento de Licitações, Compras e
Contratos – Av. Barão do Rio Branco, nº 2.846,
Centro, Petrópolis, RJ. Telefone (24) 2233-8870,
email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis 16 de janeiro de 2018.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA
Secretário de Fazenda

Reprodução

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/18
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO SAMU/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
VALOR ESTIMADO: R$ 55.700,00. DATA/HORA/
LOCAL: 06/02/2018 às 10h, à Avenida Barão
do Rio Branco, nº 2.846, Centro, Petrópolis, RJ.
O edital e seus anexos serão entregues a
quaisquer interessados, mediante solicitação por
email: licitacaofmsp@gmail.com ou mediante a
permuta de uma resma de papel A4 sendo esta,
prioritariamente (conforme decreto municipal
nº 505 de 12/07/07), confeccionada em papel
reciclado no endereço acima indicado a partir de
24/01/2018. Maiores informações e esclarecimentos no DLCC – Departamento de Licitações,
Compras e Contratos, no endereço acima, ou
através do telefone (24) 2233-8870.
Petrópolis 16 de janeiro de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO
ODONTOLÓGICO, “GRAMPOS, LIMAS, FIOS DE
SUTURA, MICROMOTOR, ETC...”, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO
DE SAÚDE BUCAL/SMSP, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES. ESTIMADO: R$ 333.162,152.
DATA/HORA: 09/02/2018 às 9h. EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 24/01/2018.
O edital completo com as especificações de
cada item deste pregão encontra-se disponível no
“site” http://www.caixa.gov.br ou http://www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da data mencionada acima.
Maiores informações no DLCC– Departamento de
Licitações, Compras e Contratos – Av. Barão do Rio
Branco, nº 2.846, Centro, Petrópolis, RJ. Telefone
(24) 2233-8870, email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis 16 de janeiro de 2018.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/18
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO
ODONTOLÓGICO, “ANESTÉSICO, CIMENTO,
CONES, REVELADOR, ETC...”, PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE BUCAL/SMSP, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES. ESTIMADO: R$ 263.420,83.
DATA/HORA: 07/02/2018 às 9h. EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 24/01/2018.
O edital completo com as especificações
de cada item deste pregão encontra-se disponível no “site” http://www.caixa.gov.br ou
http://www.licitacoes.caixa.gov.br a partir da
data mencionada acima. Maiores informações
no DLCC – Departamento de Licitações, Compras e Contratos – Av. Barão do Rio Branco,
nº 2.846, Centro, Petrópolis, RJ. Telefone (24)
2233-8870, email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis 16 de janeiro de 2018.
PABLO FLAESCHEN DA SILVA
Diretor do DLCC

TOMADA DE PREÇO Nº 001/18
OBJETO: AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS E PÃO DE
LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
PRONTO SOCORRO LEÔNIDAS SAMPAIO, HOSPITAL MUNICIPAL NELSON DE SÁ EARP, CENTRO
DE SAÚDE COLETIVA PROFESSOR MANOEL JOSÉ
FERREIRA, CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR ESTIMADO: R$ 256.476,00. DATA E
HORÁRIO: 15/02/2018 às 10h.
O Edital poderá ser retirado junto a Seção de
Licitação a Av. Barão do Rio Branco, 2846 – DLCC
– DILIC, mediante a permuta de 01 (uma) resma de
papel A4 sendo esta, prioritariamente (conforme
decreto municipal nº 505 de 12/07/07) confeccionada em papel reciclado ou através de solicitação por
email, A PARTIR DE 24/01/2018. Maiores informações junto a seção de Licitação no endereço acima,
no horário de 9h às 16h, ou através do telefone:
(024) 2233-8870 – email: licitacaofmsp@gmail.com..
Petrópolis, 16 de janeiro de 2018.
PATRÍCIA DO VALE RIBEIRO
Presidente da CPL
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PATRÍCIA DO VALE RIBEIRO
Presidente da CPL

00860/2017............................................ Indeferido
00869/2017............................................ Indeferido
00880/2017............................................ Deferido
00883/2017............................................ Indeferido
00884/2017............................................ Indeferido
00886/2017............................................ Indeferido
00891/2017....E-12/066/1682//2017....... Indeferido
00892/2017....E-12/063/1438//2017....... Indeferido
00893/2017....E-12/064/1762//2017....... Indeferido
00894/2017....E-12/064/1761//2017....... Indeferido
00896/2017....E-12/064/1758//2017....... Indeferido
00897/2017....E-12/063/617//2017......... Indeferido
00899/2017....E-12/064/555//2017......... Indeferido
00900/2017....E-12/065/1014//2017Indeferido
00901/2017....E-12/065/1018//2017....... Indeferido
00902/2017....E-12/066/1362//2017....... Indeferido
00903/2017....E-12/135/2045//2016 Indeferido
00904/2017....E-12/066/572//2017......... Indeferido
00905/2017....E-12/063/72//2017........... Indeferido
00906/2017....E-12/063/71//2017........... Indeferido
00907/2017............................................ Indeferido
00908/2017............................................ Indeferido
00910/2017....E-12/065/21196//2016..... Indeferido
00913/2017....E-12/066/20439//2016..... Indeferido
00914/2017....E-12/065/21418//2016..... Indeferido
00915/2017....E-12/066/148//2017......... Indeferido
00916/2017....E-12/066/149//2017......... Indeferido

CPTRANS

Nada mais havendo a tratar, determinou o Presidente o encerramento da presente sessão às 13h,
lavrando-se a presente ata, que segue assinada por
todos os membros da 1ª Junta Administrativa de
Recursos de Infrações em 01/11/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/18
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL – SMSP,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR
ESTIMADO: R$ 292.142,40. DATA E HORÁRIO:
20/02/2018 às 10h.
O Edital poderá ser retirado junto a Seção
de Licitação a Av. Barão do Rio Branco, 2846
– DLCC – DILIC, mediante a permuta de 01
(uma) resma de papel A4 sendo esta, prioritariamente (conforme decreto municipal nº 505
de 12/07/07) confeccionada em papel reciclado
ou através de solicitação por email, A PARTIR
DE 24/01/2018. Maiores informações junto a
seção de Licitação no endereço acima, no horário de 9h às 16h, ou através do telefone: (024)
2233-8870 – email: licitacaofmsp@gmail.com.
Petrópolis, 16 de janeiro de 2018.

ATA DE REUNIÃO DA 1ª JUNTA ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
Às 10h do dia 01/11/2017, reuniram-se na sede
da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTRANS, situada na R. Alberto Torres nº 115,
Centro, Petrópolis, RJ, os membros integrantes da 1ª
Jari, nomeados pela Portaria nº 20 de 14 de junho de
2017 e Portaria nº 24 de 01 de agosto 2017 tendo
como Presidente Rodrigo Camilo e membros efetivos
Alessandra Pinheiro de Oliveira Cordeiro, Aguinaldo
Augusto de Mello Junior e José Paulo Ramos Martins
para decisão dos recursos em pauta para julgamento.
Após os debates, foram proferidas as decisões abaixo
indicadas juntamente com o nº do respectivo processo
de cancelamento de multa:
Nº Processo

Processo Origem

Decisão

04309/2014............................................ Indeferido
04341/2014............................................ Indeferido
03699/2015............................................ Indeferido
06452/2015............................................ Indeferido
00698/2017............................................ Indeferido
00700/2017............................................ Indeferido
00701/2017............................................ Indeferido
00702/2017............................................ Indeferido
00703/2017............................................ Indeferido
00727/2017............................................ Indeferido
00763/2017....E-12/019/139/2017.......... Indeferido
00771/2017............................................ Indeferido
00778/2017............................................ Indeferido
00788/2017............................................ Indeferido
00789/2017............................................ Deferido
00792/2017............................................ Indeferido
00793/2017............................................ Indeferido
00794/2017............................................ Indeferido
00796/2017............................................ Indeferido
00797/2017............................................ Indeferido
00805/2017............................................ Indeferido
00818/2017............................................ Indeferido
00819/2017............................................ Indeferido
00820/2017............................................ Indeferido
00821/2017............................................ Indeferido
00822/2017............................................ Indeferido
00823/2017............................................ Indeferido
00824/2017............................................ Indeferido
00825/2017............................................ Indeferido
00833/2017............................................ Indeferido
00848/2017............................................ Indeferido
00854/2017............................................ Deferido
00855/2017............................................ Deferido

RODRIGO CAMILO
Presidente
ALESSANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA CORDEIRO
Membro
AGUINALDO AUGUSTO DE MELLO JUNIOR
Membro
JOSÉ PAULO RAMOS MARTINS
Membro

Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS,
SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
DESPACHO INTERLOCUTÓRIO Nº 04/18
05792/2015 Elisete Arruda de Aguiar
14382/2015 Alexandre de Oliveira Gouveia
17044/2015 Roselea Terezinha Neves Bello
17304/2015 João Roberto Bastos Hammes
05804/2017 Paulo Pire de Oliveira
Compareça o requerente ou seu representante legal no Protocolo Geral da Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos, localizado na R. Dr. Moreira
da Fonseca, 33, Centro, para regularizar a solicitação
do processo em epígrafe no prazo de 30 dias, findo
o qual o processo poderá ser arquivado, conforme
disposto no Art.37 do Decreto 223/05.
Petrópolis, 16 de janeiro de 2018.
JOSÉ LUIZ MOURA DE OLIVEIRA VOIG
Diretor do DESUP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 009/2018
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 14/2018, livro F-65, fls. 34/35.
Processo Administrativo nº 052303/2017. TERMO DE
COMPROMISSO AMBIENTAL entre o MUNICÍPIO DE
PETRÓPOLIS, e HELOISA PINTO GUIMARÃES PACHECO MACHADO BASTOS. O Termo de Compromisso
Ambiental Tem por objeto o estabelecimento de
medida compensatória a ser cumprida pela COMPROMISSÁRIA em decorrência de intervenção em terreno.
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Como forma de compensação pelo impacto ambiental
provocado pela realização das atividades descritas no
Relatório Técnico de Vistoria. A COMPROMISSÁRIA
deverá doar 336 mudas de árvores de espécies nativas
da Mata Atlântica realização da doação entre os meses
de janeiro de 2018 e fevereiro de 2018. Aos nove dias
do mês de janeiro de dois mil e dezoito.
IRIS PALMA DE MAGALHÃES
Diretora do DELCA
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 011/2018
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 15/2018, livro F-65, fls. 36/37.
Processo Administrativo nº 54830/2017. TERMO DE
COMPROMISSO AMBIENTAL entre o MUNICÍPIO DE
PETRÓPOLIS, e COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS – COMDEP. O Termo de
Compromisso Ambiental Tem por objeto o estabelecimento de medida compensatória a ser cumprida pela
COMPROMISSÁRIA em decorrência de intervenção
na área de aterro para resíduos. Como forma de
compensação pelo impacto ambiental provocado pela
realização das atividades descritas no Relatório Técnico de Vistoria. A COMPROMISSÁRIA deverá plantar
138 mudas da Mata atlântica. A COMPROMISSÁRIA
responsabiliza-se pela realização do plantio entre os
meses de Janeiro de 2018 e fevereiro 2018. Aos dez
dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.
IRIS PALMA DE MAGALHÃES
Diretora do DELCA
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 013/2018
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 16/2018, livro F-65, fls. 38/39.
Processo Administrativo nº 53870/2017. TERMO DE
COMPROMISSO AMBIENTAL entre o MUNICÍPIO
DE PETRÓPOLIS, e BRUNO WENDLING. O Termo de
Compromisso Ambiental tem por objeto o estabelecimento de medida compensatória a ser cumprida pelo
COMPROMISSÁRIO em decorrência de intervenção em
imovél. O COMPROMISSÁRIO deverá doar 46 mudas de
espécies nativas da Mata atlântica. O COMPROMISSÁRIO responsabilizar-se pela realização da doação entre
os meses de novembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.
IRIS PALMA DE MAGALHÃES
Diretora do DELCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE RAÇÃO CANINA
E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DESTINADA
A ALIMENTAÇÃO DO PLANTEL DO CANIL DA
GUARDA CIVIL DE PETRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES. Valor estimado: R$ 17.317,16.
DATA/HORA: 05/02/18 às 13h, na Av. Barão do Rio
Branco, nº 2.846, 3º andar, Centro, Petrópolis/RJ.
Edital completo e maiores informações a
partir de 24/01/18, no “site” www.petropolis.
rj.gov.br (link: Portal da Transparência – Licitações).
Esclarecimentos: tel/fax (24) 2233-8202/8195, nos
dias úteis, das 12h às 18h.
Petrópolis, 18 de janeiro de 2018.
IRIS PALMA DE MAGALHÃES
Diretora do DELCA

PARTICIPE DA LUTA CONTRA O

AEDES AEGYPTI
O MOSQUITO PODE MATAR
E É AINDA MAIS PERIGOSO PARA AS GESTANTES.
PROTEJA-SE.

