
ADVERTÊNCIA
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar ao 
servidor Assessor III, GERSON DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 13.02.00232, a PENA 
DE ADVERTÊNCIA, prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no 
artigo 107, da mesma lei, pela prática de conduta proibida  prevista no artigo 95, I, do 
mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013, CIENTE o advertido 
que em caso de reincidência, estará o mesmo sujeito à penalidade de suspensão de até 
90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

ADVERTÊNCIA
O DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Iguaçu resolve aplicar a 
servidora Assessor III, GLAUCE MARTA DA CUNHA, matrícula nº 13.02.00242, a PENA 
DE ADVERTÊNCIA, prevista no art. 105, I, da Lei Municipal nº 2.378/92, com fulcro no 
artigo 107, da mesma lei, pela prática de conduta proibida prevista no artigo 95, I, do 
mesmo diploma legal e Portaria nº 038, de 08 de fevereiro de 2013, CIENTE o advertido 
que em caso de reincidência, estará a mesmo sujeito à penalidade de suspensão de até 
90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 108, caput, da Lei nº 2.378/92.

Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015.

LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS
DIRETOR GERAL

CMNI

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

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO DE JANEIRO torna público e comunica aos inte-
ressados que realizará licitação, nos seguintes termos:

Modalidade: CONVITE - CL/ CT Nº 08/2015
Data: 16 de julho de 2015 - Horário: 15:00 horas
Processo Administrativo: CMRJ  01410/2015
Objeto: É a aquisição de 06 (seis) microfones sem fio 
SHURE, modelo PGX SM 58 ou similar, para ativida-
des do Serviço de Som da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, conforme as especificações e condições 
contidas no Termo de Referência.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Valor Total Estimado: R$ 14.988,00 (quatorze mil, 
novecentos e oitenta e oito reais)
Prazo de Entrega do Material: 15 (quinze) dias úteis
O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis para 
consulta e podem ser retirados na Comissão de Lici-
tação situada na Praça Floriano, 51 - 33º andar - sala 
3302 - Centro - Rio de Janeiro, no horário das 13:00 
às 17:00 horas. Informações tel. 3814-1168 ou 3814-
1181. As empresas interessadas poderão trazer PEN 
DRIVE para copiar a proposta Detalhe.
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ECONOMIA
MAIS

A Receita Federal in-
formou ontem que a con-
sulta ao 2º lote do Impos-
to de Renda de 2015 esta-
rá disponível a partir das
9h de amanhã. Os valores
serão pagos no dia 15 de
julho. As consultas po-
dem ser feitas no site da
Receita (www.receita.fa-
zenda.gov.br), via telefo-
ne 146 ou através de apli-
cativo para dispositivos
móveis (smartphones e
tablets). O lote também
contempla as restituições
residuais dos exercícios
de 2008 a 2014, totalizan-
do 1.522.666 contribuin-
tes e R$ 2,5 bilhões.

Consultas
ao 2º lote do
IR amanhã

poupança será de 20% do va-
lor do imóvel. “Se uma famí-
lia com renda mensal de R$
1.600 comprar um imóvel de
R$ 135 mil, por exemplo, ne-
cessitará de um subsídio de
R$ 45 mil”, disse a secretaria.

Hoje, o “Minha casa mi-
nha vida” tem três faixas de
renda. Na primeira, para fa-
mílias que recebem até R$
1.600, o subsídio pode chegar
a 95% do valor do imóvel. Na
segunda faixa (até R$ 3.275
mensais), o subsídio tem um
teto de R$ 25 mil.

O ajuste se explica pela
forte demanda na faixa 1,

que acaba concentrando as
contratações em famílias
que ganham entre R$ 800 e
R$ 900. Na prática, a nova
faixa reduzirá as prestações
dessas famílias.

O governo também estu-
da ampliar a eficiência enér-
gica das moradias, reduzin-
do o consumo de água, e cri-
ar um sistema integrado de
cadastramento de beneficiá-
rios. Anunciada pela presi-
dente Dilma Rousseff em ju-
lho de 2014, a meta da ter-
ceira etapa do programa é
construir mais de três mi-
lhões de unidades até 2018. 

A terceira etapa do progra-
ma “Minha casa minha vida”,
prevista para ser lançada no se-
gundo semestre deste ano, de-
verá facilitar a vida de famílias
que possuem uma renda men-
sal de R$ 1.200 a R$ 2.400. A
secretária Nacional de Habita-
ção do Ministério das Cidades,
Inês Magalhães, afirmou que
será criada a Faixa 1- FGTS, na
qual os interessados poderão
comprometer até 27,5% da
renda com o financiamento da
casa própria. 

Na nova modalidade, a
contrapartida dos governos
estadual ou municipal ou da

Nova faixa para
o ‘Minha casa’

ETAPA VAI BENEFICIAR QUEM GANHA ENTRE R$ 1.200 A R$ 2.400 

BCondomínio do programa “Minha casa minha vida”: etapa vai contemplar famílias com nova faixa

BRUNO POPPE/13.06.2014




