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EMPREGO E ECONOMIA

AÇÃO TOTAL 2008 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA ME torna público que re-

cebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN025459,

com validade até 06 de dezembro de 2017, para realizar a atividade de coleta e transporte

rodoviário de resíduo da classe II, resíduos da construção civil - RCC (classes A, B e C), resí-

duos sólidos urbanos - RSU, sucatas em geral e armazenamento temporário de sucata em

geral, em TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TODOS OS BAIRROS, mu-

nicípio de TODOS. (Processo nº E-07/515054/2012).

AÇÃO TOTAL 2008 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA ME
CONCESSÃO DE LICENÇA

09.408.284/0001-24

Estado do Rio de Janeiro
Município  de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência.

PORTARIA N° 270, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

Art. 1° - CESSAR os efeitos da Portaria nº 254, de 22 de outubro de 2013,
em relação ao servidor ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO, a
partir desta data.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 18 dezembro de 2013.

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Superintendência Municipal de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações e Contratos / PMR torna pública a seguinte licitação:
Pregão Presencial nº 565/2013, aquisição de coletores de lixo, fita de aço e fecho liso para ser fixado em
postes nas vias públicas, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através do Processo Adm. nº
32.917/2013, para o dia 15/01/2014 às 14h. O Edital encontra-se disponível, nesta Superintendência, a Rua
Augusto Xavier de Lima, n.º 251, Jardim Jalisco, Resende, RJ. (Centro Administrativo), no horário das 08h às
12h e 13h30min às 17h30min de segunda a sexta-feira. 24 3354-4625 ou e-mail. Editais.resende@gmail.com 

Carlos José da Silva
Superintendente

O ano está acabando e
com ele chega também a co-
brança dos impostos. A Pre-
feitura do Rio divulgou on-
tem o calendário de paga-
mentos do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Teri-
torial Urbana (IPTU) e da
Taxa de Coleta Domiciliar
de Lixo para 2014.

A tabela, publicada no
Diário Oficial, mostra quan-
do pagar as dez cotas do im-
posto, no caso de quem es-
colher parcelar a cobrança.
Já aqueles que preferirem a
cota única terão que coçar o
bolso no dia da primeira par-
cela. No próximo ano, o va-
lor do imposto terá um au-
mento de 5,85%. A galera
que pagar o IPTU de uma
vez vai receber um desconto
de 7% sobre o valor total.

SEGUNDA VIA
Segundo a Secretaria mu-

nicipal da Fazenda, quem
não receber o carnê de co-
brança do imposto até dez
dias antes do vencimento da
primeira conta deve pedir a
segunda via, que estará dis-
ponível a partir do dia 23 de

janeiro no site http://ip-
tu.rio.rj.gov.br. 

A segunda via do carnê
também poderá ser retirada
num dos postos de atendi-
mento do IPTU ou de servi-
ços de atendimento ao cida-
dão (SACs) da prefeitura,
nos seguintes bairros: Barra
da Tijuca, Campo Grande,

Praça Seca, Lagoa, Madu-
reira, Ramos, Tijuca, Bota-
fogo, Bangu e Cachambi.

Os postos funcionam du-
rante todo o ano, no horário
de 9h às 16h. Os endereços
completos podem ser con-
sultados pela central de
atendimento da prefeitura,
no telefone 1746.

IPTU: fique ligado
pra pagar em dia

GALERA QUE QUISER COTA ÚNICA TERÁ DESCONTO DE 7%

CONFIRA O CALENDÁRIO 

O final da 
inscrição é 
determinado 
pelo último 
número da 
inscrição, sem 
contar o dígito 
verificador. 
Por exemplo, 
na inscrição 
0122368-4, 
o final de 
inscrição 
será 8

Final de
inscrição 0 a 5 6 a 9

Pagamento à
vista com 7%
de desconto

10 de 
fevereiro

11 de 
fevereiro

1ª cota 10 de fevereiro 11 de fevereiro

2ª cota 10 de março 11 de março

3ª cota 10 de abril 11 de abril

4ª cota 12 de maio 13 de maio

5ª cota 10 de junho 11 de junho

6ª cota 10 de julho 11 de julho

7ª cota 11 de agosto 12 de agosto

8ª cota 10 de setembro 11 de setembro

9ª cota 10 de outubro 13 de outubro

10ªcota 10 de novembro 11 de novembro


