
EDITAL DE PROCLAMAS DE CASAMENTO
Saibam quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que pretendem casar-se
OSVALDO GRAEFF MENDONÇA, nascido em 26
de Fevereiro de 1958, filho de Geraldo Mendonça
e Nely Graeff Mendonça, e CLAUDIO CORRÊA DE
ALMEIDA, nascido em 27 de Fevereiro de 1972, filho
de Celmar Ribeiro de Almeida e Elisabeth Corrêa de
Almeida. Deste modo, apresentando publica-se
os proclamas de casamento, salvo se alguém
souber de impedimento entre ambos, os
declararando na forma e no prazo da lei.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 10/2016 - Objeto: contratação de empresa especializada para execução de
serviços de consultoria/assessoria financeira além da disponibilização de acompanhamento
da carteira de investimento, suporte técnico e treinamento de usuários, através do Processo
Administrativo nº 329/2016 Data/Hora: 28/12/2016, às 14:00h, valor estimado R$ 13.200,00. A
tomada de preços encontra-se no site da prefeitura Municipal de Resende www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia. Mais informações e questionamentos poderão ser enviados para o e-mail:
editais.resende@gmail.com ou obtidas através do tel: (0XX24) 3354-4625.

Carlos José da Silva
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO SINE DIE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2016

A Câmara Municipal de Macaé, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público,
o aviso de adiamento “SINE DIE”; da Sessão Pública que seria realizada no dia 08/12/2016, às
10:30h, referente ao Edital n° 0001/2016, devido à solicitação do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, conforme Ofício SGE/CEE n° 185/2016 TCE/RJ.

Macaé-RJ, 07 de dezembro de 2016

Gabriele Vidal Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA DIG N° 009, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1º. APLICAR à servidora ALINE DE SANTANA CARVALHO, Assessor III Administrativo,
matrícula nº 13.02.00240, a PENA DE SUSPENSÃO, por vinte e três (23) dias, prevista no
art. 105, II, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no artigo 108, caput, da mesma lei,
por reincidência de inobservância de dever funcional previsto no artigo 94, X, do mesmo
diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013, durante o período de 08 a 30
de dezembro de 2016, CIENTE a advertida que em caso de reincidência, estará a mesma
sujeita à penalidade de suspensão de até 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108,
caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2016.
MARTA JANETE ALVES DE OLIVEIRA ORNELLAS

DIRETORA GERAL
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
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EMPREGO E ECONOMIA

FERNANDO LEMOS

O projeto que limita a R$
150 o subsídio do Bilhete
Único foi retirado indefini-
damente do pacote de ajus-
tes proposto pelo governo
do estado. Ontem, em uma
reunião de mais de duas ho-
ras entre os líderes dos par-
tidos, foi entendido que a
economia de apenas 4% ge-
rada com a utilização do teto
seria muito pequena, frente
às perdas para a população e
ao desgaste político. Isso

significa que a pauta não se-
rá votada agora.

Outro texto relacionado a
transportes foi aprovado on-
tem: o que extingue a isenção
da tarifa das barcas para mo-
radores de Paquetá e Ilha
Grande. O texto, entretanto,
sofreu grandes mudanças.
Passageiros isentos de Im-
posto de Renda continuarão
com a gratuidade. Os demais
pagarão 50% da passagem.

Os deputados também

aprovaram duas medidas.
Uma delas proíbe a conces-
são de anistia tributária, pe-
los próximos dez anos, aos
devedores de impostos. A
outra reduz de 40 para 15 sa-
lários mínimos o limite para
pagamentos, em dinheiro, de
pequenas dívidas do estado
vindas de decisão judicial. 

A Alerj antecipou o calen-
dário de análises do pacote,
e as outras votações serão
hoje e amanhã. 

Bilhete Único segue ilimitado
Projeto que impunha teto ao benefício foi derrubado pelos deputados da Alerj ontem

Para deputados, economia com o corte seria pequena

Os passageiros do Rio po-
dem sofrer, agora, com o cor-
te de linhas de ônibus. A Fe-
transpor anunciou ontem
que, com a suspensão do re-

passe de subsídios do Bilhete
Único Intermunicipal, vai pa-
ralisar linhas importantes do
serviço intermunicipal na Re-
gião Metropolitana do Rio.

Em nota, a federação
disse que a falta de repasse
agrava ainda mais a situa-
ção das empresas, que terão
que pagar a segunda parce-
la do 13º salário (de 50%)
dos motoristas e demais
funcionários, prevista para
o dia 20 de dezembro. Se-
gundo a federação, isso po-
de não ocorrer.

A federação explica que o
Bilhete Único Intermunici-
pal representa, em média,
29% da receita das empresas
de transporte por ônibus em
todas as transações feitas
com cartão eletrônico. Nos
custos de operação, o per-
centual de 29% é superior ao
segundo maior custo das
empresas, o combustível
(óleo diesel), que chega a
25% do total de despesas.

Linhas podem ser paralisadas


