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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
ERRATA DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Concorrência Pública n.º 001/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14.684/2016
Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de serviços
de conformação em área urbana com fornecimento de material, mão de obra e utilização de
máquinas e equipamentos.
ONDE SE LÊ:
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 26 de janeiro de 2017, às 10 horas.
LEIA-SE:
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: dia 31 de janeiro de 2017, às 10 horas.

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 473, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o constante do Processo Administrativo nº 1578/16.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER à servidora MAIARA EUZI RUBIO DE SOUZA, Assessor
I, matrícula nº 09.03.00057, a Licença à Gestante, prevista no art. 82, VII, a), da
Lei Municipal nº 2.378/92, durante o período de 28 de dezembro de 2016 a 28
de junho de 2017.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 28 de dezembro de 2016

Mauricio Morais
Presidente
CMNI
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EMPREGO E ECONOMIA

Vai separando um di-
nheirinho extra do seu já su-
ado salário para gastar mais
com transporte público a
partir de 2017. As tarifas so-
frerão reajuste, autorizado
pela Agência Reguladora de
Transportes (Agetransp).

Para as barcas, operadas
pela CCR, a tarifa praticada
de R$ 5,60 sobe para R$
5,90 a partir do dia 12 de fe-
vereiro. Já os trens da Su-
perVia passam de R$ 3,70
para R$ 4,20, a partir de 2
de fevereiro. 

Mas os ônibus no Rio te-
rão aumento já. O prefeito
Eduardo Paes, antes de dei-
xar a prefeitura, bateu o
martelo e decidiu pelo rea-
juste das passagens. A deci-
são foi tomada após o prefei-
to eleito Marcelo Crivella ter
sido consultado sobre o rea-
juste. Estima-se que este va-
lor poderia ficar entre R$
3,90 e R$ 4 — atualmente a
passagem custa R$ 3,80, po-
rém, ainda não há um per-
centual definido. 

O reajuste entrará em em
vigor a partir do primeiro
dia de 2017 (domingo). Os
contratos com as empresas
de ônibus preveem um rea-
juste anual das tarifas com
base nos custos do setor.

Ônibus, barcas e
trens aumentam
Ano Novo começa com reajustes para os moradores
do Rio. No dia 1º, os busões já ficam mais caros

Ônibus com reajuste no Rio: todos com ar-condicionado?

MÁRCIO ALVES / 07.06.2016

O presidente Michel Temer
assinou ontem um decreto
reajustando o salário míni-
mo dos atuais R$ 880
para R$ 937 (aumento
equivalente a 6,5%) a
partir de 1º janeiro de
2017. O novo salário míni-
mo, R$ 57 maior do que o
atual, será publicado na
edição de hoje do “Diário
Oficial da União”. O valor
estipulado pelo decreto é
R$ 8,8 menor do que os
R$ 945,8 que haviam sido
propostos em agosto.

Salário mínimo
sobe domingo


