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DECRETO Nº 684 de 05 de maio de 2008
Regulamenta a Lei n° 6.494, de 03/12/
2007, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
DECRETA

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991
Os textos para publicação deverão ser entregues em
disquete, com cópia em papel, até às 17h à Chefia do
Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Praça
da Confluência, 3, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.
Preços – Exemplar avulso: R$ 0,30. Assinatura semestral – R$ 30,00. Exemplar atrasado – R$ 0,60
Preços para publicações – Centímetro por coluna
para publicações de Atas, Balanços e Editais: R$ 5,00.
Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social
Assinaturas – Informações 2246.9354

www.petropolis.rj.gov.br
O melhor site governamental do Rio de Janeiro (Firjan/FGV)

Art. 1° – Fica implantada a Agência Reguladora
Municipal de Serviços Públicos Concedidos,
Subconcedidos ou Permitidos de Petrópolis – AMSEP.
Art. 2° – A data de instalação do 1o Conselho
Diretor da AMSEP, que caracteriza o início do mandato
dos Conselheiros, fica fixada para o dia 28/03/2008.
§ 1° – Os Conselheiros não farão jus a qualquer
remuneração correspondente ao período compreendido entre a data fixada no caput deste artigo e o
início efetivo das atividades da AMSEP.
§ 2° – Caracteriza o efeito início das atividades da
AMSEP, a primeira reunião do seu Conselho Diretor.
Art. 3° – A sede da AMSEP será instalada à Rua
Alberto Torres, 115, Centro.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito
SEBASTIÃO LUIZ OLIVEIRA MEDICI
Procurador Geral

DECRETO Nº 685 de 05 de maio de 2008
Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento do
Meio Ambiente.
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º – Fica homologado o Regimento Interno do
Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente – COMDEMA, conforme anexo a este Decreto.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito
SEBASTIÃO LUIZ OLIVEIRA MEDICI
Procurador Geral
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REGIMENTO INTERNO

XI – receber denúncias da população sobre a
eficácia dos serviços de fiscalização ambiental prestadas por órgãos da esfera Federal, Estadual e Municipal, e encaminhá-las às instâncias superiores desses
respectivos órgãos;

XXXV – promover campanhas educativas, isoladamente ou através de parcerias com entidades afins,
relativas ao Meio Ambiente, notadamente acerca do
gerenciamento de resíduos sólidos e da repressão às
ocupações irregulares;

CAPITULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

XII – apoiar as realizações concernentes à prevenção e preservação do meio ambiente;

Art. 1º – O Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 6362,
de 02 de Junho de 2006, é órgão colegiado, de
composição paritária, entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter permanente, consultivo de
assessoramento ao Poder Executivo Municipal e
deliberativo no âmbito de sua competência, ficando
responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização da política ambiental do Município.

XIII – promover articulações e intercâmbios com
organizações nacionais e internacionais afins;

XXXVI – definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas no que tange à prestação de serviços
relativos ao Meio Ambiente;

ANEXO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DOMEIO AMBIENTE – COMDEMA

§ 1° – O conselho tem seu funcionamento regulado por este Regimento interno, aprovado por seus membros em reunião Ordinária realizada em 05/09/2007.
§ 2° – Para todos os fins desse Regimento, com
base na legislação em vigor, destacando-se as Resoluções do CONAMA e o art. 3º, inciso I da Lei nº 6938,
de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, entende-se como Meio Ambiente o
conjunto de forças e condições que cercam e influenciam a vida em todas as suas formas e as coisas em geral,
com especial ênfase à fauna, nativa e urbana, e à flora.
CAPITULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º – O Conselho tem as seguintes atribuições e competências, além de outras que possam lhe
ser oficialmente atribuídas.
I – formular e propor diretrizes e políticas governamentais para o Meio Ambiente;
II – coordenar e avaliar a política municipal relacionada ao meio ambiente e, definindo suas prioridades;
III – propor leis, normas e padrões relativos à
proteção, conservação e recuperação do Meio Ambiente, visando à manutenção da qualidade de vida da
população de Petrópolis, observadas a legislação Federal, Estadual e Municipal;
IV – auxiliar o Poder Executivo na definição da
política a ser adotada para o atendimento das necessidades ambientais, inclusive emitindo pareceres e acompanhando a elaboração de programas de governo;
V – obter e promover a difusão de informações e
conhecimentos relativos ao desenvolvimento
ambiental junto aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;
VI – desenvolver estudos, debates, pesquisas,
projetos, atividades e outros atos relevantes à melhoria
da condição ambiental no Município de Petrópolis;
VII – fomentar as ações de conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a
educação ambiental formal e informal, com ênfase
nos problemas do Município;
VIII– opinar, quando solicitado pela Administração
Municipal, sobre o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, ou empreendimentos de grande impacto na qualidade de vida da população do Município,
visando a compatibilizar o desenvolvimento econômico
do Município com a proteção do seu meio ambiente;

XIV – promover, individualmente ou em parceria com
entidades afins, iniciativas e campanhas de promoção de
medidas que visem à preservação do meio ambiente;
XV – organizar, a cada 02 (dois) anos, a Conferência Municipal do Meio Ambiente, visando, entre outros
objetivos apresentar à população um diagnóstico sobre a situação dos recursos naturais do município;
XVI – participar ativamente da revisão do Plano
Diretor do Município e de seus instrumentos;
XVII – propor ao Executivo Municipal a criação e
instituição de Unidades de Conservação, visando à proteção da fauna, de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;
XVIII – propor e opinar sobre o tombamento de
exemplares da flora local, bem como a criação de
santuários de proteção da fauna;
XIX – elaborar o seu regimento interno;

XXXVII – apreciar os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
XXXVIII – avaliar, fiscalizar e controlar a execução
de convênios e contratos com entidades privadas
quando afetas ao tema Meio Ambiente.
XXXIX – sugerir a elaboração de Projetos de Lei
ou outras iniciativas que visem assegurar a conservação do Meio Ambiente;
XL – denunciar as autoridades competentes, todo e
qualquer tipo de violência ou agressão à flora, fauna e
mananciais de águas, aí compreendidos: bicas, fontes,
córregos, vertentes, nascentes, poços, mata ciliar, etc.
XLI – divulgar, no Diário Oficial do Município de
Petrópolis, suas decisões, podendo ser também utilizados outros meios de comunicação e divulgação
para transmissão de decisões e outras informações
que o conselho julgar necessárias.
XLII – incentivar e/ou participar da criação de programas de capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da área de educação ambiental, notadamente
nas especialidades de educação e de gestão ambientais.

XX – acompanhar as reuniões e deliberações
dos Conselhos e órgãos estaduais afins;
XXI – propor a celebração de convênios, contratos
e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisa e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;
XXII – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o controle das
ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente;
XXIII – responder matérias de sua competência;
XXIV – participar da Agenda 21 Municipal.
XXV – Defender, preservar e conservar o Meio
Ambiente em todas as esferas;

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 3º – O Conselho Municipal de Desenvolvimento de Meio Ambiente – COMDEMA será composto de forma paritária com 14 (quatorze) membros, sendo 07 (sete) representantes do Poder Público, indicados pelo Chefe do Poder Executivo, e 07
(sete) representantes da sociedade civil organizada,
distribuído da seguinte forma: ·.
I – Representantes do Poder Público:
a) o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
b) um representante da Secretaria de Planejamento;

XXVI – promover o desenvolvimento sustentável,
através da natureza e da educação ambiental;

c) um representante da Secretaria de Educação;

XXVII – experimentar novos modelos sócio-produtivos, visando o desenvolvimento sustentável para
a preservação da natureza.

e) um representante da COMDEP;

XXVIII – formular, coordenar e elevar a política municipal de promoção e defesa do Meio Ambiente no
Município de Petrópolis, definindo suas prioridades;

g) um técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, indicado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

XXIX – fomentar, apoiar e cumprir a legislação
ambiental Municipal, Estadual e Federal;
XXX – formular diretrizes e promover atividades
que visem a defesa do Meio Ambiente no Município;

d) um representante da Procuradoria Geral do Município;

f) um representante das Unidades de Conservação com
área no território do Município de Petrópolis;

II – Representantes da Sociedade Civil:
a) um representante da classe empresarial do Município;

XXXI – promover a conservação da natureza, defendendo o patrimônio natural, histórico e artístico;

b) um representante de entidade de classe dos profissionais liberais de áreas relacionadas ao meio ambiente,
com atuação no Município;

XXXII – fomentar a criação de parques públicos e
áreas de preservação permanente no Município;

c) dois representantes de entidades não governamentais
com atuação na proteção, conservação ou recuperação dos recursos naturais do Município;

IX – identificar e informar à comunidade e aos
órgãos Públicos competentes sobre a existência de
áreas ameaçadas de degradação;

XXXIII – fomentar a conservação dos componentes representativos da vida silvestre e urbana, suas
espécies, comunidades e ecossistemas, garantindo a
proteção da biodiversidade;

X – receber, encaminhar e acompanhar junto
aos órgãos competentes, denúncias de todas as formas de dano, fiscalizando a execução das medidas
necessárias a sua apuração;

XXXIV – Propor programas relativos ao lixo
(gerenciamento de resíduos sólidos), especialmente
quanto à sua reciclagem, reaproveitamento e
reutilização de materiais descartados;

d) um representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Piabanha e sub-bacias hidrográficas dos rios
Paquequer e Preto;
e) um representante de entidades de ensino e pesquisa
com atuação no Município comprometida com a questão ambiental;
f) um representante de Associação de Moradores do
Município.
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Art. 4º – Os membros do COMDEMA terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida à
recondução.
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rinamente durante a sessão, por um representante
do poder público titular eleito no início da Sessão.

§ 1°– Cada membro do COMDEMA terá um
suplente que o substituirá em caso de impedimento
ou qualquer ausência.

Art. 11 – O Conselho reunir-se-á, com maioria
simples de seus membros, ordinariamente uma vez
por mês; e extraordinariamente por convocação do
Presidente ou da maioria de seus membros.

§ 2° – A suplência poderá ser ocupada por Representante de outra Entidade do mesmo segmento.

Parágrafo Único – As decisões serão tomadas
por maioria simples dos votos presentes.

Art. 5º – Será substituído o membro que:
I – renunciar;
II – cometer falta grave;
III – faltar a três (três) reuniões consecutivas ou
cinco (cinco) reuniões alternadas, sem justificativas
no período de 12 (doze) meses, salvo por licença de
saúde, por motivo de força maior ou em missão autorizada pelo Conselho.
IV – assumir qualquer cargo eletivo, em qualquer
esfera do governo;

Art. 12 – As Sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do COMDEMA serão convocadas através de
publicação no Diário Oficial do Município, com antecedência mínima de cinco (cinco) dias, devendo ter
ampla divulgação e acesso assegurado ao público.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 13 – O Conselho será composto por:
I – Integralidade de seus membros.
II – Plenária.

V – quando assim for determinado pelo Chefe
do Poder Executivo, nos casos de representantes
governamentais.

III – Câmaras Técnicas e Especiais.

Art. 6º – Será considerado faltoso o membro que:

Parágrafo Único – As Câmaras serão geridas por
um Coordenador de Câmara.

I – descumprir os deveres inerentes ao seu mandato;

Art. 14 – Compete ao Presidente do Conselho:

II – praticar ato que afete a dignidade do Conselho;

I – representar o Conselho perante a sociedade e
os órgãos do Poder Público em todas as suas esferas;

III – utilizar o seu mandato para auferir proveito próprio;
IV – fazer pronunciamentos públicos não condizentes com a Política de Defesa do Meio Ambiente, com o
decoro público e com a probidade administrativa.
§ 1° – Conforme a gravidade da falta, o Conselheiro poderá sofrer uma das seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Perda temporária do exercício do mandato, não
excedente a 30 (trinta) dias.

II – submeter ao Conselho o nome do Secretário
dentre seus membros titulares;
III – convocar e dirigir as reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho, de acordo com a respectiva ordem do dia;
IV – proferir o “voto de qualidade” em caso de
empate nas votações;
V – encaminhar, obrigatoriamente, ao Plenário
as denúncias recebidas pelo Conselho;

c) Perda definitiva do mandato.
§ 2° – A ocorrência da falta, as aferições de suas
gravidades e as imposições da pena correspondentes
serão decididas pelo Plenário, em sessão extraordinária e pública, com a presença de pelo menos 2/3 (dois
terços) de seus representantes pelo voto de 2/3 (dois
terços) dos Conselheiros, e aprovação por maioria simples dos presentes, assegurada a ampla defesa.
§ 3° – O Conselheiro titular ou suplente que
pretender concorrer a qualquer cargo eletivo deverá
licenciar-se do Conselho no prazo de desincompatibilização fixado pela legislação eleitoral.
§ 4° – Compete ao Presidente: Comunicar ao
conselheiro que, injustificadamente, faltou à segunda
reunião (consecutiva) ou a quarta (intercalada) que o
mesmo será substituído no Conselho, caso ocorra
mais uma ausência, conforme este Regimento;
Art. 7º – O exercício das funções dos membros
do COMDEMA será gratuito, sendo considerado
como prestação de serviços de relevante valor social.
Art. 8º – O Chefe do Executivo Municipal oficializará os nomes dos representantes governamentais no
Conselho no prazo de até 30 (trinta) dias a cada biênio.
Art. 9° – A indicação dos representantes da Sociedade Civil será feita por assembléia no prazo de
até 30 (trinta) dias a cada biênio.
Art. 10 – O COMDEMA será presidido pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Petrópolis.
Parágrafo Único – No caso de ausência do Presidente do Conselho, seu cargo será ocupado, inte-

VI – encaminhar aos órgãos do Poder público
em todas as suas esferas, bem como às entidades da
Sociedade Civil, solicitação de informação ou providências que o Conselho julgar necessárias;
VII – atribuir ao Conselheiro função de representação, desde que para atos e prazos determinados;
VIII – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.

Reprodução

internet

3

onadas à alteração do Regimento Interno, afastamento de Conselheiro e destituição de Coordenador de
Câmara, quando o quórum mínimo de instalação e
votação será de 2/3 (dois terços) de seus membros.
Art. 18 – A Plenária reunir-se-á ordinariamente
uma vez por mês, e extraordinariamente por convocação de seu Presidente ou de 2/3 (dois terços) de
seus membros, sempre que necessário.
Art. 19 – Compete a Plenária;
I examinar os pareceres emitidos pelas Câmaras,
deliberando sobre os mesmos;
II – alterar este Regimento;
III – criar comissões permanentes ou especiais elegendo
seus membros bem como o coordenador das mesmas.
Art. 20 – A votação em plenária será nominal e
cada membro titular terá direito a um voto.
Art. 21 – Os Conselheiros suplentes substituirão os
titulares ausentes na composição da plenária, devendo
observar-se, para sua convocação, a ordem de assinatura
no livro de presença, respeitada o critério de paridade.
Art. 22 – O voto divergente poderá ser expresso na
ata de reunião, a pedido do membro que o proferiu.
Art. 23 – As matérias sujeitas à análise do Conselho deverão ser encaminhadas por intermediário
de algum de seus membros.

SEÇÃO II
DAS COMISSÕES
Art. 24 – O Conselho poderá criar Câmaras Técnicas para propor soluções e alternativas aos problemas afetos ao Meio Ambiente:
Parágrafo Único – Todas as Câmaras serão compostas por 04 (quatro) Conselheiros, titulares ou
suplentes, eleitos pelo plenário, respeitada a paridade de representação.
Art. 25 – As Câmaras emitirão parecer sobre os
assuntos que lhes foram submetidos, apresentandoo sempre na primeira reunião da Plenária subseqüente, ao recebimento ou no prazo que o Conselho fixar.
Art. 26 – As Câmaras Técnicas serão criadas pela
Plenária, para o exame de questão que sejam consideradas relevantes para os objetivos do próprio Conselho.

Parágrafo Único – Compete ao secretário:

SEÇÃO III
DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA
E DAS CÂMARAS

I – redigir a pauta da reunião do Conselho,
submetendo-a à aprovação do conselho;

Art. 27 – A Plenária e cada Câmara deverão ter
um livro de atas.

II – manter em ordem o livro de presença e as
atas de reunião;
III – exercer outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Presidente;
IV – substituir o Presidente, quando de sua ausência.

SEÇÃO I
DA PLENÁRIA
Art. 15 – A Plenária do Conselho é a instância
única de deliberação, configurada pela reunião ordinária ou extraordinária de todos os seus membros.

§ 1° – No livro de atas deve constar:
I – relação dos temas abordados na ordem do
dia e a inclusão de alguma observação quanta expressamente solicitada;
II – as deliberações tomadas, inclusive quanto à
aprovação de ata de reunião anterior, os temas a
serem incluídos na pauta da reunião seguinte, devendo em todos os casos, ser registrado o número
de votos contra, a favor e abstenções.
§ 2° – Em caso de urgência ou de relevância, a
Plenária do Conselho, por voto da maioria simples,
poderá alterar a ordem do dia.

Art. 16 – Será facultada aos suplentes a participação nas reuniões, conjuntamente com os respectivos
titulares, com direito a voz, mas, sem direito a voto.

Art. 28 – A convocação das reuniões obedecerá
ao seguinte:

Art. 17 – A Plenária do Conselho instalar-se-á e
deliberará com a presença da maioria simples de seus
membros, salvo quando se tratar das matérias relaci-

a) Serão convocadas ordinariamente pelo Presidente
do conselho, através de publicação no Diário Ofici-

I – Tratando-se de reunião da Plenária:
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al do Município, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias e de conformidade como calendário
aprovado pelo próprio Conselho;
b) Serão convocadas extraordinariamente pelo presidente do Conselho ou por grupo de no mínimo
2/3 (dois terços) do Conselho com direito a voto,
mediante publicação no Diário Oficial do Município, com antecedência mínima de três (três) dias.
II – Tratando-se de reuniões de Câmaras:
a) Serão convocadas ordinariamente pelo Coordenador,
através de oficio, telefone ou fax, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas e de conformidade com o calendário aprovado pela própria Comissão;
b) Serão convocadas extraordinariamente pelo Coordenador ou por solicitação de 1/3 (um terço) de
seus membros na forma de alínea anterior.
Art. 29 – O quórum para início das reuniões será
de metade mais um de seus Conselheiros.
Parágrafo Único – Não havendo quórum suficiente o horário de início da reunião será prorrogado
por mais 30 (trinta) minutos.
Art. 30 – As reuniões ordinárias e extraordinárias
terão duração de até dois (duas) horas podendo ser
prorrogada por decisão da maioria dos presentes,
por até 02 (dois) períodos de 30 (trinta) minutos.
Art. 31 – As matérias constantes da ordem do dia
serão discutidas e votadas na reunião em que forem
apresentadas, garantindo-se que as não discutidas
por falta de tempo hábil e as que forem discutidas e
não concluídas terão prioridade na reunião seguinte.
Parágrafo Único – Após entrar na pauta de uma
reunião a matéria deverá ser obrigatoriamente votada, no prazo máximo de duas reuniões.
Art. 32 – Não poderá haver voto por delegação
ou procuração.
Art. 33 – Todas as decisões, registradas no livro
de atas, serão encaminhadas pelo Presidente ao Chefe
do Executivo Municipal para aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

PORTARIA Nº 1.293 de 05 de maio de 2008

PORTARIA Nº 1.297 de 05 de maio de 2008

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

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

RESOLVE designar, nos termos da Lei nº 3.884/
77, c/c as de nºs. 4.692/90, 5.370/97 e Decretos
n°s: 353/99, 355/99, 482/00, 054/01, 062/01, 610/
03, 772/04, 017/05, MÁRCIA FÁTIMA MARTINS
MILLANI – mat. nº 14655-2, para exercer a Função
Gratificada de Encarregado de Obras, do Departamento de Projetos e Obras Públicas, da Secretaria de
Obras, símbolo FG-4, a partir de 01/05/2008.

RESOLVE exonerar ELIZABETH MARIA SALIM, do
Cargo em Comissão de Assessor Especial Intersetorial
de Acompanhamento do PGDREM, da Secretaria de
Educação, símbolo CC-5, a partir de 31/03/2008.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito
PORTARIA Nº 1.294 de 05 de maio de 2008
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais, e de acordo com o Parecer
da Assessoria Jurídica do GAP e pronunciamento da
Secretaria de Educação,
RESOLVE autorizar, de acordo com o disposto no
Art. 205, da Constituição Federal, c/c o Art. 67, Inciso II,
da Lei nº 9.394/96 – LDB e Art. 64, Inciso X, da Lei nº
3.884/77 c/c o Art. 84, Inciso VIII da Lei n° 4.980/92, o
afastamento da Funcionária MÁRCIA RODRIGUES
FERREIRA ALVES – matrícula 11354-9, Professora do
Quadro Permanente, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens, pelo período de 04 (quatro)
meses, a contar de 01/04/2008. (Proc. nº 03063/2008)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito
PORTARIA Nº 1.298 de 05 de maio de 2008
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 3.884/77,
c/c as de nºs. 4.692/90, 5.965/03, 6.177/04 e Decretos nºs: 350/99, 589/03, ELIZABETH MARIA SALIM,
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente Adjunto para Formulação de Políticas Sociais, da Secretaria
de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, símbolo
CC-4, a partir de 31/03/2008. (Proc. n° 04393/2008)
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito
PORTARIA Nº 1066 de 23 de janeiro de 2008

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 34 – Quando for necessário, em virtude da
complexidade ou especificidade dos assuntos tratados, a Plenária ou as Câmaras poderão ouvir técnicos
ou consultores de notório saber, desde que estes o
façam sem ônus para o Conselho.
Art. 35 – Os casos omissos no presente Regimento Interno serão dirimidos pela Plenária do Conselho.
Art. 36 – O presente Regimento interno entrará
em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.292 de 05 de maio de 2008
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei n° 6.494/
2007, os Conselheiros abaixo relacionados cujos os
nomes foram aprovados pela Câmara Municipal de
Petrópolis, através do Decreto Legislativo n° 01, de 10/
04/2008, para comporem a Agência Reguladora Municipal de Serviços Públicos Concedidos, Subconcedidos
ou Permitidos de Petrópolis – AMSEP, sendo que os
Secretários Municipais não perceberão remuneração da
AMSEP enquanto acumularem os cargos.
–
–
–
–
–

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHO
PAULO ROBERTO PATULEA
SEBASTIÃO LUIZ OLIVEIRA MEDICI
LUZIMAR ANDRADE MORSCH DOMINGUES
NELCYR ANTONIO DA COSTA

PORTARIA Nº 1.295 de 05 de maio de 2008
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
RESOLVE exonerar RUI CÉSAR BERNARDES GOMES, do Cargo em Comissão de Assessor de Regularização Fundiária, da Secretaria de Habitação, símbolo
CC-3, a partir da data de publicação da presente.
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 05 de
maio de 2008.
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

O Secretário de Administração e de Recursos
Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVE, conceder nos termos do Art. 87 da Lei
nº 3.884/77, licença prêmio pelo período de 03
(meses) meses, ao Professor I do Q.P., LEILA MARIA
BARRETO RIBEIRO GUIDO, matrícula nº 7234-6,
empenhando o quinquênio de 07/04/98 a 07/04/
03, a partir de 11/02/08. (Proc. Nº 14352/07).
Gabinete da Secretaria de Administração e de
Recursos Humanos, em 23 de Janeiro de 2008.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1.296 de 05 de maio de 2008
O Prefeito do Município de Petrópolis, usando
de suas atribuições legais,
RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 3.884/77,
c/c as de nºs. 4.692/90, 5.370/97 e Decretos n°s:
298/99, 494/00, 329/02, os abaixo relacionados, para
exercerem Cargos em Comissão, da Secretaria de Habitação, a partir da data de publicação da presente.
RUI CÉSAR BERNARDES GOMES
Coordenador de Regularização Fundiária e Política
Habitacional – símbolo CC-1
JORGE LUIZ DANELLON DE OLIVEIRA
Assistente de Assuntos Fundiários – símbolo CC-6

PROCON ✆ 2246.8469 / 8472 / 8473 / 8474

PORTARIA Nº 1175 de 16 de abril de 2008
O Secretário de Administração e de Recursos
Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVE, mandar contar o tempo de serviço
abaixo discriminado, do Auxiliar de Serviços Externos
do Q.P., PERGENTINO ANTONIO GOMES, matrícula
nº 10748-4, perfazendo um total de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias:
– 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias de serviço prestado
à esta Prefeitura, para efeito de disponibilidade e triênios
nos termos do Art. 65, Incisos I e III da Lei n° 3.884/77 c/
c Art. 7° da Lei n° 4102/82, nos períodos de 16/11/88
a 31/01/89 e 10/04/89 a 31/08/90. (Sob o regime da
CLT na função de Serventes). (Proc. N° 4970/08).
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Gabinete da Secretaria de Administração e de
Recursos Humanos, em 16 de Abril de 2008.
EDUARDO TEIXEIRA SOARES
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1176 de 16 de abril de 2008
O Secretário da Administração e de Recursos
Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVE, mandar contar em dobro, para efeito de
triênios, com base no art. 88, da Lei nº 3884/77, 180
(cento e oitenta) dias de licença prêmio não gozadas do
Professor II do Q.P., JOSÉ LUIZ LESSA DE GOUVEA, empenhando os qüinqüênios de 16/02/87 a 30/02/92 e
de 30/02/92 a 30/02/97. (Proc. Nº 3340/08)
Gabinete da Secretaria de Administração e de
Recursos Humanos, em 16 de abril de 2008.
EDUARDO TEIXEIRA SOARES
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1188 de 30 de abril de 2008
O Secretário de Administração e de Recursos
Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVE, conceder nos termos do Art. 83 da Lei
nº 3.884/77, licença sem vencimentos pelo período
de 02 (dois) anos ao Engenheiro Civil do Q.P., SINEY
DA MOTTA RIZZO SOARES, matrícula nº 11372-7, a
partir de 01/01/08. (Proc. nº 15734/07)
Gabinete da Secretaria de Administração e de
Recursos Humanos, em 30 de Abril de 2008.
EDUARDO TEIXEIRA SOARES
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 551/2007
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 19/2007, livro F-38, fls. 48/51.
Processo Administrativo nº 2840/2007. TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, O INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL–IPHAN
E A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. O presente
instrumento, visa dar continuidade ao Termo de Cooperação Técnica, assinado em 09 de agosto de 1994 e,
sucessivamente prorrogado pelos Termos Aditivos de 21
de agosto de 1997, de 09 de agosto de 2000 e de 09
de dezembro de 2003, firmados entre a Câmara Municipal e o IPHAN/Museu, incluindo-se nessa parceira o
Município de Petrópolis, visando assim a mútua colaboração entre as partes para, dando prosseguimento à
primeira parte do projeto, com todas as Atas da Câmara
Municipal do período imperial recuperadas, publicadas e
divulgadas em disquetes e CD-Rom, passar à Segunda
fase da primeira parte, isto é, a da inserção dos vários
tipos de documentação referentes ao texto dessas Atas,
disponíveis pelos três participantes deste Convênio, independente ou antes de prosseguirem pelo período
republicano, nos termos do Plano de Trabalho, que
integra o processo administrativo, que embasa este Termo. O prazo de vigência deste instrumento será de 03
anos, contados a partir da data de sua assinatura. Aos
três dias do mês de dezembro de dois mil e sete.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 115/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 29/2008, livro B-27, fl. 59.
Processo Administrativo nº 6325/2006. Quarto Termo
Aditivo ao Contrato de Execução de Obras lavrado sob o
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nº 21/2006, livro B-23, entre si celebram o Município de
Petrópolis e ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
O presente tem por objetivo prorrogar o prazo para
execução da obra em mais 30 dias. Ficam mantidas as
demais cláusulas do Contrato original, bem como dos
termos aditivos lavrados sob os números 14/2006, livro
B-24; 38/2006, livro B-24 e 03/2006, livro B-25, em
todos os seus termos, que não conflitarem com os ora
estabelecidos. Aos 07 dias do mês de março de 2008.

global é de R$ 138.085,78. Programa de Trabalho nº
21.01.26.782.0072.2090.3390.3921 Fonte 000 e
Nota de Empenho n° 555/2008, no valor de R$
138.085,78, da Secretaria de Obras. Aos dezenove
dias do mês de março de dois mil e oito.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 157A/2008
EXTRATO DE TERMO

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 141/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 41/2008, livro B-27, fls. 81/
83. Processo Administrativo nº 1675/2008. Contrato
de Execução de Obra que entre si fazem o Município
de Petrópolis e a empresa ENGEX 01 ENGENHARIA
LTDA. O objeto do presente contrato é a EXECUÇÃO
DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA
E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, NA ESTRADA DO
CALEMBE, PRÓXIMO AO N° 383, NOGUEIRA – PETRÓPOLIS-RJ, em conformidade com o caderno de
encargos – Especificações para as obras e Projetos,
que fazem parte integrante do presente contrato. O
prazo para conclusão é de 150 dias corridos. O valor
global é de R$ 454.346,20. Programa de Trabalho nº
21.01.26.782.0072.2090.3390.3921 Fonte 000 e
Nota de Empenho n° 559/2008, no valor de R$
454.346,20, da Secretaria de Obras. Aos dezenove
dias do mês de março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 143/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 43/2008, livro B-27, fls. 87/
89. Processo Administrativo nº 1678/2008. Contrato
de Execução de Obra que entre si fazem o Município de
Petrópolis e a ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA. O objeto do presente contrato é a EXECUÇÃO
DE OBRAS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, CISTERNA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL E REPINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL THEODORO MACHADO, ESTRADA
DO CUIABÁ – PETRÓPOLIS-RJ, em conformidade com o
caderno de encargos – Especificações para as obras e
Projetos, que fazem parte integrante do presente contrato. O prazo para conclusão é de 60 dias corridos. O
valor global é de R$ 132.890,01. Programa de Trabalho nº 21.01.12.361.0068.1022.3390.3916 Fonte
008 e Nota de Empenho n° 549/2008, no valor de R$
132.890,01 da Secretaria de Obras. Aos dezenove dias
do mês de março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 151/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 02/2008, livro B-28, fls. 04/
06. Processo Administrativo nº 1690/2008. Contrato
de Execução de Obra que entre si fazem o Município
de Petrópolis e a PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
O objeto do presente contrato é a EXECUÇÃO DE
OBRAS EMERGENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO CÂNDIDO PEREIRA – MADAME MACHADO – ITAIPAVA –
PETRÓPOLIS-RJ, em conformidade com o caderno de
encargos – Especificações para as obras e Projetos,
que fazem parte integrante do presente contrato. O
prazo para conclusão é de 60 dias corridos. O valor

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

Extrato do termo nº 50/2008, livro C-11, fls. 143/
145. Processo Administrativo nº 1688/2008. Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, o Município
de Petrópolis e CP CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO CARNEIRO E PRATA LTDA.
O objeto deste contrato, sob o regime parcelado, é o
FORNECIMENTO DE 3000 m3 de Brita Corrida. O
prazo do presente fornecimento é de 150 dias corridos, a contar da primeira entrega, a critério do Departamento de Obras da Secretaria de Obras, respeitando-se o prazo de 15 dias entre as mesmas. O valor
global é de R$ 84.000,00. Programa de Trabalho nº
21.01.26.782.0072.2090.3390.30.00 fonte 000 e
Nota de Empenho nº 688/2008, no valor de R$
84.000,00 da SOB. Aos vinte e quatro dias do mês de
março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 158/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 01/2008, livro C-12, fls. 01/
03. Processo Administrativo nº 2150/2008. Contrato
de Fornecimento, que entre si fazem, o Município de
Petrópolis e ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA
LTDA. O objeto deste contrato, sob o regime parcelado, é o FORNECIMENTO DE 100 un. calhas CS 30 X
100 cm, 100 un. calhas CS40 X 100 cm, 300 un.
MANILHAS CS 40 x 100 cm, 100 un. manilhas CS 50
X 100 cm, 150 manilhas CA 60 x 100 cm, 50 manilhas CA 80 x 100 cm, 30 manilhas CA 100 X 100 cm
e 2.000,00 un. de meio. O prazo do presente fornecimento é de 150 dias corridos, a contar da primeira
entrega, a critério do Departamento de Obras da Secretaria de Obras, respeitando-se o prazo de 15 dias
entre as mesmas. O valor global é de R$ 64.070,00.
Programa de Trabalho nº 21.01.26.782.0072.2090.
3390.30.00 fonte 000 e Nota de Empenho nº 689/
2008, no valor de R$ 64.070,00 da SOB. Aos vinte e
quatro dias do mês de março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 159/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 02/2008, livro C-12, fls. 04/
06. Processo Administrativo nº 2151/2008. Contrato
de Fornecimento, que entre si fazem, o Município de
Petrópolis e PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. O objeto
deste contrato, sob o regime parcelado, é o FORNECIMENTO DE 1000 m3 de Brita Graduada. O prazo do
presente fornecimento é de 180 dias corridos, a contar
da primeira entrega, a critério do Departamento de Obras
da Secretaria de Obras, respeitando-se o prazo de 15
dias entre as mesmas. O valor global é de R$ 36.000,00.
Programa de Trabalho nº 21.01.26.782.0072.2090.
3390.30.00 fonte 000 e Nota de Empenho nº 437/
2008, no valor de R$ 36.000,00 da SOB. Aos vinte e
quatro dias do mês de março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos
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BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 187/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 12/2008, livro F-39, fls. 34/38.
Processo Administrativo nº 2786/2008. Memorando de
Entendimento que entre si celebram o Município de
Petrópolis, o Centro de Comunicação do Estado do Rio
de Janeiro e a Motorola Brasil. O objetivo do presente
Memorando de Entendimento é definir as responsabilidades, as atividades e a área de atuação de cada uma das
instituições participantes do “Projeto Piloto Petrópolis
Digital”. Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato
original, bem como dos Termos Aditivos lavrados sob os
nºs 15/2006, livro B-24, 41/2006, livro B-24, e 06/
2008, livro B-27, em todos os seus termos, que não
conflitarem com os ora estabelecidos. Aos vinte e oito
dias do mês de março de dois mil e oito.
CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos
BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 243/2008
EXTRATO DE TERMO
Extrato do termo nº 17/2008, livro F-39, fls. 46/
47. Processo Administrativo nº 6054/2008. Termo de
Acordo de Confissão de débitos que entre si fazem, o
Município de Petrópolis e de outro, ÁGUAS DO IMPERADOR S/A. A Águas do Imperador S/A, é CREDORA, junto ao Município de Petrópolis da quantia de
R$ 1.143.303,14 correspondentes à Dívida da Prestação de Serviços de águas e esgotos a diversos órgãos do Município no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 2003. Estabelece-se que o valor da dívida do Município de Petrópolis será pago em única
parcela na data de assinatura do presente termo. Aos
vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e oito.
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cópias. Esclarecimentos: DELCA ou através do
fax (24) 2246-9152/9153, somente por escrito.
Petrópolis, 05 de maio de 2008.
EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
Presidente da C.P.L.

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
CONSUMO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM/SSA, conforme especificado
no Edital. DATA/HORA/LOCAL: 20/05/08 às 13h
– http://www.caixa.gov.br. Valor estimado: R$
62.420,00. Edital completo e maiores informações a partir de 07/05/08, no endereço acima
indicado ou no DELCA – Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos –
Av. Koeler, n° 260, Centro, Petrópolis, RJ ou
através do fax (24) 2246-9152/9153.

EDITAL DE DESINTERDIÇÃO
Com base nas informações de 17 de abril de
2008 do Núcleo de Fiscalização de Obras Particulares da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, contidas no requerimento nº
066564/2007, fica DESINTERDITADO o imóvel
nº 560, situado à Vila Felipe, Petrópolis/RJ, de
propriedade do Sr. Francisco José Gomes Moreira.

Fica composta a Comissão pela turma 02.
Fica a Comissão autorizada a ouvir quantas pessoas
julgue necessário assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. (Proc. nº 02558/07)
ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Diretor-Presidente

Petrópolis, 30 de Abril de 2008
ALMIR SCHMIDT
Secretário de Planejamento e Desenv. Econômico

Proc. nº 001642/08, Homologo a presente licitação,
na modalidade carta-convite, no valor de R$
120.351,94 e adjudico o objeto à firma Construtrinta
Empreiteira e Pavimentação Ltda. Publique-se.
SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA
Secretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
(Dec. 534/00, de 12/05/00 c/c os Decretos 590/03, de 23/05/03 e 618/
03, de 25/06/03 – Regulamenta o FMAS e delega competência)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/08
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA
PACIENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
E DE MANDADOS JUDICIAIS. ESTIMADO: R$
171.896,40. DATA/HORA/LOCAL: DIA 29/05/
2008 às14h30, à Avenida Presidente Kennedy,
720/732, Centro, Petrópolis, RJ. O edital e seus
anexos serão entregues a quaisquer interessados, mediante permuta de 2 (duas) bobinas
de papel para fax de alta definição
(216mmx30m) a partir de 14/05/07 das 9h às
16h, em dias úteis, no endereço acima indicado. As solicitações de esclarecimentos deverão
ser encaminhadas à Comissão Permanente de
Licitação, no endereço acima, ou através do
telefone (24) 2244-7142/2244-7081.
Petrópolis, 05 de maio de 2008.
RENATA OLIVEIRA COGLIATTI
Presidente da CPL

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 009/2008
Proc. nº 002640/08 – Torno sem efeito o Boletim de
Publicação No. 006/2008, e autorizo a licitação, na
modalidade de pregão eletrônico, no valor estimado
de R$ 765.500,00. Publique-se.
SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA
Secretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
(Dec. 534/00, de 12/05/00 c/c os Decretos 590/03, de 23/05/03 e 618/
03, de 25/06/03 – Regulamenta o FMAS e delega competência)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/08
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO, EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE
ÁGUAS PLUVIAIS E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE COM REVESTIMENTO EM MANTA GEOTÊXTIL
– PETRÓPOLIS/RJ, conforme especificado no
Edital. DATA/HORA/LOCAL: 27/05/08 às 14h,
na Avenida Koeler nº 260, Centro, Petrópolis/
RJ. Edital completo e maiores informações a partir de 08/05/08, no endereço acima indicado,
nos dias úteis, no horário de 12h30 às 18h,
mediante o fornecimento de 01 (uma) resma de
papel A4. Os anexos estarão disponíveis para

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Diretor-Presidente

RESOLVE determinar que seja instaurado Inquérito
Administrativo para apurar fatos narrados no oficio nº
347/07 do Departamento de Materiais e Serviços Gerais
– SMSP, de que trata o processo nº 02558/07(Sindicância
Preliminar), pela Comissão Permanente de Inquérito.

Petrópolis, 05 de maio de 2008.
SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Diretora

Fica a Comissão autorizada a ouvir quantas pessoas
julgue necessário assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. (Processo nº 0213/07)

O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais,

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2008

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/08

ANO XIV Nº 3003
TERÇA-FEIRA

PORTARIA Nº 033 de 29 de abril de 2008

EDUARDO TEIXEIRA SOARES
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO

PETRÓPOLIS
6/5/2008

PORTARIA Nº 032 de 29 de abril de 2008
O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais,
RESOLVE determinar que seja instaurado Inquérito
Administrativo para apurar fatos narrados no oficio nº
023/07 da Seção de Pessoal do HMNSE, de que trata o
processo nº 00213/07(Sindicância Preliminar), pela Comissão Permanente de Inquérito. Fica composta a Comissão pela turma 01.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/08
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA
DO HMNSE, PSLS, E CSCPMJF. ESTIMADO: R$
48.600,00. DATA/HORA/LOCAL: DIA 29/05/
2008 às 15h30, à Avenida Presidente Kennedy,
720/732, Centro, Petrópolis, RJ. O edital e seus
anexos serão entregues a quaisquer interessados, mediante permuta de 2 (duas) bobinas
de papel para fax de alta definição
(216mmx30m) a partir de 14/05/08 das 9h às
16h, em dias úteis, no endereço acima indicado. As solicitações de esclarecimentos deverão
ser encaminhadas à Comissão Permanente de
Licitação, no endereço acima, ou através do
telefone (24) 2244-7142/2244-7081.
Petrópolis, 05 de maio de 2008.
RENATA OLIVEIRA COGLIATTI
Presidente da CPL

ASSINATURAS  2246.9354

