
Divulgar e transformar Angra dos Reis 
em um dos principais destinos turísticos de 
visitantes estrangeiros. Com este objetivo, 
representantes da Prefeitura e da Fundação 
de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) 
participam da Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL), em Portugal. O evento começou 
nesta quarta-feira, 1º de março, e vai até o 
dia 5, no Parque das Nações, um dos bairros 
mais modernos de Lisboa. A feira é uma das 
maiores do segmento da Europa e chega a 
sua 32ª edição com reconhecimento de reu-
nir grandes players do turismo global.

A estimativa dos organizadores é que o 
evento receba 50 mil visitantes de vários paí-
ses. Angra dos Reis está presente na feira no 
estande da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro 
(SETUR). Marc Olichon, presidente da TurisAngra, e o secre-
tário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, 
estão na BTL para estreitar contatos com profissionais do setor 
português e de outros países europeus. O objetivo é estimular 
uma maior presença de turistas estrangeiros em Angra.

- A presença da TurisAngra na BTL é estratégica e essen-
cial. É muito importante Angra dos Reis participar de eventos 
na Europa antes do período de férias deste continente. As fé-
rias europeias ocorrem no segundo semestre, então essa é uma 
ótima oportunidade para atrair esses turistas. Estamos apre-
sentando Angra dos Reis, suas belezas naturais, e mostrando 
que a cidade é um destino perfeito para os visitantes portugue-
ses e turistas de outros países da Europa - disse Marc.

Para o secretário Cláudio Ferreti, o setor de turismo no 
Brasil teve um desenvolvimento enorme nos últimos anos, e 
os turistas estrangeiros ficam cada vez mais atraídos por des-
tinos como Angra dos Reis, com praias e ilhas, águas calmas 

Angra dos Reis quer atrair 
turistas estrangeiros

Prefeitura participa de feira de turismo em Lisboa

e cristalinas, e com uma natureza exuberante.
- Angra dos Reis é um destino maravilhoso para o brasi-

leiro e também para o estrangeiro. E atrai os turistas não só 
pelas suas belezas naturais, mas também porque o município 
em parceria com o segmento se planejou, fez o ordenamento 
do setor, investiu nos últimos anos em infraestrutura turís-
tica. São cada vez mais os estrangeiros que nos visitam, e 
viemos a Portugal para potencializar ainda mais a nossa mar-
ca no exterior. E Angra, é sem dúvida, um destino atraente 
- afirmou Ferreti.

A Prefeitura de Angra, através da TurisAngra, trabalha 
para consolidar Angra dos Reis como um dos principais des-
tinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, espe-
cialmente entre os visitantes estrangeiros. Ao longo de 2023, 
a Prefeitura de Angra participa de dez eventos de turismo 
- três deles internacionais, entre eles a Bolsa de Turismo de 
Lisboa _ para tornar as belezas e a infraestrutura turística da 
cidade conhecidas no Brasil e no mundo.
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PORTARIA Nº 38/2023/SEJIN

A SECRETÁRIA EXECUTIVA INTERINA DE GESTÃO EDUCACIO-
NAL, no uso e gozo de suas atribuições legais, considerando o Pregão Ele-
trônico nº 030/2022 e a Ata de Registro de Preços nº 130/2022, com os pre-
ços ofertados pelo fornecedor beneficiário WS INFORTEC COMÉRCIO 
LTDA, homologada em 26 de Abril de 2022, com fulcro no art. 67, caput 
da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE

Art. 1º. Fica designada a servidora KARINE GOMES NETÉRIO GUI-
MARÃES, matrícula 14.156, para acompanhar e fiscalizar a Ata de Registro 
de Preços nº 058/2023, processo nº 2022034450, cujo objeto é Aquisição 
de SSD 2.5’’ SATA 240 GB para atender aos computadores em uso na Sede 
da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN), prédios admi-
nistrativos da SEJIN e dos computadores em estoque no Almoxarifado da 
SEJIN para melhorar a performance desses equipamentos.

Art. 2º. Fica designado o servidor RAFAEL FAULHA DE GOUVEIA, ma-
trícula 17388, para exercer a suplência da fiscalização da Ata de Registro de 
Preços citada no artigo anterior.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a contar de 03 de Fevereiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023

CAMILA DE LIMA TEIXEIRA MAIA

SECRETÁRIA EXECUTIVA INTERINA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

ERRATA AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 001/2023 – CONTRATO 177/2022

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo por Supressão e/ou Acréscimo 
nº 001/2022 ao Contrato nº 177/2022, efetuada no Boletim Oficial do 
Município de Angra dos Reis, Edição nº 1629, de 17 de Fevereiro de 2023, 
página nº132,

PA R T E  I
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

P U B L I C A Ç Ã O  O F I C I A L

Endereço: Palácio Raul Pompéia | Praça Nilo Peçanha, 186 
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www.angra.rj.gov.br
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www.angra.rj.gov.br
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ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município

PAULO FORTUNATO DE ABREU
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Secretário de Desenvolvimento Econômico
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Secretário de Cultura e Patrimônio
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Secretário de Saúde
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Secretário de Planejamento e Parcerias

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA
Secretário de Segurança Pública
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(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

LUCIANE PEREIRA RABHA
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CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto

BERENICE REIS VALLE MACHADO
Secretária Hospitalar

Hospital Municipal da Japuíba
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Secretário de Eventos

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Desefa Civil
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Onde se lê:

“Nota de Empenho nº 629 de 02/01/2023 no valor de R$ 
721.461,21 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e vinte e um centavos). ”

Leia-se:

“Nota de Empenho nº 629 de 02/01/2023 no valor de R$ 
721.461,21 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e vinte e um centavos), fls. nº 596.

Anulação parcial nº1 da Nota de Empenho nº 629 no valor de R$ 
94.498,17 (noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito 
reais e dezessete centavos), fls. nº 628, resultando o valor total de 
R$ 626.963,04 (seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta 
e três reais e quatro centavos.”

ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023.

CLAUDIA PEREIRA CURCINO

SECRETÁRIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS - INTERINA 

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2023/SSA

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, representado 
pela SECRETARIA DE SAÚDE, e ANTÔNIO FERNANDO 
DE MATOS TEIXEIRA e a NEC EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a Locação dos imó-
veis situados na Rua Japoranga, nº 1970, salas 201, 203, 206 
e 208, Japuíba, Angra dos Reis/RJ, sala 201 – com inscrição 
do IPTU sob o nº 02.17.110.0463.025, com 36,35 m² de área 
total construída; sala 203 – com inscrição do IPTU sob o nº 
02.17.110.0463.027, com 36,35 m² de área total construída; sala 
206 – com inscrição do IPTU sob o nº 02.17.110.0463.030, com 
38,29 m² de área total construída; e sala 208 – com inscrição do 
IPTU sob o nº 02.17.110.0463.032, com 38,29 m² de área total 
construída, para instalação e funcionamento do CENTRO DE 
ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS, ADOLESCEN-
TES E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

PRAZO: O prazo da locação será de 12 (doze) meses, a contar 

da data de assinatura do presente ajuste.

VALOR: O aluguel mensal será de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzen-
tos reais), valor fixado com base nas avaliações prévias constantes 
dos autos do processo administrativo nº 2023000749, mais o va-
lor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente a Taxa de Condomínio.
O valor global deste contrato é de R$ 74.400,00 (setenta e qua-
tro mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO: As despesas com a execução do presente contrato 
para o corrente exercício de 2023, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 27.2701.10.301
.0204.2209.339039.16000000, Ficha nº 20232198, tendo sido 
emitida a nota de empenho nº 404, no valor de R$ 59.116,12 
(cinquenta e nove mil e cento e dezesseis reais e doze centavos); 
Programa de Trabalho: 27.2701.10.301.0204.2209.339036.16
000000, Ficha nº 20232360, tendo sido emitida a nota de em-
penho nº 502, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios sub-
sequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respec-
tivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso X, da Lei Federal 
n.° 8.666, de 1993, na Lei Federal n.° 8.245, de 1991.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de 
Saúde na CI nº 553/2022/SSA.SUAPR às fls. 03, através do Ter-
mo de Dispensa nº 002/2023/SSA e nos Formulários de Solicita-
ção de Empenho nº 018/2023/SSA.SUAPR e nº 065/2023/SSA.
SUAPR, constantes do Processo Administrativo nº 2023000749.

DATA DA ASSINATURA: 14/02/2023.

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 8666/93

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023/SSA

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, representado 
pela SECRETARIA DE SAÚDE, e ANTÔNIO FERNANDO 
DE MATOS TEIXEIRA e a NEC EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA.
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OBJETO: O objeto do presente contrato é a Locação do imóvel 
situado na Rua Japoranga, nº 1970, sala 209, Japuíba, Angra dos 
Reis/RJ, com inscrição do IPTU sob o nº 02.17.110.0463.033, 
com 36,35 m² de área total construída, para instalação e fun-
cionamento do ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA INFAN-
TIL DE ANGRA DOS REIS.

PRAZO: O prazo da locação será de 12 (doze) meses, a contar 
da data de assinatura do presente ajuste.

VALOR: O aluguel mensal será de R$ 1.300,00 (um mil e tre-
zentos reais), valor fixado com base nas avaliações prévias cons-
tantes dos autos do processo administrativo nº 2023000744, 
mais o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referen-
te a Taxa de Condomínio.
O valor global deste contrato é de R$ 18.600,00 (dezoito mil e 
seiscentos reais).

DOTAÇÃO: As despesas com a execução do presente contrato 
para o corrente exercício de 2023, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 27.2701.10.301
.0204.2209.339039.16000000, Ficha nº 20232198, tendo sido 
emitida a nota de empenho nº 489, no valor de R$ 13.910,00 

(treze mil e novecentos e dez reais); Programa de Trabalho: 
27.2701.10.301.0204.2209.339036.16000000, Ficha nº 
20232360, tendo sido emitida a nota de empenho nº 503, no 
valor de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios sub-
sequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respec-
tivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal 
n.° 8.666, de 1993, na Lei Federal n.° 8.245, de 1991.

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário 
de Saúde na CI nº 007/2023/SSA.SUAPR às fls. 03, através 
do Termo de Dispensa nº 003/2023/SSA e nos Formulários 
de Solicitação de Empenho nº 064/2023/SSA.SUAPR e nº 
066/2023/SSA.SUAPR, constantes do Processo Administrativo 
nº 2023000744.

DATA DA ASSINATURA: 14/02/2023.

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  002-2023-A
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022021615

No dia 15 (quinze) do mês de Fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato 
representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Mu-
nicipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21/06/1993 e, 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2023, RESOLVE 
registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário  Hospmed Comercio Eireli – EPP , localizado Rua Matias Barbosa 76 Floresta 
-BH/MG, inscrito no CNPJ nº 18.224.182/0001-40, Tel.:(31) 34673452 (31) 30631440 e e-mail: hospmedc@gmail.com licitacaohosp-
med1@gmail.com hospmed.bh@gmail.com , neste ato representado pelo(a) Sr.(a) André Mapa Neves, portador da Carteira de Identidade 
nº MG-10.775.564 - SSP  e CPF nº 012.296.326-11, conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente 
de adesões

01

BIPAP PORTÁTIL – Aparelho de ventilação não-invasiva, 
que possua as funções CPAP,S, S/T, Pressão Controlada + 
AVAPS; intervalo de pressões inspiratórias de 04cH2O à 
aprox. 40 cmH2O, que seja capaz de definir pressão fixa, 
que possua volume corrente de 200ml a 1.500ml; que 
possua tecnologia de reconhecimento de vazamento e 
ajuste automático dos algorítmos.

unid 02 02 10 R$ 9.000,00 GASLIVE 
YH-730

mailto:hospmedc@gmail.com
mailto:licitacaohospmed1@gmail.com
mailto:licitacaohospmed1@gmail.com
mailto:hospmed.bh@gmail.com
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02

MÁSCARA TOTAL FACIAL (TOTAL FACE ADULTO) 
– Máscara sem exalação, que cubra completamente o 
rosto (olhos, nariz e boca); com interface de silicone, com 
presilhas e fixador cefálico. Tamanho G.

unid 06 06 30 R$ 1.377,39 PHILIPS-
FITLIFE

03

MÁSCARA TOTAL FACIAL (TOTAL FACE ADULTO) 
- Máscara sem exalação, que cubra completamente o rosto 
(olhos, nariz e boca); com interface de silicone, com 
presilhas e fixador cefálico. Tamanho P.

unid 06 06 30 R$ 1.403,00 PHILIPS 
-FITLIFE

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0004/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021615 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP

ANDRÉ MAPA NEVES

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023-B
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021615

 
No dia 15 (quinze) do mês de Fevereiro de 2023, a Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japoranga, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato representado 
pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da lei federal  nº 10.520, de 17/07/2002, decreto municipal nº 
10.024, de 20/01/2016, decreto municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo capítulo v, seção única, da lei complementar nº 123, de 
14/12/2006,, lei federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da lei federal  nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais nor-
mas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 0004/2023, resolve registrar os preços ofer-
tados pelo fornecedor beneficiário LIFETEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA-ME, localizado ESTRADA BARAO 
DO TURVO 33 FUNDOS – DORANDIA BARRA DO PIRAÍ/RJ, inscrito no CNPJ nº 10.454.996/0001-69, tel: (24)2433-1231 (24) 
9998-9473 e e-mail: lifetecvendas@bol.com.br, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) FERNANDA MARQUES BARBOSA, portadora da 
carteira de identidade nº 010961457-8 e cpf nº 081.841.177-52, conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

05

MÁSCARA OROFACIAL – Máscara sem exalação, 
que cubra completamente o nariz e a boca e com 
fixador na testa; com interface de silicone, com 
presilhas e fixador cefálico; Tamanho G, uso adulto.

UNID 06 06 30 R$ 300,15 BMC

mailto:lifetecvendas@bol.com.br
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06

MÁSCARA OROFACIAL – Máscara sem exalação, 
que cubra completamente o nariz e a boca e com 
fixador na testa; com interface de silicone, com 
presilhas e fixador cefálico; Tamanho M, uso adulto.

UNID 06 06 30 R$300,15 BMC

10 CICLO ERGÔMETRO PORTÁTIL – Minibicicleta 
com pedal, dobrável e ajuste de resistência. UNID 06 06 30 R$266,45 ARKTUS

19

ANDADOR DE ALUMÍNIO – Andador ortopédico, 
material: alumínio anodizado, tipo construtivo: 
dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiras 
poliuretano, altura: altura regulável, aplicação: adulto

UNID 03 03 15 R$ 274,33 ARKTUS

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0004/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021615 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

SECRETÁRIA HOSPITALAR

LIFETEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA-ME

FERNANDA MARQUES BARBOSA

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2023-C
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021615

 No dia 15 (quinze) do mês de Fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
neste ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, 
de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0004/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
localizado Av Dom Helder Camara 8275- Piedade - RJ, inscrito no CNPJ nº 29.843.853/0001-77, Tel.: (21) 4128-6595 (21) 9786-0548  
e e-mail:  r2sservicos@gmail.com neste ato representado pelo Sr. Rafael de Souza Sad Abrahao, portador da Carteira de Identidade nº 
265729814 e CPF nº 159.862.167-09 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões
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8

MANOMOVACUÔMETRO ANALOGICO 
– Manovacuômetro, componentes: aneróide c/
mostrador, conector tipo rescal, uso: mínimo 4cmh20, 
variação+/-120cmh2o, aplicação: adaptadores p/
uso com bocal, tot ou traqueostomia, características 
adicionais: mensura força muscular fases inspirat. e 
expirat., tipo embalagem: bolsa p/acondicionamento 
e manual de usuário 

UNID 03 03 15 R$2.000,00 Murenas

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0004/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021615 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

R2S ABRAHÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RAFAEL  DE SOUZA  SAD  ABRAHÃO

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2023-D
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021615

 No dia 15 (quinze) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
neste ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, 
de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0004/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário  K.S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI , 
localizado Av Bernardo Sayão S/N QD45 L.T 06 Centro ,Rialma -Go, inscrito no CNPJ nº  33.546.315/0001-98 , Tel.:(62) 3323-1007  
e e-mail: licitacao@hospicenter.com.br  neste ato representado pelo Sr(a) Kamilla Andrade Borges , portador da Carteira de Identidade nº 
5115002 SPTC/GO e CPF nº 032.731.151-73 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

mailto:licitacao@hospicenter.com.br
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CUFÔMETRO – Medidor, tipo: pressão de cuff 
em tubo endotraqueal, tipo medição: manômetro 
analógico aço, faixa trabalho: graduação de 0 a 
120cmh2o, características adicionais: monitor 
integrado 

UNID 02 02 10 R$3.000,00 CONGLAY 
CPM-A

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0004/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021615 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

KS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

KAMILLA ANDRADE BORGES 

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2023 A
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

 No dia 15 (quinze) do mês de  Fevereiro  de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japoranga, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste 
ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 
Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, de-
mais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, RESOLVE 
registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário BENEDES SOARES BATISTA - ME, localizado Av Roberto Silveira, 1622 loja 
01 Monte Alegre Paty do Alferes RJ , inscrito no CNPJ nº 23.303.444/0001-00, Tel.: (24) 2080-4330 / 92000-3240 e e-mail: benedes.
consultoria@gmail.com , neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Benedes Soares Batista, portadora da Carteira de Identidade nº 214428294 
- DETRAN/RJ e CPF nº 112.487.607-35 , conforme quadro abaixo: 

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

1 Teclado USB -Padrão ABNT2, cor:preto; Garantia 
mínima: 180 dias UNID 100 100 500 R$22,22 BASONTECH 

802 

2

Mouse óptico USB – 03 botões com scroll, resolução 
mínima 10010dpi; design ambidestro; compatível 
com windows 7, windows 8, windows 10, garantia 
mínima 180 dias. 

UNID 100 100 500 R$7,44 BASONTECH 
800

mailto:benedes.consultoria@gmail.com
mailto:benedes.consultoria@gmail.com
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5

Pen Drive 16Gb – Pen drive com capacidade de 
16Gb; interface USB 3.0 (não será aceito retrátil); 
deverá ser fornecido na embalagem do fabricante; 
garantia mínima 01 ano 

UNID 20 20 100 R$23,77 MULTILASER 
PD588

6

Cabo adaptador HDMI para VGA – Cabo adaptador 
de alta definição que permite ligar equipamentos com 
sinal digital: notebook, ultrabook, computador, pS3, 
xbox360, tablet e outros dispositivos com interface 
HDMI para VGA (não incluindo áudio), resistente 
ao desgaste, plug and play, não requer alimentação 
externa. HDMI: porta HDMI macho. VGA; porta 
VGA fêmea. Comprimento do cabo mínimo 10 cm. 

UND 50 50 250 R$20,88 ND 
CONVERSOR

11

Fone de de ouvido voltado à telefonia – fone de 
ouvido com microfone flexível, cabo espiral e 
conector RJ9; com resposta à frequência de 100 a 
4000Hz e impedância de 2000Ohm +- 100Ohm; 
conversível de 290º. 

UNID 10 10 50 89,77 ELGIN F02

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

BENEDES SOARES BATISTA - ME

BENEDES SOARES  BATISTA 

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2023-B
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

 No dia 15 (quinze) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato 
representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Mu-
nicipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21/06/1993 
e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, RESOL-
VE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário REAL COMÉRCIOS LTDA, localizado Avenida São José, 188 - Pq. Belém 
- Angra dos Reis /RJ, inscrito no CNPJ nº 46.689.806/0001-30, Tel.: (24) 3365-4867 / (24)3368-5039  e e-mail: contato@gpreal.com.
br  neste ato representado pelo Sr(a)  Viviane Fidélis dos Santos,  portador da Carteira de Identidade nº 256.614.842-0 - DICRJ  CPF nº 
142.760.227-11 conforme quadro abaixo:
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Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

3 Fita hellerman – abraçadeiras de nylon 280mm x 
4,8mm UNID 2.000 2.000 10.000 R$ 0,28 FERTAK

12 Cabo espiral para telefone – conector RJ9; tamanho 
2M; cor : preto. UNID 200 200 1.000 R$ 7,40 CIRILO 

CABOS

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

REAL COMÉRCIOS LTDA

VIVIANE FIDÉLIS  DOS SANTOS

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2023-C
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

No dia 15 (Quinze) do mês de Fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato repre-
sentado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal 
nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, RESOLVE registrar 
os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário J L PEREIRA ARCHILLA , localizado R. DR. Munhoz da Rocha, 1065 inscrito no CNPJ nº 
78.556.156/0001-40, Tel.:(43)3033-30303 (43)99648-4705 e e-mail:licita@archilla.com.br julio@portostore.com.br  neste ato representado 
pelo Sr. José Luiz Pereira Archilla  , portador da Carteira de Identidade nº 1.893.572-4 e CPF nº 449.276.579-49 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

4 HD 500GB – Capacidade: 500GB; 720 rpm; 32MB 
cache; SATA 6.0Gb / 3.5”, garantia mínima UNID 10 10 50 R$95,70 HD 

WESTERN

            

mailto:licita@anchilla.com.br
mailto:licita@anchilla.com.br
mailto:licita@anchilla.com.br
mailto:julio@portostore.com.br
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Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

J L PEREIRA ARCHILLA

JOSÉ LUIZ PEREIRA ARCHILLA 

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2023-D
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

 No dia 15 (Quinze) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
neste ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, 
de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0005/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário ADRIANO HALAMA, localizado R Dr. Alfredo Vieira 
Barcelos ,147- Uberaba- Curitiba PR, inscrito no CNPJ nº 47.326.646/0001-27, Tel.:(41) 991698286 e e-mail:  omegasolucoesintegra-
das@gmail.com neste ato representado pelo Sr. Adriano Halama , portador da Carteira de Identidade nº 8291627-0 e CPF nº 000.505.539-
28  conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

7

PACH CORD CAT 6 – Cabo rede computador, 
material de revestimento pvc-cloreto de polivinila 
anti-chama, material condutor cobre eletrolítico, 
tipo condutor trançado flexível, tipo cabo patch cord, 
cor azul, padrão cabeamento gigalan, características 
adicionais: conectorizado, categoria 6, comprimento 
2,5, conector rj-45

UNID 20 20 100 R$ 14,60 PLUS CABLE

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.
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O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

ADRIANO HALAMA

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-2023-E
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

 No dia 15 (Quinze) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato 
representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Mu-
nicipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21/06/1993 
e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, RE-
SOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário Lance Comércio e Serviços LTD Me , localizado Av. Sete de Setembro n 
:05 ,Aterrado , Volta Redonda  inscrito no CNPJ nº 31.524.579/0001-15 , Tel.:(24) 3341-3787 /98857-5439  e e-mail: lancelicitacao@
lancevr.com.br  neste ato representado pelo Sr. Gilberto Rodrigues dos Anjos, portador da Carteira de Identidade nº 12.831.406-09 e CPF 
nº 111.081.727-41 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

8
Caixa Som – Caixa de som, potência mínims de 
08w RMS, voltagem 110/220; uso conectado ao 
computador com cabo USB. 

UNID 10 10 50 R$ 58,80 SOM

10

Mouse Pad – Mouse Pad, material: espuma 
poliuretano, semirrígida, tamanho da almofada: 140 
x 55 x 18 mm, tamanho plataforma: 205 x 240 x 
08 mm, características adicionais: altura dupla de 
almofada para apoio do punho, aplicação para uso de 
mouse. 

UNID 150 150 750 R$ 17,00 FORTREK

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

mailto:lancelicitacao@lancevr.com.br
mailto:lancelicitacao@lancevr.com.br
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O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

LANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD ME 

GILBERTO RODRIGUES DOS ANJOS

REPRESENTANTE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003- 2023-F
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022021605

 No dia 15 (Quinze) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direi-
to público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japoranga, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
neste ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, 
de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0005/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário HMA Comercio e Atacadista de Produtos de Informatica 
e Eletronicos Ltda, localizado Rod Br 101, o sala 214 Distrito Industrial Conde , PB , inscrito no CNPJ nº29.391,476/0001-82 , Tel.: (81) 
99326-4200/3033-0070  e e-mail:licitacao@hmaserv.com.br  neste ato representado pelo Sr(a) Manuela Negromonte Mendes Muniz de 
Andrade , portador da Carteira de Identidade nº 6525081 SDS/PE  e CPF nº 107.646.124-76 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente de 

adesões

9  Memória RAM – Pente de memória, capacidade de 
memória 08GB, tipo: DDR3, SDRAM, velocidade UNID 20 20 100 R$ 88,94 STROND

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 0005/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022021605 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

mailto:licitacao@hmaserv.com.br
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HMA SERVICOS DE INFORMATICA

MANUELA NEGROMONTE MENDES MUNIZ DE ANDRADE

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004- 2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022016236

 No dia 28(vinte e oito) do mês de fevereiro de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede na Rua Japorangra, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
neste ato representado pela Secretária Hospitalar, Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal  nº 10.520, de 17/07/2002, 
Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, 
de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
00018/2022, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI - ME, localizado Avenida Pulo de Frontin, 36 – Aterrado – Volta Redonda - RJ, inscrito no CNPJ nº 32.522.252/0001-77 Tel. 24-
3346-4777 e e-mail: suportetecnico@tecnomedi.com.br / bragaeneto@gmail.com , neste ato representado pelo Sr. WESLEY PORTILHO 
DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº 20.915.104-2 - DETRAN-RJ e CPF nº 120.310.327-12 conforme quadro abaixo:

Item Descrição Unid

Quantidade

Valor Unit. MarcaÓrgão 
Gerenciador

Total registrada 
e limite por 

adesão

Limite 
decorrente 
de adesões

01

FITAS  PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA  
DE GLICEMIA EM SANGUE VENOSO, ARTERIAL, 
CAPILAR E NEONATAL. O RESULTADO DEVERÁ 
SER DETECTADO PELA REAÇÃO DA  ENZIMA 
GLICOSE DESIDROGENASE com a  GLICEMIA  
DO PACIENTE, NÃO PODENDO SOFRER 
INTERFERÊNCIA  COM OXIGÊNIO, ANALGÉSICOS 
E ANTITÉRMICOS. O LIMITE DE LEITURA 
COM SEGURANÇA DEVERÁ ESTAR ENTRE O 
INFERIOR DE 10 MG/DL E O MÁXIMO DE 600 MG/
DL.CATMAT : 381391 – atenção para a descrição acima 
.O aparelho deverá ser por codificação automática, sem 
necessidade de troca de chip, com embalagens de 50 tiras 
para melhor armazenamento e que mantenham estabilidade 
das fitas após abertura dos frascos.

UNID 280.000 280.000 1.400.000 R$ 0,60
ACCU CHEK 

ACTIVE - 
ROCHE

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação 
do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 00018/2022 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2022016236 integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR
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EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA
ARTIGO 24, INCISO XXII, LEI N° 8666/93

TERMO DE DISPENSA: 002/2023/FHMJ

PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MI-
GUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA – HMJ E AM-
PLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A

OBJETO: Tem a finalidade de contratar diretamente, por Dispensa 
de Licitação, para dispensa de licitação para contratação da empresa 
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, CNPJ.: 33.050.071/0001-
58, para continuidade na prestação de serviços de fornecimento de 
energia elétrica para a Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – 
Hospital Municipal da Japuíba – HMJ, situado na Rua Japoranga, 
1700 – Japuíba – Angra dos Reis - RJ, com fundamento no Art. 
24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93, em consonância com o Parecer 
Jurídico nº 016/2023/PGM.SUCON, exigência do art. 38, inciso 
VI do mesmo diploma legal, documentos que integram o processo 
administrativo nº 2023005853/FHMJ, os quais passam a fazer parte 
integrante deste instrumento, como se aqui transcritos estivessem. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária Nº 33.
3301.10.122.0204.2161.33903943.16000000 - Ficha 20231943, 
no valor de R$ 1.212.500,00 (Hum milhão, duzentos e doze mil e 
quinhentos reais), correspondente ao exercício financeiro vigente.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pela Secretária Hospitalar da FUN-
DAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL nos autos do 
Processo nº 2023005853/FHMJ.

DATA DA  ASSINATURA: 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e ratifico com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº 016/2023/PGM.SU-
CON, o TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2023, 

Processo nº 2023005853/FHMJ, com fundamento no art.24, Inci-
so XXII, da Lei nº 8.666/93, para dispensa de licitação para contra-
tação da empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, CNPJ.: 
33.050.071/0001-58, para continuidade na prestação de serviços de 
fornecimento de energia elétrica para a Fundação Hospitalar Jorge 
Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuíba – HMJ, situado na 
Rua Japoranga, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis - RJ, no valor de 
R$ 1.212.500,00 (Hum milhão, duzentos e doze mil e quinhentos 
reais), correspondente ao exercício financeiro vigente.

DATA DA  ASSINATURA: 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

BERENICE REIS VALLE MACHADO

SECRETÁRIA HOSPITALAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 008/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 08 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a demolição de obra de construção Precária, (Garagem), 
Inserida em Área Pública, Infrator (a) Klever de Souza Nascimento, 
Situado à rua Jequitibá, N° 460, Gamboa do Belém, IIº Distrito de 
Angra dos Reis; com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único 
da Lei 2087 de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavra-
tura de autos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste 
Código, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação ser 
acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

Possuidor: Klever de Souza Nascimento
Auto de Demolição nº. 008/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 008/2023/IMAAR

BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME

WESLEY PORTILHO DE SOUZA

REPRESENTANTE
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EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 009/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 09 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietária: IGNORADO
Auto de Demolição nº. 009/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 009/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 010/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 09 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifami-
liar, por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 
,Inciso III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra 
dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Alexandre Pimenta Escaleira 
Auto de Demolição nº. 010/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 010/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 011/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 09 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Valdo Thomaz de Farias
Auto de Demolição nº. 011/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 011/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 012/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 09 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 
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Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: GENIVALDO SOUZA DE MARIA
Auto de Demolição nº. 012/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 012/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 013/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 10 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifami-
liar, por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 
,Inciso III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra 
dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: PAULO JOSÉ SIQUEIRA
Auto de Demolição nº. 013/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 013/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 014/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 10 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifami-
liar, por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 
,Inciso III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra 
dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: IGNORADO
Auto de Demolição nº. 014/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 014/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 015/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 10 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.
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MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Genivaldo Souza de Maria
Auto de Demolição nº. 015/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 015/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 016/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 10 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Genivaldo Souza de Maria
Auto de Demolição nº. 016/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 016/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 017/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 14 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: IGNORADO (Desconhecido)
Auto de Demolição nº. 017/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 017/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 018/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 14 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifami-
liar, por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 
,Inciso III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra 
dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: EDNALDO COLACI DE LIMA
Auto de Demolição nº. 018/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 018/2023/IMAAR
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EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 019/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 14 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifamiliar, 
por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 ,Inciso 
III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Alvim Ferreira da Silva
Auto de Demolição nº. 019/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 019/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 020/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 14 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a Demolição da Construção Residencial unifami-
liar, por estar em área de risco geológico com base no artigo 99 
,Inciso III e o artigo 102 da Lei 2087/09, 1º Distrito de Angra 
dos Reis; 

Com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Proprietário: Andrea de Souza Santos
Auto de Demolição nº. 020/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 020/2023/IMAAR

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 021/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 23 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinar a demolição de obra, (Construção), denominada Faixa 
do DNIT, Infrator (a) Ignorado, Situado à Rodovia Br 101, n° 
S/N, Morro do Moreno n° S/N, 1º Distrito de Angra dos Reis; 
com base no Artigo 82, inciso VII, Parágrafo único da Lei 2087 
de 26/03/2009, – que dispõe que “dará motivo à lavratura de au-
tos, conforme o caso, qualquer violação das normas deste Códi-
go, demais dispositivos urbanísticos e ambientais que for levada 
a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, por qualquer 
servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a comunicação 
ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

Possuidor: Ignorado
Auto de Demolição nº. 021/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 021/2023/IMAAR
Processo Interno 008/2023

EXTRATO DE DEMOLIÇÃO
AUTO DE DEMOLIÇÃO N. º 022/2023/IMAAR

Angra dos Reis, 24 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Determinara demolição de construção de escada e mureta, inserido 
em Área Pública, (Calçada), Infrator (a) Cristina Barbosa Dadim e 
Outros, Situado à Rua São José, n° 628, Parque Mambucaba, IVº 
Distrito de Angra dos Reis; com base no Artigo 82, inciso VII, Pa-
rágrafo único da Lei 2087 de 26/03/2009, – que dispõe que “dará 
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motivo à lavratura de autos, conforme o caso, qualquer violação das 
normas deste Código, demais dispositivos urbanísticos e ambientais 
que for levada a conhecimento de qualquer autoridade Municipal, 
por qualquer servidor ou pessoa física que a presencie, devendo a 
comunicação ser acompanhada de prova ou testemunha”.

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

 DIRETOR-PRESIDENTE 

Possuidor: Cristina Barbosa Sadim e Outros
Auto de Demolição nº. 022/2023/IMAAR
Extrato de Demolição nº. 022/2023/IMAAR
Processo Interno 004/2022/SDR.SESEP

P O R T A R I A     No  712/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais e considerando 
os termos do Ofício n° 126/2023/FTAR, da Fundação de Turismo de 
Angra dos Reis – TurisAngra, datado de 23 de fevereiro de 2023,

R E S O L V E:

DESIGNAR CHRISTIAN DA SILVA GALOIS, matrícula 190341, 
para exercer, interinamente, a Função Gratificada de Diretor do De-
partamento de Administração e Finanças, da Superintendência Admi-
nistrativa, da Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Símbolo FG-1, 
no período de 16 de março a 14 de abril de 2023, durante as férias da 
titular Polyana da Cunha Rabelo, matrícula 20533.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 03 DE MARÇO DE 2023.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO

 DE ANGRA DOS REIS - TURISANGRA

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Servidora: NEUSA MARIA BARCELOS DE ANDRADE 
GONÇALVES
Ato: Portaria Nº 160/2022/ANGRAPREV

Data: 17/08/2022
Validade: 18/08/2002
Publicação: 18/08/2022
Ficam fixados os proventos mensais de inatividade da servidora 
NEUSA MARIA BARCELOS DE ANDRADE GONÇALVES, 
matrícula 3140, Agente Administrativo, Referência 203, Padrão 
“M”, do Grupo Funcional Administrativo, da Parte Permanente 
da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, aposentada através da 
Portaria nº 160/2022/ANGRAPREV de 17 de agosto de 2022, 
publicada em 18 de agosto de 2022, com validade a partir de 18 de 
agosto de 2022, conforme parcelas abaixo discriminadas:

Proventos (Artigo 19, Incisos I, II, III e IV  da Lei Comple-
mentar nº 014, de 21 de dezembro de 2021 e Lei Municipal nº 
4.034/2021) ............................................................ R$  4.303,73                        
Anuênio 26% (Art. 53 da Lei Municipal nº 412/1995) ... R$ 1.118,97
Grat. Incentivo à Escolaridade 4% ( Lei Municipal nº 1891/2007) 
.................................................................................... R$ 172,15 
Progressão  - PCCR 6%  ( Lei Municipal nº 1683/2006) .... R$ 258,22 
Incorporação -  CC-3 (Lei Municipal nº 2724/2011) .. R$  3.991,00                                       

TOTAL R$  9.844,07

ANGRA DOS REIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

CELI DE OLIVEIRA CHAVES

COORDENADORA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

LUCIANE PEREIRA RABHA

DIRETORA-PRESIDENTE 

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Servidor: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BEZERRA
Ato: Portaria nº 224/2022/ANGRAPREV
Data: 04/11/2022
Validade: 04/11/2022
Publicação: 04/11/2022

Ficam fixados os proventos mensais de inatividade do servidor 
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BEZERRA, Técnico Agrícola, 
matrícula 1674, Referência 204, Padrão “N”, do Grupo Funcio-
nal da Infra Estrutura, da Parte Permanente Prefeitura Municipal 
de Angra dos Reis, aposentado através da Portaria nº 224/2022/
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ANGRAPREV de 04 de novembro de 2022, publicada em 04 de 
novembro de 2022, com validade a partir de 04 de novembro de 
2022, conforme parcelas abaixo discriminadas:

Proventos (Artigos 19 da Lei Complementar nº 014, de 21 de de-
zembro de 2021 e Lei Municipal nº 4.034/2021) ...... R$ 5.221,45                           
Anuênio 27% (Art. 53 da Lei Municipal nº 412/1995) ... R$ 1.409,79  
Progressão - PCCR 2% (Lei Municipal nº 1683/2006) .... R$ 104,43
Incorporação - Média de Valores  (Lei Municipal nº 2724/2011)  
................................................................................. R$ 1.500,89                         

TOTAL R$ 8.236,56

ANGRA DOS REIS, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

CELI DE OLIVEIRA CHAVES

COORDENADORA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

LUCIANE PEREIRA RABHA

DIRETORA-PRESIDENTE 

D  E  C  R  E  T  O    Nº  12.947,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICA-
DAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIO-
NAL E ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, DE 
ACORDO COM A LEI Nº 4.165, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
2022 E LEGISLAÇÕES SUPERVENIENTES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do art. 87, VI, c/c art. 132, I, “a” da Lei Orgânica do 
Município, e considerando o disposto na Lei 4.165, de 27 de de-
zembro de 2022 e legislações supervenientes, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as competências e atribuições dos car-
gos em Comissão e Funções Gratificadas que compõe a Estrutura 
Organizacional e Administrativa da administração direta e indireta 

do Município de Angra dos Reis, de acordo com a Lei nº 4.165, de 
27 de dezembro de 2022 e legislações supervenientes, na forma do 
Anexo a este Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO 

PREFEITO 

ANEXO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIO-
NAIS

ASSESSOR LEGISLATIVO

1. Assessorar o poder Executivo nas funções inerentes ao Poder le-
gislativo, bem como a comunicação e interface com a Presidência, 
Mesa diretora e com os Vereadores na integração política das ações, 
politicas, administrativas e governamentais; 
2. Fazer a integração dos órgãos da Administração Direta e Indi-
reta junto ao Poder Legislativo;
3. Acompanhar e transmitir, decisões e diretrizes políticas e admi-
nistrativas do Chefe do Poder Executivo, inerentes ao Poder legis-
lativo quando for solicitado pela chefia imediata;
4. Acompanhar a elaboração de exposição de motivos, mensa-
gens, projetos de leis, vetos ou sanção de leis aprovadas na Câmara, 
justificativas, atos administrativos do Chefe do Poder Executivo e 
outros documentos similares junto ao Poder Legislativo;
5. Manter interlocução com os órgãos da Administração Pública 
Direta e Indireta, bem como com instituições privadas entre o Po-
der Executivo e Legislativo;
6. Acompanhar as Publicações dos atos oficiais na Administração 
Municipal;
7. Manter relacionamento com os agentes do Poder Legislativo, 
tendo a responsabilidade de prestar as informações solicitadas pela 
chefia imediata;
8. Recepcionar representantes do Poder Legislativo que procu-
rarem o Secretário, encaminhando ao setor correlato ao assunto 
tratado; 
9. Atender representantes do Poder Legislativo e chamadas te-
lefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer 
informações;
10. Anotar os recados que forem necessários, repassando-os aos 
destinatários;
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11. Registrar entrada e saída de documentos relacionados ao Poder 
Legislativo;
12. Exercer todas as atividades de apoio administrativo, comunica-
ção, reclamação, duvida e ou outros assuntos relacionados ao Poder 
legislativo;
13. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, determinadas 
pelo superior hierárquico;
14. Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários 
e pedidos de informação encaminhados pelo poder legislativo e 
seus representantes, dando ciência imediata ao Secretário de Go-
verno e Relações Institucionais,  encaminhando aos responsáveis, 
conforme determinação de seu superior hierárquico, mantendo as-
sim a interlocução entre os poderes;
15. Diligenciar junto às unidades competentes da Administração 
Municipal, informações e esclarecimentos encaminhados pelo po-
der legislativo e seus representantes encaminhando aos responsá-
veis;
16. Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações, denún-
cias, críticas, comentários e pedidos de informação encaminhados 
pelo poder legislativo e seus representantes encaminhando aos res-
ponsáveis mantendo assim a interlocução entre os poderes;
17. Informar ao poder legislativo e seus representantes as providên-
cias adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em 
que a lei assegurar o dever de sigilo;
18. Coordenar ações integradas com os diversos órgãos da munici-
palidade, a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclama-
ções poder legislativo e seus representantes que envolvam mais de 
um órgão da administração direta e indireta, conforme determina-
do pelo Secretário de Governo e Relações Institucionais; 
19. Assessorar o Poder executivo junto a Câmara Municipal nos 
assuntos políticos/legislativos, ao Presidente, mesa diretora e aos 
Vereadores, na orientação das ações desenvolvidas pelo Executivo 
Municipal, conforme determinado pelo Secretário de Governo e 
Relações Institucionais;
20. Permanecer à disposição da Presidência e dos Vereadores no 
horário de expediente da Câmara, além de disponibilidade per-
manente para serviços de assessoramento político, que lhe forem 
determinados ou solicitados pela chefia imediata; 
21. Acompanhar as ações desenvolvidas pela Câmara Municipal 
para manter sempre informado o secretário de governo e o chefe 
do Poder Executivo;
22. Participar das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, en-
caminhar para o setor competente as demandas inerentes ao Poder 
Executivo;
23. Acompanhar elaboração, e seus encaminhamentos de propo-
sições dos Senhores Vereadores e Presidência da Câmara, no que 
se refere às indicações, requerimentos, moções, emendas, ofícios, 
projetos, etc.;

24. Encaminhar e sugerir soluções em expedientes e processos, 
analisando e acompanhando junto aos demais setores e através de 
reuniões com a Presidência e os Senhores Vereadores para poder 
encaminhá-los à apreciação quando solicitado pela chefia imediata;
25. Recepcionar e atender munícipes, entidades, associações de 
classe e demais visitantes, quando o assunto for inerente a inter-
locução entre o Poder Executivo e Legislativo, prestando-lhes es-
clarecimentos;
26.  orientar e acompanhar atos políticos e entrevistas aos meios 
de comunicação; 
27. gozar de confiança da Mesa Diretora para o exercício de suas 
funções; executar demais funções ligadas à sua área de atuação, por 
determinação legal ou da chefia imediata.

ASSESSOR DE MÍDIA

Acompanhamento e captação, por meio de fotos e vídeos, das 
ações institucionais das diversas secretarias da Prefeitura de Angra. 
Criação de conteúdo para as redes sociais, site e notícias enviadas à 
imprensa pelo Executivo Municipal.

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

COORDENADOR TÉCNICO DE ANÁLISE DE CONTAS

Competência: 

Assessorar o Superintendente de Contadoria Geral na análise de 
recursos do Município concedidos a terceiros, bem como exercer 
atividades relacionadas à orientação dos órgãos e entidades da Ad-
ministração Municipal, inerentes à área de atuação da Superinten-
dência de Contadoria Geral.

Atribuições:

1. Assessorar o Superintendente de Contadoria Geral em assuntos 
relativos à sua área de atuação;
2. Implementar medidas para atualização permanente da legisla-
ção de sua competência;
3. Emitir relatórios gerenciais;
4. Verificar a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual e Fe-
deral, bem como relativamente ao FGTS, de terceiros detentores 
de recursos municipais, se for o caso;
5. Emitir ou revisar pareceres ou informações nos processos de sua 
competência, submetendo-os quando for o caso, à apreciação da 
Superintendência de Contadoria Geral;
6. Manter-se atualizado das alterações efetuadas na legislação Mu-
nicipal, Estadual e Federal, visando adequar as rotinas administra-
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tivas em vigor na Administração Municipal;
7. Assessorar ao Superintendente na avaliação e análise das presta-
ções de contas dos recursos financeiros concedidos pela Adminis-
tração Municipal, sob qualquer natureza, na forma da lei;
8. Orientar, acompanhar e inspecionar processos decorrentes da 
análise de prestações de contas dos agentes responsáveis por bens e 
valores públicos;
9. Promover a orientação e a instrução dos órgãos que compõem 
a Administração Municipal no que se refere aos procedimentos das 
referidas prestação de contas;
10. Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, determinadas 
pela chefia superior.
 
ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE E GESTÃO DE RIS-
CO
 
Competências: 

Exercer atividades relacionadas a implementação da Gestão de Ris-
co, sendo essa utilizada como ferramenta de controle interno no 
âmbito da administração municipal; assessorar atividades técnicas 
relacionadas a gestão de riscos, estabelecendo princípio, diretrizes, 
tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos; assessorar 
e desenvolver ações de modo a implementar atividades técnicas de 
Controle de Gestão no âmbito da Administração Municipal sendo 
relevante a atenção tanto na esfera de controle com reflexos na Po-
lítica de Gestão de Risco; assessorar atividades relacionadas a orien-
tação das unidades de controle interno no desenvolvimento técni-
co de suas atividades conforme preconizam a legislação aplicada;

Atribuições:

1. Elaborar estratégias visando a para implementação da Gestão 
de Riscos; 
2. Monitorar o desempenho da Gestão de Riscos, com o escopo 
de promover o seu aperfeiçoamento; 
3. Propor metodologia de Gestão de Riscos e suas atualizações;
4. Desenvolver processos para eliminar ou mitigar riscos poten-
ciais;
5. Realizar o monitoramento da evolução dos riscos das ações e 
processos e da efetividade dos planos de ação; 
6. Elaborar planos de ação para tratamento dos riscos, em conjun-
to com os gestores de risco e avaliar os resultados obtidos;
7. Realizar o levantamento dos riscos das ações e processos, reali-
zando a sua análise, avaliação e revisão;
8. Elaborar ações com vistas acompanhar a execução orçamentá-
ria da despesa e da receita nos órgãos e entidades do Poder Execu-
tivo Municipal; 

9. Elaborar ações com vistas ao acompanhamento e observância 
dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal bem 
como, os estabelecidos nos demais instrumentos legais; 
10. Elaborar ações com objetivo de acompanhar as prestações de 
contas de governo bem com o monitoramento das  prestação de 
contas anual de gestão;
11. Monitorar os riscos apresentados nos temas abordados acima 
com objetivo de produzir metodologias de acompanhamento para 
gestão de riscos.

SECRETARIA DE FINANÇAS

COORDENADOR TÉCNICO DE CADASTRO IMOBILIÁ-
RIOS

Competência: 

Seguir as diretrizes do Departamento de Tributos Imobiliários.

Atribuições: 

1. Participar da definição de políticas e diretrizes tributárias adota-
das e implementadas pelo Departamento de Tributos Imobiliários;
2. Participar da execução e orientação das atividades relacionadas 
com os contribuintes determinadas pelo Departamento de Tribu-
tos Imobiliários;
3. Acompanhar a realização e participar de projetos e estudos, vi-
sando assessorar o Departamento de Tributos Imobiliários na pro-
posição de novos métodos e procedimentos de natureza tributária;
4. Examinar e opinar sobre projetos e questões tributários e, 
quando solicitado pelo Departamento de Tributos Imobiliários, 
emitir os respectivos pareceres;
5. Executar as atividades que lhes forem determinadas pelo De-
partamento de Tributos Imobiliários;
6. Tomar providências para cumprimento de decisões sobre a exe-
cução das atividades determinadas pelo Departamento de Tributos 
Imobiliários;
7. Manter permanentemente o processo de levantamento da ocu-
pação do solo urbano;
8. Manter permanentemente o processo de recadastramento imo-
biliário;
9. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secre-
tário Municipal de Finanças e/ ou Superintendente Fazendário.

COORDENADOR TÉCNICO DE EMPENHO

Competência: 
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Assessorar o Diretor do Departamento de Empenho nas análises de 
processos, verificando dotação orçamentária, elementos de despe-
sa, descrição do objeto; todas as informações necessárias à elabora-
ção de empenhos e reservas orçamentárias.

Atribuições: 

1. Organizar o fluxo de entrada e análise de processos;
2. Prestar orientações e assessoramento técnico para dirimir as dú-
vidas dos controles internos quanto à elaboração dos formulários 
de empenho, reserva orçamentária e estornos;
3. Examinar previamente os processos de despesas públicas a se-
rem empenhados;
4. Enviar os processos que contenham irregularidades para as de-
vidas correções, assegurando e orientando a regular instrução dos 
mesmos junto às unidades administrativas;
5. Emitir nota de reserva de empenho ou empenho após a auto-
rização prévia;
6. Anular as notas de empenho total ou parcialmente, mediante 
solicitação dos ordenadores de despesas;
7. Encaminhar os empenhos/reforços/anulações para assinatura 
do Gestor Financeiro e Ordenador de Despesas;
8. Executar outras tarefas correlatas ou inerentes às responsabili-
dades da Coordenação Técnica de Empenhos;
9. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Se-
cretário Municipal de Finanças e/ ou Superintendente Fazendá-
rio.

COORDENADOR TÉCNICO DE LIQUIDAÇÃO

Competência: 

Exercer todas as atividades relacionadas à verificação da regularida-
de da despesa, promovendo sua liquidação no sistema de contabi-
lidade municipal.

Atribuições:

1. Examinar previamente os processos de despesa pública a serem 
pagos, quanto ao aspecto legal, aritmético e contábil, acompanhan-
do todos os seus estágios, confirmando os empenhos, verificando 
os saldos orçamentários existentes e a documentação comproba-
tória da realização da despesa, emitindo as competentes notas de 
liquidação, liberando-as para pagamento;
2. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo secretá-
rio municipal de finanças e/ ou superintendente Fazendário;
3. Exercer outras atividades correlatas à liquidação de despesas.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Competências:

De atuação majoritariamente estratégica, é responsável pelo geren-
ciamento dos fluxos de informações armazenados e sistematizados 
por meio de um ou mais softwares de TI. É responsável por atua-
lizar os recursos da empresa, coordenar a infraestrutura de TI dos 
sistemas da organização, garantir a qualidade da assessoria de TI 
e supervisionar todas as suas operações. O Diretor de Sistemas de 
Informação também tem que lidar com os desafios relacionados 
à adequação às legislações vigentes e cuidar da segurança das in-
formações, como proteção de dados sigilosos. É responsável pelas 
políticas de backup e planos de crise dos sistemas de informação.

Atribuições:

1. Supervisionar a infraestrutura de sistemas de TI;
2. Supervisionar todas as operações de tecnologia de sistemas da 
informação;
3. Supervisionar os técnicos de suporte e atendimento aos usuá-
rios;
4. Identificar e definir princípios e diretrizes relevantes para a or-
ganização;
5. Desenvolver políticas, normas e procedimentos relativos aos 
Sistemas de TI;
6. Otimizar os sistemas de TI da organização;
7. Estar conectado às discussões e decisões que envolvem a gestão 
pública municipal;
8. Atuar no planejamento estratégico e operacional do Municí-
pio, com vistas a subsidiar a definição das prioridades de gestão de 
tecnologia da informação municipal;
9. Dirigir o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de in-
formação institucionais, bem como supervisionar sua manutenção;
10. Responsabilizar-se pela gestão e pela manutenção da política de 
segurança da informação; 
11. Garantir que todos os projetos sejam entregues conforme as 
especificações documentadas;
12. Manter o bom funcionamento dos processos já existentes, que 
se encontram em andamento;
13. Desenvolver relatórios e documentos, no intuito de analisar, 
debater e apresentar propostas de soluções em TI;
14. Manter comunicação com os usuários, empresas e órgãos en-
volvidos no desenvolvimento e operação dos sistemas de informa-
ção.
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COORDENADOR TÉCNICO DE SISTEMAS

Competências:

Um coordenador de sistemas tem como funções e responsabilidades a 
instituição de protocolos de utilização da infraestrutura de TI em vá-
rios projetos e departamentos, além de elaborar e realizar levantamen-
tos sobre informações e dados para estudo e implantação de sistemas. 
Para desempenhar essas tarefas, é necessário ter conhecimento em soft-
wares, hardwares e redes, além de pensamento crítico, capacidade para 
resolver problemas com grande rapidez e habilidades para se comuni-
car de maneira efetiva. O coordenador também precisa equilibrar co-
nhecimento técnico e da regra de negócios institucional, com uma boa 
capacidade de comunicação, gestão de pessoas e um perfil inovador.

Atribuições:

1. Elaborar e realizar levantamentos sobre informações e dados 
para estudo e implantação de sistemas;
2. Planejar, coordenar e executar projetos de desenvolvimento de 
sistemas;
3. Instituir protocolos para uso da infraestrutura de TI em depar-
tamentos e projetos;
4. Fornecer conselhos sobre as opções de TI mais adequadas as 
necessidades apresentadas;
5. Orientar, coordenar e executar serviços que envolvem a atuali-
zação dos sistemas;
6. Atender e solucionar problemas de usuários de software das 
áreas do município;
7. Avaliar a necessidade de substituição ou atualização tecnológica 
dos componentes de redes;
8. Instalar, configurar e desinstalar programas básicos, utilitários 
e aplicativos;
9. Realizar procedimentos de backup e recuperação de dados;
10. Identificar e resolver problemas, realizando modificações nas 
instruções de operação;
11. Realizar instalação de software, configuração de equipamento, 
diagnóstico e resolução de problemas de software e hardware;
12. Coordenar os técnicos de suporte e atendimento aos usuários;
13. Elaborar relatórios para a Coordenação de Tecnologia da In-
formação;
14. Instalar e manter a maioria dos sistemas;
15. Executar análise técnica de software, detectar falhas, encami-
nhar chamados, efetuar testes, configurar as contas de usuários, 
prestando-lhes suporte;
16. Levantar as necessidades dos usuários;
17. Coordenar a implementação de Sistemas de TI.

SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

SECRETÁRIO DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Competência:

Planejar e conduzir política, projetos e ações de urbanismo e pai-
sagismo.

Atribuições:

1. Coordenar e acompanhar planos, programas e projetos urbanís-
ticos e paisagísticos das áreas de lazer, praças e parques do município;
2. Zelar pelo cumprimento das regras e princípios contidos na lei 
8666/93 e legislações complementares;
3. Planejar e coordenar as atividades de produção das espécies a 
serem utilizadas na implantação e manutenção dos projetos de pai-
sagismo e arborização do município;
4. Planejar e coordenar programas e projetos de arborização ur-
bana e ações socioambientais referentes à conscientização da pre-
servação dos canteiros nas áreas urbanizadas do município, exceto 
áreas de preservação permanente;
5. Planejar e coordenar projetos de ações socioeducativas refe-
rentes à conscientização da preservação do mobiliário público das 
áreas de lazer, esportivas e praças municipais;
6. Planejar e coordenar projetos de incentivo de formação de mão 
de obra e produção de espécies com o objetivo de estimular a cul-
tura do paisagismo no município;
7. Coordenar obras públicas de urbanismo contratadas pela ad-
ministração municipal;
8. Coordenar e executar por meios públicos obras públicas de ur-
banismo;
9. Estabelecer interlocução com órgãos e/ou entidades públicas 
municipais, estaduais e federais com objetivo de otimizar os re-
cursos municipais nas realizações de projetos e/ou obras públicas;
10. Promover ações integradas de prevenção com Defesa Civil;
11. Acompanhar em conjunto com a coordenação técnica admi-
nistrativa a programação de férias, licença prêmio, permuta, ces-
sões, horas-extras e outros; 
12. Estabelecer as diretrizes para a elaboração do planejamento es-
tratégico e operacional da SUPJ;
13. Coordenar e viabilizar os programas e ações estratégicos da 
SUPJ e demais secretarias;
14. Avaliar, periodicamente, cumprimento das metas e diretrizes 
estabelecidas e a qualidade dos resultados alcançados;
15. Coordenar a elaboração de relatórios mensais com informações 
dos programas e obras desenvolvidos com indicadores comuns dos 
resultados alcançados pelos setores competentes;
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16. Coordenar a infraestrutura necessária à execução de obras pú-
blicas de urbanismo;
17. Acompanhar as ações logísticas e operacionais do Horto mu-
nicipal;
18. Acompanhar as ações logísticas da Unidade de Processamento 
de resíduos verdes do município;
19. Acompanhar as ações logísticas das oficinas de carpintaria e 
serralheria; 
20. Acompanhar a execução orçamentária em todas as fases relati-
vas aos processos administrativos de despesas;
21. E outras atividades afins.

SUPERINTENDENTE DE PARQUES E JARDINS

Competência:

Supervisionar e executar ações de planejamento e controle das ati-
vidades de Parques e Jardins.

Atribuições:

1. Promover a integração entre os diversos setores da Secretaria e 
os demais órgãos municipais para a integração no desenvolvimento 
de projetos de paisagismo e execução de atividades;
2. Supervisionar a elaboração de projetos de paisagismo localiza-
dos nas praças, áreas de lazer e logradouros públicos;
3. Supervisionar a produção do Horto municipal;
4. Supervisionar a produção da Unidade de Produção de Resí-
duos Verdes;
5. Acompanhar e gerar relatórios da Secretaria;
6. Desenvolver planos e programas para fomentar a captação de 
recursos junto à iniciativa público-privada e sociedade em geral, 
com o objetivo de implantação e manutenção de praças, parques, 
paisagismo e arborização urbana;
7. Supervisionar a implantação e manutenção dos projetos de ar-
borização e paisagismo;
8. E outras atividades afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE SUPRIMENTOS

Competência:

Executar ações de planejamento, organização e controle dos pro-
cedimentos administrativos de compra e armazenamento dos su-
primentos.

Atribuições:

1. Coordenar e acompanhar estoques e elaborar pedidos de mate-
riais junto aos coordenadores.
2. Coordenar e executar o fluxo de documentos administrativos;
3. Realizar e controlar as solicitações de compras de insumos, ma-
teriais e equipamentos diversos;
4. Solicitar, controlar e identificar oportunidades de redução de 
custos logísticos (luz, telefone, água, combustível);
5. Proceder, conforme normas estabelecidas para a instrução de 
processos de despesas que envolvam licitações, concorrências, to-
madas de preços, convites, leilões, inexigibilidades ou dispensas; 
6. Acompanhar processos licitatórios; 
7. Acompanhar a emissão de empenhos, após os procedimentos 
de autorização das despesas, elaborar as Ordens de Fornecimento e 
encaminhar notas fiscais para pagamento;
8. Solicitar adiantamento para pequenas despesas, aplicar o 
mesmo e prestar contas conforme procedimentos do decreto 
3.296/1994; 
9. Proceder o controle de patrimônio de bens permanentes ad-
quiridos; 
10. Implantar controle de qualidade nos procedimentos adminis-
trativos de aquisição e entrega dos suprimentos;
11. E outras atividades afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE INTERLOCUÇÃO CO-
MUNITÁRIA

Competência:

Diligenciar assuntos junto às comunidades, mantendo o Secretá-
rio informado quanto às práticas aplicadas, a fim de que se criem 
condições necessárias para execução, em tempo hábil, das ações 
pertinentes a obtenção dos resultados. 

Atribuições:

1. Representar o Secretário em eventos comunitários e sociais, 
sempre que necessário;
2. Receber e acompanhar, até a sua realização, as solicitações das 
comunidades;
3. Manter atividades de relações-públicas;
4. Aproximar as ações públicas da realidade local, mobilizar a 
participação social e ampliar a comunicação com o poder público 
municipal;
5. Elaborar projetos sociais, promover atividades, eventos e mo-
bilizações sociais, planejar e acompanhar as políticas públicas nas 
comunidades do município;
6. Organizar e manter atualizada a agenda do Secretário, coorde-
nando seus compromissos, além de receber e encaminhar pessoas 
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para contatos;
7. Receber, encaminhar e registrar documentos dirigidos ao Se-
cretário;
8. Digitar ofícios, memorandos, e outros documentos para aten-
der a rotina administrativa do setor. 

ASSESSOR DE GESTÃO URBANA

Competência:

Assessorar e gerir as ações na execução de projetos e obras de ur-
banização.

Atribuições:

1. Assessorar as atividades de obras de urbanismo;
2. Assessorar e acompanhar a execução de obras de praças, par-
ques e áreas de lazer;
3. Assessorar e acompanhar a confecção de material técnico refe-
rente a processo licitatório de obras de urbanismo;
4. Assessorar e acompanhar a fiscalização das obras de urbaniza-
ção objeto dos processos licitatórios;
5. Vistoriar, analisar e emitir pareceres referentes à processos ad-
ministrativos de implantação de obras de urbanização bem como 
de obras de manutenção nas praças e áreas de lazer;
6. Emitir relatórios periódicos de suas atividades;
7. E outras atividades afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Competência:

Realizar auditorias operacionais em processos administrativos de 
despesa em todas as fases e acompanhar a execução dos recursos 
orçamentários.

Atribuições:

1. Acompanhar a execução orçamentária em todas as fases relati-
vas aos processos administrativos de despesas;
2. Realizar auditorias operacionais; 
3. Auxiliar na elaboração de normas para o desenvolvimento das 
ações inerentes ao Sistema de Controle Interno; 
4. Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de 
controle interno; 
5. Desenvolver outras atividades típicas de controle interno, de-
terminadas pela Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins.

COORDENADOR TÉCNICO DE ORÇAMENTO

Competência:

Executar e coordenar a confecção de planilhas orçamentárias de 
obras e serviços de engenharia. 

Atribuições:

1. Coordenar as atividades inerentes ao setor;
2. Dar suporte técnico aos projetistas da Secretaria de Urbaniza-
ção, Parques e Jardins, na viabilização de execução de obras no que 
compete a orçamento de serviços e insumos para obras de urbani-
zação;
3. Elaborar cronogramas e planilhas de orçamentos e notas de ser-
viços de obras de urbanização;
4. Orientar e informar os demais setores da SUPJ nas questões 
técnicas pertinentes às composições de custos inerentes aos orça-
mentos sob sua coordenação;
5. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

ASSESSOR OPERACIONAL

Competência:
Assessorar a Secretária nas ações de planejamento e controle das 
atividades de Urbanização, Parques e Jardins.

Atribuições:

1. Promover a integração entre os diversos setores da Secretaria e 
os demais órgãos municipais para a integração no desenvolvimento 
de execução de atividades;
2. Assessorar na elaboração e implantação de mobiliários e equi-
pamentos públicos;
3. Assessorar e supervisionar as manutenções e obras civis das 
áreas esportivas, praças e áreas de lazer;
4. Acompanhar e gerar relatórios da Secretaria;
5. Assessorar e acompanhar os processos de aquisição de supri-
mentos das atividades de manutenção das praças e áreas esportivas;
6. Acompanhar e supervisionar os procedimentos de entrega dos 
suprimentos para as atividades de manutenção;
7. Supervisionar o controle de uso diário de insumos, materiais e 
equipamentos.
8. E outras atividades afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
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Competência:

Coordenar as ações na execução de obras de pequeno vulto de ma-
nutenção nos parques, praças e área de lazer.

Atribuições:

1. Coordenar as atividades e serviços de sua competência;
2. Elaborar projetos relativos à implantação ou alteração das obras 
de competência do setor;
3. Coordenar e acompanhar a execução de obras civis de infraes-
trutura de pequeno vulto, tais como: Manutenção dos chafarizes, 
manutenção dos quadros de bombas, manutenção dos sistemas 
elétricos e hidráulicos das áreas das fontes e chafarizes e sistemas de 
iluminação e irrigação das praças;
4. Proceder vistorias periódicas nas praças e áreas de lazer com 
objetivo de planejar ações de manutenção preventivas e corretivas;
5. Vistoriar, analisar e emitir pareceres referentes a processos ad-
ministrativos de manutenção e implantações das áreas de lazer no 
que compete ao setor;
6. Acompanhar e fiscalizar o controle de máquinas, ferramentas, 
materiais e demais insumos utilizados nas atividades de execução 
das obras do setor;
7. Planejar e promover relatórios referente à aquisição de equi-
pamentos, máquinas, ferramentas, materiais e diversos insumos 
necessários para a realização das atividades propostas para a coor-
denação;
8. Controlar o estoque de materiais e insumos de uso diário;
9. Coordenar o almoxarifado de ferramentas e demais equipa-
mentos de uso diário;
10. Coordenar o transporte dos materiais, ferramentas, equipa-
mento e demais insumos para as frentes de trabalho;
11. Emitir relatórios semanais das atividades realizadas;
12. E outras atividades afins.

ASSESSOR DE PROJETOS DE PAISAGISMO

Competência:

Assessorar as ações na execução de projetos de paisagismo.

Atribuições:

1. Assessorar as atividades dos projetos de paisagismo;
2. Assessorar e acompanhar os projetos desenvolvidos;
3. Vistoriar, analisar e emitir processos administrativos referentes 
as aquisições e contratos de prestação de serviços;
4. Elaborar memorial descritivos e/ou termos de referências rela-

tivos a projetos desenvolvidos;
5. Emitir relatórios técnicos;
6. E outras atividades afins.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRO-
MOÇÃO DA CIDADANIA

SECRETARIA-EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PES-
SOAS E RECURSOS HUMANOS

Competência: 

Coordenar as rotinas administrativas e a gestão dos recursos hu-
manos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da 
Cidadania e as Secretarias Executivas ligadas a ela.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as rotinas administrativas de Re-
cursos Humanos, tais como: manter atualizada a lotação e carga 
horária dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Promoção da Cidadania e as Secretarias Executivas ligadas a ela, re-
gistrar na ficha funcional do servidor e no sistema da Secretaria os 
lançamentos de férias, períodos de gozo de licenças da lei 422/95, 
atestados médicos e outros;
2. Dar suporte e orientações as equipes das unidades administra-
tivas no que fere-se a escalas de trabalho e demais demandas ine-
rentes a pessoas; 
3. Realizar fechamento mensal da folha de ponto, preparando relató-
rio de frequências, apontando faltas, e horas extras quando existirem;
4. Coordenar e realizar registros de toda movimentação de mate-
riais de almoxarifado e patrimônio dos Fundos Municipais ligados 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania;
5. Coordenar e realizar anotações nas agendas oficiais de marcação 
de férias dos servidores lotados nas secretarias ligadas a Secretaria 
de desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania - SDSP;
6. Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo, quando de-
terminado pelo superior hierárquico.

COORDENADOR TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DE T.R E 
PROCESSO DE COMPRA

Competência:

Assegurar o bom andamento dos processos de compra, atendendo 
as solicitações / necessidades internas, buscando sempre a melhor 
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relação custo x benefício para a Administração Pública, manter 
atualizado o cadastro de fornecedores, e ainda, proceder na ela-
boração dos procedimentos de compras da Secretaria Executiva de 
Assistência Social.

Atribuições:

1. Auxiliar tecnicamente o solicitante a definir o objeto a ser con-
tratado ou adquirido;
2. Elaborar requisições, tais como de Termos de Referência e/ou 
projeto básico para a composição do processo;
3. Auxiliar os requisitantes a providenciar os documentos atinen-
tes a cada tipo de requisição e acompanhar o envio à Licitação, tais 
como justificativas, declarações de exclusividade e singularidade, 
cotações de preço, banco de preços;
4. Atuar junto ao setor responsável pela de Análise de Licitações, 
Convênios e Almoxarifado, no sentido de agilizar nas decisões 
quando houver pedidos de esclarecimentos e impugnações relativas 
às especificações técnicas ou outros aspectos;
5. Acompanhar todo o procedimento e contratação, desde o en-
vio da requisição até a execução final do contrato;
6. Fiscalizar, quando designado como fiscal ou auxiliar na fisca-
lização dos contratos, conferindo o cumprimento de todas as exi-
gências (prazo de entrega, especificações técnicas, validade do ob-
jeto, quantidade e qualidade do objeto entregue, local de entrega, 
acondicionamento/temperatura de entrega, etc);
7. Cuidar para que todo objeto entregue na unidade/órgão che-
gue até o destinatário que o solicitou;
8. Responsabilizar-se para que o atesto nas notas fiscais/fatura se-
jam realizados pelos setores solicitantes, no menor tempo possível 
e encaminhá-las ao pagamento;
9. Auxiliar o gestor/fiscal do contrato quanto ao emprego correto 
de todo o objeto contratado emprego nas atividades para as quais 
foram contratados);
10. Receber o processo administrativo da licitação, verificar se está 
em conformidade com os procedimentos;
11. Articular-se seres o fim de adequar convenientemente toda do-
cumentação solicitada;
12. Escolher a modalidade e tipo da licitação, assim como, o regi-
me de execução da contratação a ser utilizada;
13. Solicitar a publicação dos Termos de Extratos de Contratos e 
demais pertinentes para o setor de comunicação;
14. Numerar as páginas e elaborar termos de abertura e encerra-
mento de volume dos processos;
15. Registrar a movimentação e a situação dos processos em anda-
mento no sistema e planilhar os andamentos dos Processos para a 
ciência dos demais setores;
16. Deliberar atos administrativos, padronizar procedimentos, de-

terminar controles internos;
17. Auxiliar no preparo dos documentos dos processos de contrata-
ção direta (dispensa e inexigibilidade);
18. Realizar cotação de preços dos processos de compras e / ou ser-
viços e elaborar mapa comparativo de preços, e também viabilizar 
a pesquisa de mercado para parâmetro comparativo de preços, e 
também viabilizar a pesquisa de mercado para parâmetro compara-
tivo de preços de mídia especializada e bancos de preço;
19. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo supe-
rior hierárquico.

COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Competência:

Planejar, organizar, registrar e exercer controle da execução orça-
mentária da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da 
Cidadania, e das Secretarias Executivas vinculadas a ela.

Atribuições:

1. Planejar, coordenar, exercer e controlar as atividades relaciona-
das com a elaboração de proposta orçamentária;
2. Controlar todos os processos com solicitações de empenho, 
recebidos pelo Departamento, observando se os mesmos estão de-
vidamente preenchidos e autorizados;
3. Manter um controle eficiente da execução orçamentária, bem 
como organizar e manter, em boa ordem, toda a documentação e 
processos necessários ao exame da auditoria e Controle Interno;
4. Acompanhar os trabalhos relativos à proposta do Plano Pluria-
nual e da Lei de Diretrizes Orçamentarias e sua execução;
5. Elaborar a programação relativa à aplicação dos recursos orça-
mentários, controlar a sua aplicação por fonte e categoria de gas-
to e realizar os registros necessários que evidenciam a situação das 
dotações;
6. Acompanhar sistematicamente a evolução das receitas da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e das 
secretarias a ela legadas, visando a adequação das mesmas às metas 
fiscais preestabelecidas;
7. Elaborar, encaminhar e acompanhar as prestações de contas 
dos Fundos Municipais ligados à Secretaria Executiva de Assistên-
cia Social;
8. Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo superior 
hierárquico.

COORDENADOR TÉCNICO DE ALMOXARIFADO, PA-
TRIMÔNIO E MANUTENÇÃO
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Competência:

Coordenar e supervisionar as atividades relativas ao almoxarifado e 
patrimônio dos fundos ligados a Secretaria Executiva de Assistên-
cia Social – SEASS. Supervisionar e atender as demandas referentes 
a manutenção corretivas solicitadas pelas Unidades Administrati-
vas (equipamentos), relativamente a reparos, consertos, adequação 
de instalações físicas das unidades da Secretaria Executiva de Assis-
tência Social – SEASS.

Atribuições:

1. Executar as atividades relativas à administração dos bens móveis 
e imóveis e almoxarifados  pertencentes aos fundos ligados a Secre-
taria Executiva de Assistência Social - SEASS ;
2. Manter organizado o cadastro de bens móveis e imóveis dos fun-
dos ligados a Secretaria Executiva de Assistência Social – SEASS;
3. Identificar todos os bens móveis, com afixação de plaquetas aos 
bens para fins de inventário;
4. Realizar preparação de processos de alienação de bens móveis 
dos fundos ligados a Secretaria Executiva de Assistência Social – 
SEASS, considerados em desuso ou inservíveis, na forma da Lei;
5. Orientar as unidades e setores da Secretaria Executiva de Assis-
tência Social – SEASS, sobre a utilização dos materiais permanentes;
6. Registrar, inventariar e manter atualizados os dados sobre os 
bens pertencentes aos fundos ligados a Secretaria Executiva de As-
sistência Social – SEASS;
7. Fiscalizar as unidades no tocante ao cumprimento das normas 
de conservação e segurança dos bens móveis e imóveis;
8. Manter manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos 
bens móveis e imóveis pertencentes aos fundos ligados a Secretaria 
Executiva de Assistência Social - SEASS;
9. Manter registro, carga, relatório e demais documentações no 
que se refere a bens móveis e imóveis;
10. Realizar a conferência da entrega de material permanente e de 
consumo;
11. Realizar a confecção de relatórios de pendências sobre troca e 
aquisição de bens móveis e imóveis entre os setores da Secretaria 
Executiva de Assistência Social - SEASS ;
12. Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tri-
bunal de Contas;
13. Realizar controle, fiscalização e sugestão de novas propostas 
no que se refere a patrimônio, cargas, transportes, distribuição e 
controle;
14. Elaborar prestação de contas dos bens em almoxarifado e pa-
trimônio dos fundos ligados a Secretaria Executiva de Assistência 
Social – SEASS;
15. Realizar visitas de vistorias periódicas aos imóveis utilizados 

pela Secretaria Executiva de Assistência Social – SEASS, visando 
identificar possíveis manutenções e reparos a serem realizados;
16. Coordenar e supervisionar as atividades relativas a manuten-
ção e reparos das Unidades da Secretaria Executiva de Assistência 
Social – SEASS;
17. Interagir com chefia Imediata, equipe e solicitantes dos serviços 
de manutenção em estágios de avaliação, execução e conclusão dos 
serviços;
18. Coordenar e acompanhar a equipe de funcionários para a rea-
lização das manutenções, reformas e reparos;
19. Organizar a demanda de material necessário para a realização 
das manutenções, reformas e reparos, inclusive os processos e soli-
citações de compras de materiais;
20. Orientar e fiscalizar a equipe de manutenção quanto ao uso 
de EPI’s;
21. Responsabilizar-se por toda logística da execução de manuten-
ção e reparos (locomoção, alimentação quanto for o caso);
22. Outras tarefas afins que lhe forem conferidas pelo superior hie-
rárquico.

ASSISTENTE DE CONTROLE DE ESTOQUE

Competência:

Administrar os recursos materiais e provendo o seu controle admi-
nistrativo.

Atribuições:

1. Acompanhar todo recebimento de materiais no almoxarifado 
da Secretaria Executiva de Assistência Social – SEASS;
2. Promover a guarda dos materiais recebidos, acondicionando-os 
de forma adequada em seus respectivos espaços;
3. Fazer a distribuição dos materiais de acordo com as solicitações 
recebidas dos equipamentos das Proteções Social Especial e Social 
Básica e dos Programas da Secretaria Assistência Social;
4. Manter registros de todas as movimentações de materiais, de 
entrada e saída, bem como de seu estoque;
5. Emitir relatórios periódicos de suas atividades e balancetes 
mensais de estoque;
6. Emitir avisos de necessidade de reposição de materiais, objeti-
vando a sua compra de forma a não ter descontinuidade nos servi-
ços executados por falta de materiais;
7. Auxiliar na elaboração de pedidos de compras de materiais e 
serviços, através de registro de preços ou de outras formas;
8. E outras atividades afins que lhe forem conferidas pelo superior 
hierárquico.
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS SO-
CIAIS E CADASTRO ÚNICO

Competência:

Realizar o gerenciamento técnico e administrativo dos diversos be-
nefícios sociais e do Cadastro Único do Governo Federal.

Atribuições:

1. Prestar assessoria ao Secretário Executivo de Assistência Social, 
municiando-o com as devidas informações e atualizações sobre os 
programas, benefícios sociais; 
2. Apoiar a intersetorialidade com as Secretarias envolvidas e com 
o Controle Social dos Programas do Cadastro Único;
3. Organizar trabalho de cadastramento do CadÚnico de Governo 
Federal, assim como todas as atualizações, fiscalizações e demais 
atividades inerentes ao Programas do Cad;
4. Elaborar instrumentos de divulgação do cadastro único, no que 
diz respeito à atualização, cadastramento dos Programas e Benefí-
cios no geral;
5. Disponibilizar periodicamente informações para subsidiar o 
acompanhamento das famílias cadastradas nos Programas do Ca-
dÚnico junto a PSB, PSE, vigilância socioassistencial e demais se-
tores da Secretaria Executiva de Assistência Social - SEASS;
6. Articular junto à PSB e PSE calendário de reuniões periódicas 
com as famílias inseridas nos Programas do CadÚnico;
7. Gerar relatório analítico com vistas ao mapeamento de índices e 
estatísticas para subsidiar ações das unidades da PSB, PSE, vigilân-
cia socioassistencial da Secretaria;
8. Realizar junto ao Governo Federal, ações de bloqueio, desblo-
queio, cancelamento e reversão de benefícios do CadÚnico;
9. Manter organizados e atualizados os arquivos de informações 
do CadÚnico;
10. Capacitar permanentemente as equipes de cadastradores do 
CadÚnico do Governo Federal;
11. Operar os sistemas e prestar informações atualizadas quando 
solicitado.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA TESOURARIA DOS 
FUNDOS

Competência:

Exercer o controle de todos os processos inerentes as despesas dos 
fundos da Secretaria Executiva de Assistência Social, conferindo 
quanto ao aspecto legal, evitando possíveis erros passíveis de mul-
tas e punições. Comunicar a Controladoria Geral do Município, a 

ocorrência de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha 
conhecimento, sob a pena de responsabilidade solidária.

Atribuições:

1. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas admi-
nistrativos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área 
de atuação no que tange as atividades específicas ou auxiliares, ob-
jetivando a observância à legislação, a salva guarda do patrimônio 
municipal e a busca da eficiência operacional;
2. Realizar outras atividades determinadas pelo titular da Con-
troladoria Geral do Município, relacionadas à sua área de atuação. 
Submeter à apreciação do titular do órgão os processos de presta-
ção de contas e tomada de contas, para o fim previsto no art. 12, 
inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, 
aprovado pela Deliberação TCE n°167/91;
3. Providenciar pagamento de benefícios eventuais, aluguel social 
e demais despesas relacionadas aos Fundos ligados a Secretaria Exe-
cutiva de Assistência Social – SEASS;
4. Administrar os recebimentos de recursos e pagamentos de tí-
tulos relativos aos Fundos ligados à Secretaria Executiva de Assis-
tência Social;
5. Examinar, conferir e registrar os atos originários de despesa;
6. Elaborar o cronograma de Desembolso Financeiro;
7. Receber as importâncias devidas aos Fundos pertinentes;
8. Efetuar o pagamento das despesas de acordo com as disponibi-
lidades de numerário, e o cronograma de desembolso, em conjunto 
com o Gestor do Fundo pertinente;
9. Incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários em 
assuntos de sua competência;
10. Movimentar as contas bancárias, em conjunto com o Gestor 
do Fundo pertinente, efetuando saques e depósitos, quando ne-
cessário;
11. Elaborar demonstrativos dos valores existentes sob sua respon-
sabilidade;
12. Efetuar as conciliações bancárias de todos os débitos e créditos;
13. Manter em dia a escrituração do movimento de caixa e prepara 
os comprovantes relativos às operações realizadas;
14. Preparar, conforme a legislação, as prestações de contas de Te-
souraria;
15. Assinar os documentos relativos à Tesouraria;
16. Executar outras atribuições afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO, CON-
VÊNIOS E PROJETOS

Competência:
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Terá como missão coordenar as ações de planejamento da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de acordo 
com os fundamentos legais dispostos na Constituição Federal, nas 
Leis e nas normativas do Ministério da Cidadania.

Atribuições:

1. Conduzir no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Promoção da Cidadania, em parceria com as Secretarias exe-
cutivas de Assistência Social e Esportes e Lazer, a elaboração do 
Planejamento das ações inerentes, preparar relatórios bimestrais, 
semestrais e anuais de Gestão, acompanhar e auxiliar o Secretário 
e equipe na elaboração do Plano Plurianual (PPA), na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Buscar melhoria contínua dos processos e das parcerias, visan-
do fomentar a intersetorialidade e a participação popular no pro-
cesso de planejamento de Rede Municipal;
3. Auxiliar o setor de compras no planejamento da infraestrutura 
e insumos necessários, assegurando assim o bom andamento e fun-
cionamento dos serviços da secretaria no âmbito municipal;
4. Apoiar as unidades administrativas das Secretaria Executivas 
de Assistência Social e Esporte e Lazer na definição de estratégias 
visem o fortalecimento e organização do processo de planejamento 
do trabalho e das ações;
5. Buscar apoio para a Educação Permanente das equipes;
6. Realizar articulações com organizações governamentais e não 
governamentais, visando o fortalecimento e reconhecimento do 
planejamento como instrumento estratégico de gestão da Rede 
Municipal;
7. Realizar estudos de produtividade, metas, demandas de insu-
mos e outros, apoiado nos dados estatísticos, demográficos e de 
produção;
8. Participar de espaços de discussão relacionada ao Planejamento 
da secretaria no âmbito Municipal, Estadual e Nacional, buscando 
apoio institucional quando necessário;
9. Acompanhar portarias ministeriais, com vistas à manutenção 
da atualização, com vistas à manutenção da atualização das ativi-
dades da secretarial;
10. Exercer outras atividades inerentes ao cargo que lhe forem atri-
buídas pelo Secretário.

COORDENADOR TÉCNICO DAS COMUNIDADES TRA-
DICIONAIS

Competência:

Coordenação da Política voltada para as Comunidades Tradicionais.

Atribuições:

1. Assessorar na formulação, coordenação e articulação de politi-
cas para as comunidades tradicionais;
2. Elaborar e implementar campanhas educativas e antidiscrimi-
natórias de caráter municipal, em parceria com demais Serviços da 
SEASS e órgãos de garantia de direitos;
3. Elaborar o planejamento que contribua na ação do governo 
municipal e demais esferas de governo, com vistas á promoção de 
igualdade;
4. Articular, promover e executar programas de cooperação com 
organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, volta-
dos à implementação de políticas para comunidades tradicionais 
existentes no município;
5. Promover o acompanhamento da implementação de legislação 
de ação afirmativa;
6. Promover e articular a formação e a capacitação de agentes pú-
blicos municipais na política para as comunidades tradicionais;
7. Formular, em parceria com o Centro de Referência Especializa-
dos de Assistência Social – CREAS e Centros de Referência de As-
sistência Social – CRAS, as políticas de enfrentamento à violência, 
que visem à prevenção, combate á violência assistência e garantia 
de direitos de cidadãos pertencentes às comunidades tradicionais;
8. Desenvolver, implementar e apoiar programas e projetos vol-
tados ao enfrentamento à violência, diretamente ou em parceria 
com organismos governamentais de diferentes entes da federação 
ou organizações não governamentais;
9. Organizar, dar suporte logístico e técnico na realização de encon-
tros, seminários, conferências afetos às comunidades tradicionais;
10. Manter estreita relação com demais setores da SEASS, com vis-
tas ao fortalecimento e integração das ações voltadas para as comu-
nidades tradicionais;
11. Apoiar e participar, de forma integrada com os CRAS, o servi-
ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos voltados para o 
interesse cultural e de integração para as comunidades tradicionais;
12. Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e 
produção de conhecimento sobre comunidades tradicionais;
13. Fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as 
redes de órgãos, gestores e conselhos de direitos;
14. Ampliar as alternativas de inserção social, promovendo progra-
mas que priorizem o desenvolvimento integral e participação ativa 
nos espaços decisórios;
15. Incentivar a ampla participação das comunidades tradicionais 
na formulação, implementação avaliação da Política de atendimen-
to a estes segmentos;
16. Dar ênfase na interlocução com Coordenação Técnica de Segu-
rança Alimentar e Nutricional com vistas à garantia de manutenção 
e promoção da cultura alimentar das comunidades tradicionais;
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17. Dar ênfase na interlocução com a Coordenação Técnica do Ca-
dastro Único e Auxílio Brasil com vistas à cobertura amplificada de 
cadastro das comunidades tradicionais objetivando pleno acesso à 
Programa Sociais do Governo Federal.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E 
CONVÊNIOS 

Competência: 

Gerenciar o processo e assegurar a correta execução dos Contra-
tos, Convênios ou instrumentos congêneres relativos a Secretaria 
Executiva de Assistência Social - SEASS, oriundos da captação de 
recursos, nos seus aspectos jurídico-administrativo, pautando-se 
pelas cláusulas contratuais, e pelas normas legais vigentes. 

Atribuições: 

1. Gerenciar os processos de identificação e seleção de potenciais 
fontes de recurso;
2. Gerenciar o processo de enquadramento de projetos, com vistas 
à captação de recursos;
3. Zelar pelo cumprimento das obrigações legais e administrativas 
relativas aos Contratos, Convênios ou instrumentos congêneres da 
Secretaria Executiva de Assistência Social - SEASS;
4. Gerenciar as etapas de execução dos Contratos, Convênios ou 
instrumentos congêneres, orientando e supervisionando os trâmi-
tes administrativos necessários;
5. Gerenciar e orientar a elaboração de prestação de contas dos 
Contratos e Convênios para encaminhamento aos órgãos e insti-
tuições competentes;
6. Gerenciar e promover a inserção de dados no sistema SIGTV e 
outros Sistemas de Controle que porventura sejam criados pelos 
Concedentes;
7. Assegurar a atualização das planilhas de controle, objetivando a 
gestão dos Contratos e Convênios firmados;
8. Exercer outras atividades inerentes ao cargo, determinadas pelo 
secretário da pasta.

COORDENADOR TÉCNICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA A INFÂNCIA

Competência: 

Planejar e coordenar programas, projetos e ações da politica públi-
ca para a infância na Secretaria Executiva de Assistência Social de 
Angra dos Reis

Atribuições: 

1. Atuar em conjunto com as Assessorias de Proteção Social Básica 
e Proteção Social Especial da Secretaria Executiva de Assistência 
Social para identificar, por meio de estudos e levantamentos so-
cioeconômicos, as áreas prioritárias para a intervenção e intensifi-
cação dos serviços;
2. Contribuir com a implantação de projetos voltados para a polí-
tica pública da infância, visando a prevenção de riscos e o fortaleci-
mento dos vínculos familiares; 
3. Atuar em articulação com os CRAS (Centros de Referência da 
Assistência Social), o CREAS (Centros de Referência Especializa-
do da Assistência Social), Conselho Tutelar e CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) no que refe-
re-se as politicas públicas para a infância; 
4. Identificar dentre o público atendido, as situações de vulnerabi-
lidade social por decorrência da pobreza, da privação ou da fragili-
zação de vínculos afetivos e encaminhar os casos para acompanha-
mento pela rede de serviços, fazendo o devido monitoramento da 
evolução dos casos; 
5. Promover a articulação com os demais setores de rede de serviços 
do município com a finalidade de oferecer ao público atendido o 
acesso a outros espaços e atividades que contribuam para o desen-
volvimento de sua capacidade crítica; 
6. Manter atualizados o controle e o registro das informações refe-
rentes aos programas sob sua coordenação; 
7. Manter-se atualizado quanto às orientações técnicas, regulamen-
tações, emendas e demais legislações das esferas municipal, esta-
dual e federal, relacionadas a temática do trabalho;
8. Atuar em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA), estando atento as suas de-
liberações, assim como dos demais conselhos afins a esta política;
9. Atuar em observância as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente e suas atualizações; 
10. Identificar a demanda das unidades por materiais, equipamen-
tos e serviços de manutenção, fazendo a interlocução com os seto-
res responsáveis com a finalidade de criar condições para o atendi-
mento destas demandas; 
11. Apresentar ao superior hierárquico sempre que solicitado, in-
formações sobre os programas e serviços, através da apresentação 
de relatório e outros instrumentos que couber;
12. Realizar outras atividades afins, determinadas pelo secretário 
da pasta.

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

COORDENADOR TÉCNICO DE CONTRATOS
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Competência:

Coordenar e auxiliar toda a tramitação administrativa para forma-
lização dos contratos e atas de registro de preços, zelando pelas 
atribuições do setor de contratos da Secretaria Estratégica de Es-
porte e Lazer.

Atribuições: 

1. Promover as diligências que se fizerem necessárias cumprimento 
das rotinas de controle e gestão dos contratos e atas de registro de 
preços da Secretaria Estratégica de Esporte e Lazer;
2. Desenvolver os trabalhos necessários ao controle de prazos e de 
rotinas necessárias ao gerenciamento dos contratos e atas de regis-
tro de preços; 
3. Desenvolver controle de prazos e de documentos dos contratos;
4. Providenciar os trâmites administrativos para auxiliar na ob-
tenção da documentação necessária para a assinatura dos termos 
e respectivas publicidades no âmbito da Secretaria Estratégica de 
Esporte e Lazer;
5. Auxiliar na celebração dos termos de contrato, acompanhamen-
to da execução e finalização dos termos, considerando aceites pro-
visórios e definitivos, instruindo devidamente os processos admi-
nistrativos com a documentação necessária ao fiel cumprimento da 
legislação vigente;
6. Providenciar todos os atos de rotina, instrução e procedimentos ad-
ministrativos de suporte a Secretaria Estratégica de Esporte e Lazer;
7. Acompanhar os prazos de vigência dos contratos, atas, convê-
nios e instrumentos congêneres, bem como de seus aditivos para 
formalizar relatórios e auxiliar no controle de prazos de renovação 
e novos procedimentos de contratação que se façam necessários, 
dentro da conveniência e oportunidade da Administração;
8. Se manter atualizado com a legislação vigente municipal, esta-
dual e federal sobre contratos, informando aos setores acerca de 
minutas padrão de instrumentos contratuais, alterações da legisla-
ção municipal ou da forma de controle interno e externo exercido 
sobre eles.

COORDENADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Competência:

Planejar ações de inciativas as práticas esportivas municipais e 
coordenar de forma integrada o desenvolvimento sustentável do 
esporte municipal dando suporte para tomada de decisão;

Atribuições:

1. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias de temas 
relacionados as práticas de iniciação esportiva;
2. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias da Secre-
taria de Educação como forma a orientar as iniciativas da coorde-
nação;
3. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias da Lei de 
Incentivo ao Esporte nos âmbitos, municipal, estadual e federal;
4. Ter conhecimento dos processos e procedimentos para ações 
em conjunto com a Secretaria de Saúde para ter aliada nas ações 
esportivas com foco na saúde;
5. Elaborar minutas propositivas de Ações de iniciação a práticas 
esportivas;
6. Estabelecer metas e ações para que as modalidades de iniciação 
esportiva praticadas no município sejam atendidas;
7. Gerenciar os indicadores relacionadas a sua coordenadoria e 
informar a Assessoria de Fomento e Incentivo a Políticas Públicas 
da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer;
8. Estar atento as oportunidades de editais esportivos que possam 
atender ao município, seja o edital de origem pública ou privada;
9. Organizar as ações da Coordenadoria de forma que seja funcio-
nal, eficaz e efetivo.

COORDENADOR TÉCNICO DE FOMENTO AO PARA-
DESPORTO

Competência:

Planejar ações de fomento à prática esportiva para as pessoas com 
deficiência (PCD), ser interlocutor de convênios, parcerias, elabo-
rando projetos para captação a nível federal, estadual e municipal, 
propondo orçamento, treinamentos internos para desenvolvimen-
to de técnicas e ações que ambiente de trabalho integrado, poten-
cializando a comunicação entre a sociedade civil, órgãos públicos 
e privados.

Atribuições:

1. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias de temas 
relacionados as práticas esportivas de PCDs;
2. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias da Secre-
taria de Educação, Saúde e Ação Social como forma a orientar as 
iniciativas da coordenação;
3. Ter notável saber sobre as Leis, Decretos e Portarias da Lei de 
Incentivo ao Esporte nos âmbitos, municipal, estadual e federal;
4. Ter conhecimento dos processos e procedimentos para ações 
em conjunto com a Secretaria as Secretaria parceiras para ter aliada 
nas ações esportivas com foco nas PCDs;
5. Elaborar minutas propositivas de Ações de práticas esportivas 
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para PCDs;
6. Estabelecer metas e ações para que as modalidades de parades-
porto praticadas no município sejam atendidas;
7. Gerenciar os indicadores relacionadas a sua coordenadoria e 
informar a Assessoria de Fomento e Incentivo a Políticas Públicas 
da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer;
8. Estar atento as oportunidades de editais esportivos que possam 
atender ao município, seja o edital de origem pública ou privada;
9. Organizar as ações da Coordenadoria de forma que seja funcio-
nal, eficaz e efetivo.

COORDENADOR TÉCNICO DE APOIO OPERACIONAL

Competência:

Coordenar as rotinas operacionais das áreas de logística e manuten-
ção da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer. Receber, conferir, 
armazenar e distribuir produtos e materiais, otimizando seu uso, 
bem como lançamento de movimentação de entrada e saída de 
materiais, controle de estoque e relatórios de atuação e implemen-
tação de melhorias.

Atribuições:

1. O coordenador deverá organizar todo sistema de distribuição 
de materiais e serviços operacionais, dando direcionamento para 
otimizar a melhor execução das multitarefas, sempre de forma dis-
creta, imparcial, estimulando o trabalho em equipe, dedicado a 
melhoria contínua dos processos;
2. Ter notável saber sobre controle de almoxarifado, registrando 
movimentações e contagem de materiais;
3. Ter atualizado controle de estoque, sempre alertando sobre ní-
veis críticos;
4. Manter organizado, limpo e acessível o almoxarifado;
5. Distribuir tarefas operacionais de forma otimizada de acordo 
com a demanda e mão de obra disponível;
6. Distribuir materiais e equipamentos para os serviços operacio-
nais e garantir a devolução quando retornável;
7. Decidir e ajudar na procura por solução de problemas;
8. Estar de prontidão quando necessário;
9. Avaliar o desempenho dos operacionais e motivar os funcioná-
rios, mantendo-os focados nos alcance dos objetivos.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COORDENADOR TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS PÚ-
BLICOS

Competência:

É o profissional responsável pela gestão dos Equipamentos Públi-
cos voltados para atividades econômicas.

Atribuições: 

1. Emitir parecer técnico referente a equipamentos públicos para 
a prática de atividades econômica;
2. Desenvolver, direta ou indiretamente, planos e projetos de 
construção e reforma de equipamentos;
3. Supervisionar reformas e construções de equipamentos públi-
cos, voltados para atividades econômicas;
4. Responder pela manutenção dos equipamentos pertencentes à 
SDE;
5. Realizar tarefas de triagem e encaminhamento de processos e 
documentos; 
6. Realizar controle de materiais; 
7. Elaborar relatórios estatísticos da atuação do Serviço; 
8. Executar atividades correlatas. 

COORDENADOR TÉCNICO OPERACIONAL ANGRA CI-
DADE INCLUSIVA

Competência:

É o profissional responsável pelo apoio a gestão do Programa Ci-
dade Inclusiva.

Atribuições: 

1. Executar tarefas de suporte administrativo, vinculadas às atri-
buições do Programa; 
2. Realizar tarefas de triagem e encaminhamento de processos e 
documentos; 
3. Realizar controle de materiais; 
4. Administrar os serviços de reprografia, mensageiros, bem como 
planejar e executar outras atividades de administração geral do Pro-
grama; 
5. Organizar, classificar, arquivar e manter em arquivo documen-
tos de fase corrente;
6. Registrar e controlar o empréstimo de documentos arquivados; 
recuperar informações sobre a localização e o conteúdo dos docu-
mentos; 
7. Selecionar, periodicamente, os documentos mantidos em seus 
arquivos, para fins de eliminação ou transferência à Coordenação 
de Arquivo, de acordo com os prazos definidos na tabela de tem-
poralidade e com as rotinas e procedimentos previstos nas normas 
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técnicas arquivísticas; 
8. Elaborar relatórios estatísticos da atuação do Serviço; 
9. Executar atividades correlatas. 

COORDENADOR TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATI-
VO

Competência:

É o profissional responsável técnico pelo apoio a gestão da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico.

Atribuições: 

1. Executar tarefas de suporte administrativo, vinculadas às atri-
buições do órgão; 
2. Realizar tarefas de triagem e encaminhamento de processos e 
documentos; 
3. Realizar controle e conservação dos bens patrimoniais; 
4. Realizar controle de materiais; 
5. Administrar os serviços de reprografia, mensageiros e copa, 
bem como planejar e executar outras atividades de administração 
geral; 
6. Organizar, classificar, arquivar e manter em arquivo documen-
tos de fase corrente, referentes a servidores, estagiários e expedien-
tes administrativos, em qualquer suporte; 
7. Registrar e controlar o empréstimo de documentos arquivados; 
recuperar informações sobre a localização e o conteúdo dos docu-
mentos; 
8. Selecionar, periodicamente, os documentos mantidos em seus 
arquivos, para fins de eliminação ou transferência à Coordenação 
de Arquivo, de acordo com os prazos definidos na tabela de tem-
poralidade e com as rotinas e procedimentos previstos nas normas 
técnicas arquivísticas; 
9. Elaborar relatórios estatísticos da atuação do Serviço; 
10. Executar atividades correlatas. 

COORDENADOR TÉCNICO DE ATIVIDADES COMER-
CIAIS

Competência:

É o profissional responsável pelas organizações, encaminhamentos 
e ações voltadas para atividades comerciais

Atribuições: 

1. Realizar ações para controle do comércio, serviços e comércio 

ambulantes;
2. Fomentar e/ou contribuir com ações de promoção de ativida-
des comerciais;
3. Realizar e manter atualizados cadastros das atividades comer-
ciais/serviços do município;
4. Gerar dados e informações para realização de um geoprocessa-
mento referente aos serviços, comércios e comércios ambulantes;
5. Realizar mediação com a Sala do Empreendedor para realização 
de cadastro de MEIs;
6. Realizar contato com os responsáveis das atividades comerciais 
para realização de ações em conjunto para promoção do Desenvol-
vimento Econômico;
7. Executar tarefas de suporte em atividades vinculadas às ativi-
dades comerciais; 
8. Realizar tarefas de triagem e encaminhamento de processos e 
documentos; 
9. Elaborar relatórios estatísticos da atuação das atividades comer-
ciais; 
10. Executar atividades correlatas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CIDA-
DE INCLUSIVA

Competência:

É o profissional responsável pela gestão do Programa Cidade In-
clusiva.

Atribuições: 

1. Realizar interlocução com as demais secretarias no que tange 
ações e projetos de inclusão;
2. Contribuir na execução de atividades relacionadas as Pessoas 
com Deficiência;
3. Realizar mediação entre as Secretarias, Autarquias, Governos 
Municipais, Estaduais e Federal, de forma a atender o programa na 
questão de acessibilidade;
4. Realizar mediação entre Governo e as empresas privadas, insti-
tuições de ensino, entidades de representatividades de Pessoas com 
Deficiência e população;
5. Acompanhar, pensar e ponderar ações de políticas públicas 
para Pessoas com Deficiências;
6. Elaborar relatórios estatísticos da atuação das atividades; 
7. Executar atividades correlatas. 

SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA, AQUI-
CULTURA E PESCA
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ASSESSOR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CAIS E ES-
TRADAS VICINAIS 

Competência:

Supervisionar, fiscalizar, organizar, articular, coordenar, integrar, 
executar e avaliar as políticas públicas municipais relativas a manu-
tenção de cais públicos, estradas vicinais e afins.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar a utilização do maquinário da secre-
taria em suas ações;
2. Coordenar e supervisionar as ações de manutenção das estradas 
vicinais;
3. Coordenar e supervisionar a utilização dos cais públicos do Mu-
nicípio;
4. Elaborar relatórios de serviços de manutenção de estradas vici-
nais prestados pela Secretaria Executiva de Agricultura, Aquicul-
tura e Pesca;
5. Ouvir e atender as demandas relativas a supervisão das ativida-
des nas comunidades rurais e entidades de classe do setor;
6. Coordenar e supervisionar as ações de manutenção dos cais pú-
blicos do Município;
7. Elaborar relatórios de serviços de manutenção de cais públicos 
prestados pela Secretaria Executiva de Agricultura, Aquicultura e 
Pesca;
8. Ouvir e atender as demandas relativas a supervisão das ativida-
des nas comunidades aquícolas, pesqueiras e entidades de classe 
do setor;
9. Fazer acompanhamento de campo.

COORDENADOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES AGRÍCO-
LAS 

Competência:

Registrar, controlar e monitorar todas as atividades agrícolas que 
ocorrem no município de Angra dos Reis.

Atribuições:

1. Proceder a criação de ferramentas para o registro e controle das 
atividades agrícolas dentro do município;
2. Criar relatórios periódicos com as informações coletadas;
3. Monitorar a atividade agrícola no município com base nas infor-
mações coletadas e relatórios gerados;
4. Gerenciar os espaços destinados a feiras livres do agricultor no 

Município; 
5. Fazer acompanhamento de campo.

COORDENADOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES PESQUEI-
RAS

Competência:

Registrar, controlar e monitorar todas as atividades pesqueiras que 
ocorrem no município de Angra dos Reis.

Atribuições:

1. Proceder a criação de ferramentas para o registro e controle das 
atividades pesqueiras dentro do município;
2. Criar relatórios periódicos com as informações coletadas;
3. Monitorar a atividade pesqueira no município com base nas 
informações coletadas e relatórios gerados;
4. Gerenciar os espaços destinados a descarga de pescados no Mu-
nicípio; 
5. Fazer acompanhamento de campo.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLI-
CAS

COORDENADOR TÉCNICO DE PROJETOS ESPECIAIS 

Competência:

Coordenar e desenvolver projetos especiais no exercício de plane-
jamento e de gestão;
Assessorar a Superintendência nas questões relativas aos projetos e 
demais atividades sob a responsabilidade da Secretaria de Infraes-
trutura e Obras Públicas.

Atribuições:

1. Traçar os objetivos do projeto, documentar e acompanhar a 
execução do projeto, bem como estar pronto para eventuais mu-
danças;
2. Manter posição estratégica com visão integrada de todos os tra-
balhos e recursos envolvidos no projeto, facilitando a tomada de 
decisão;
3. Acompanhar a execução do projeto, monitorando os indica-
dores;
4. Realizar visitas em campo e fazer levantamento técnico para 
estruturas de contenções, entre outros.
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COORDENADOR TÉCNICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Competência:

Coordenar e prestar apoio aos projetos de elétrica e afins;
Assessorar a Superintendência nas diretrizes estabelecidas pelo Se-
cretário no que se refere à pasta.

Atribuições:

1. Projetar e aperfeiçoar produtos e sistemas elétricos;
2. Estabelecer processos de fabricação;
3. Avaliar a segurança, confiabilidade e desempenho dos sistemas;
4. Elaborar e orientar projetos de engenharia, nas áreas de gera-
ção, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
5. Desenvolver especificações, desenhos e outros requisitos para 
possibilitar a construção, montagem, funcionamento e manuten-
ção dentro de padrões técnicos adequados. 

SECRETARIA DE SAÚDE

COORDENADOR TÉCNICO DE COMPRAS 

Competência:

Responsável pelo recebimento das solicitações, consultas aos forne-
cedores, confecção mapas de cotação de preços. 

Atribuições: 

1. Receber as solicitações de cotação de preços oriundas das diver-
sas Secretarias Municipais;
2. Consultar os Fornecedores dos materiais a serem cotados pelo 
Cadastro ou pela Internet;
3. Preparar o formulário de cotação e enviar aos fornecedores com-
petentes;
4. Controlar o retorno das informações requeridas dos fornecedores;
5. Preparar o Mapa de Cotação de Preços;
6. Efetuar as alterações sugeridas pelas diversas Secretarias no Mapa 
de Cotação de Preços.

COORDENADOR TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DE TR 

Competência: 

Elaborar, divulgar, preparar termos de referência e edital licitatório, 
bem como outros procedimentos envolvendo a licitação.

 Atribuições: 

1. Elaborar termo de referência e projeto básico para aquisições e 
contratações;
2. Fazer pesquisa junto à área técnica para embasar o termo de 
referência;
3. Acompanhar editais de outras instituições e/ou órgãos para futu-
ra e eventual carona pelo sistema de registro de preços;
4. Elaborar editais licitatórios;
5. Inserir os Editais e seus anexos no Processo Administrativo com-
petente, numerando todos os documentos inseridos;
6.  Entregar cópias dos Editais aos interessados;
7. Publicar e acompanhar os editais licitatórios; e
8. Auxiliar no que for necessário a Comissão de Licitação ou de 
Pregão nas informações inerentes ao Termo de Referência e Edital.

ASSESSOR DE CONTROLE DE CONTRATOS DE GESTÃO 

Competência: 

Compete acompanhar e coordenar todas as atividades desenvol-
vidas no âmbito dos contratos de gestão, originando-se com a en-
trega do respectivo documento assinado e extrato publicado, até o 
seu arquivamento, após vencido o prazo de execução e/ou vigência.

Atribuições:

1. Efetuar distribuição de cópias dos contratos e anexos; definir, 
quando for o caso e em conjunto com o preposto da empresa, as 
estratégias de execução, bem como traçar as metas de controle e 
acompanhamento do contrato;
2. Monitorar a relação empresa/empregado dos contratos, quanto 
ao pagamento de salários e demais
3. Avaliar as vantagens e desvantagens das prorrogações contra-
tuais; controlar os prazos de vigências e execução dos contratos, 
notificando todas as unidades sobre a instrução de novo processo 
licitatório, quando houver;
4. Propor alterações nos contratos, para melhor adequação às fina-
lidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
5. Instruir todos os processos de sanções, advindos do descumpri-
mento de cláusulas contratuais; notificar os contratados dos pro-
cessos de sanções, garantindo o devido processo legal;
6. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
ajuste, ou pelo atraso injustificado, bem como rescindi-los, quando 
for o caso;
7. Solicitar a inscrição, na dívida ativa do Município, das multas 
não recolhidas pelas empresas inadimplentes;
8. Controlar, através de registros específicos, todas as etapas perti-
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nentes às atividades executadas; alimentar o sistema com todas as 
informações pertinentes à contratos;
9. Lavrar os aditamentos contratuais, encaminhando-os para apro-
vação da Procuradoria, assinatura e publicação do seu extrato;
10. Verificar a regularidade fiscal dos contratados, e no caso de não 
comprovada, notificá-lo e reter seu pagamento até efetiva regula-
rização;
11. Elaborar as minutas de contrato, com base no Termo de Refe-
rência ou processo administrativo, sugerindo modificações, inclu-
sões ou exclusões de informações;
12. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, rea-
justes de preços ou repactuações;
13. Avaliar os preços praticados no mercado, visando a repactua-
ção de preços, sempre que houver a possibilidade da prorrogação 
contratual;
14. Comunicar, em tempo hábil, seus superiores quando as deci-
sões e providências ultrapassarem sua competência, para a adoção 
das medidas convenientes; efetuar outras atividades afins, no âm-
bito de sua competência.

COORDENADOR TÉCNICO DE ESTUDOS PRELIMINARES 

Competência:

Elaborar estudo preliminar previamente as contratações, além de 
gerenciar toda a tramitação do Processo Administrativo de licitação 
e contratos, acompanhando a sua trajetória na Secretaria. 

Atribuições: 

1. Promover as diligências que se fizerem necessárias ao fiel cumpri-
mento da legislação licitatória;
2. Elaborar Estudo Preliminar;
3. Interagir com os setores envolvidos da Secretaria com o objetivo 
de instruir os setores técnicos;
4. Auxiliar na elaboração de Termo de Referência e Edital licitató-
rio referentes aos processos licitatórios, submetendo-as à aprecia-
ção do Secretário;
5. Apreciar e responder as indagações interpostas pelos licitantes, 
dando-lhes provimento ou não;
6. Comunicar, em tempo hábil, seus superiores quando as decisões 
e providências ultrapassarem sua competência, para a adoção das 
medidas convenientes; efetuar outras atividades afins, no âmbito 
de sua competência.

COORDENADOR TÉCNICO DE RECURSOS MATERIAIS 
E SERVIÇOS 

Competência: 

Coordenar e assegurar as atividades de gerenciamento dos recursos 
materiais e serviços da Atenção Primária e da Rede de Atenção 
Psicossocial-RAPS, promovendo a qualificação dos processos de 
trabalho, planejando, orientando, supervisionando e avaliando es-
tas atividades, assegurando a regularidade no desenvolvimento dos 
mesmos.

Atribuições:

1. Garantir a qualidade da gestão de recursos materiais e de serviços 
da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS;
2. Realizar levantamento das necessidades de recursos materiais e 
insumos das unidades de Atenção Primária e da Rede de Atenção 
Psicossocial- RAPS, considerando as especificidades de cada dispo-
sitivo da Saúde;
3. Realizar a reposição imediata de maneira dinâmica e eficaz dos 
recursos materiais e insumos necessários para o bom funcionamen-
to das unidades;
4. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de gerencia-
mento dos documentos necessários para a abertura de processos de 
compras de materiais;
5. Realizar contatos internos e com fornecedores para criação e 
execução dos  processos de compras de materiais e serviços neces-
sários para as unidades da Atenção Primária e da Rede de Atenção 
psicossocial;
6. Apresentar propostas de equipamentos e serviços para o melhor 
desenvolvimento do Gerenciamento dos recursos materiais e servi-
ços para a APS e RAPS;
7. Gerar relatórios trimestrais para as Direções e Superintendên-
cia, dos processos de compras de recursos materiais e dos serviços 
da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial- RAPS.
 
COORDENADOR TÉCNICO DE SAÚDE

Competência:

Coordenar as atividades e gerenciar os processos de trabalho da 
Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial juntos aos 
Diretores de Atenção Primária e da Saúde Mental, promovendo 
a qualificação dos processos de trabalho, planejando, orientando, 
supervisionando e avaliando estes processos, assegurando a regula-
ridade e desenvolvimento dos mesmos.

Atribuições:

1. Garantir a qualidade da gestão dos processos de trabalho da  
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Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS;
2. Realizar levantamento das necessidades de capacitações dos 
profissionais da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicosso-
cial- RAPS, considerando as especificidades de cada serviço;
3. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de gerenciamento 
de protocolos junto à cada área técnica para qualificação dos serviços 
da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial-RAPS;
4. Realizar os contatos necessários para a promoção do trabalho 
em Rede, fortalecendo a Atenção Primária como ordenadora da 
rede e coordenadora do cuidado em saúde;
5. Gerar relatórios trimestrais para as Direções e Superintendên-
cia, das atividades desenvolvidas para a qualificação dos processos 
de trabalho da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicosso-
cial- RAPS.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL

Competência:

Direcionar as atividades da Rede de Atenção Psicossocial em con-
sonância com a Política Nacional de Saúde Mental, promovendo 
a qualificação dos processos de trabalho da RAPS, planejando, 
orientando, supervisionando e avaliando os processos, de trabalho, 
assegurando a regularidade e desenvolvimento dos mesmos.

Atribuições:

1. Garantir a qualidade da gestão dos processos de trabalho da 
Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS;
2. Realizar levantamento das necessidades de capacitações dos 
profissionais da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicosso-
cial- RAPS, considerando as especificidades de cada serviço;
3. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de gerenciamen-
to de protocolos junto a cada área técnica para qualificação dos 
serviços da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicossocial-
-RAPS;
4. Realizar os contatos necessários para a promoção do trabalho 
em Rede, fortalecendo a Atenção Primária como ordenadora da 
rede e coordenadora do cuidado em saúde;
5. Gerar relatórios trimestrais para as Direções e Superintendên-
cia, das atividades desenvolvidas para a qualificação dos processos 
de trabalho da Atenção Primária e da Rede de Atenção Psicosso-
cial- RAPS.

ASSISTENTE DO SRT 

Competência:

Realizar a Assistência ao Serviço de Residência Terapêutica - SRT, 
promovendo a qualificação dos profissionais deste serviço, plane-
jando, orientando, supervisionando e avaliando os processos, de 
trabalho, assegurando a regularidade, qualidade e desenvolvimento 
dos mesmos, em consonância com a Política Nacional de Saúde 
Mental e dos princípios da desinstitucionalização.

Atribuições:

1. Garantir a qualidade da gestão dos processos de trabalho do 
Serviço Residencial Terapêutico;
2. Promover a autonomia e inclusão social dos residentes, através 
de planejamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 
e demais equipamentos da Rede de Atenção em Saúde;
3. Planejar, orientar e supervisionar os Projetos Terapêuticos Sin-
gulares - PTS elaborados, para garantia do cuidado longitudinal de 
cada residente;
4. Realizar os contatos necessários para a promoção do trabalho 
em Rede, fortalecendo o serviço residencial terapêutico como dis-
positivo de garantia da desinstitucionalização; 
5. Participar das reuniões semanais intra e intersetoriais determi-
nados pela Direção de Saúde Mental, para garantia do cuidado de 
cada residente.

ASSISTENTE DE UAI 

Competência: 

Realizar a Assistência ao Serviço de Unidade de Acolhimento in-
fantojuvenil - UAI promovendo a qualificação dos profissionais 
deste serviço, planejando, orientando, supervisionando e avaliando 
os processos, de trabalho, assegurando a regularidade, qualidade e 
desenvolvimento dos mesmos, em consonância com a Política Na-
cional de Saúde Mental e dos princípios da redução de danos dos 
pacientes em uso abusivo de álcool, crack e outras drogas.

Atribuições:

1. Garantir a qualidade da gestão dos processos de trabalho da 
Unidade de Acolhimento Infantojuvenil;
2. Promover a autonomia e inclusão social dos acolhidos, através 
de planejamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial Infan-
tojuvenil - CAPSij e os demais equipamentos da Rede de Atenção 
em Saúde;
3. Planejar, orientar e supervisionar os Projetos Terapêuticos Sin-
gulares - PTS elaborados, para garantia do cuidado longitudinal de 
cada acolhido;
4. Realizar os contatos necessários para a promoção do trabalho 
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em Rede, fortalecendo a UAI como dispositivo de tratamento aos 
usuários em uso abusivo de álcool, crack  e outras drogas.
5. Participar das reuniões semanais intra e intersetoriais determi-
nados pela Direção de Saúde Mental, para garantia do cuidado de 
cada acolhido.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO COMPLEXO REGU-
LADOR

Competência:

Terá como missão a direção do Complexo Regulador, de acordo 
com os fundamentos legais dispostos na Constituição Federal, nas 
Leis Orgânicas da Saúde, nas normativas do Ministério da Saúde 
e nas diretrizes da Política nacional de Regulação que serão con-
templadas no Plano Municipal de Saúde (PMS), aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde.

Atribuições: 

1. Propor resoluções/intervenções de curto, médio e longo prazo 
para aprimoramento  do  Complexo Regulador;
2. Analisar e monitorar os relatórios consolidados pelas áreas res-
ponsáveis a respeito da oferta de vagas, agendamento, internação e 
produção do Complexo Regulador; 
3. Acompanhar e avaliar as ações de regulação assistencial, ambu-
latorial e hospitalar;
4. Apoiar o coordenador de regulação, assistentes de regulação, su-
pervisores e assessores em relação aos processos de trabalho; 
5. Estabelecer normas e padrões para funcionamento do Complexo 
Regulador; 
6. Representar o Complexo Regulador em reuniões internas e ex-
ternas; 
7. Realizar reuniões permanentes com a equipe a fim de analisar os 
dados e propor novas incorporações; 
8. Acompanhar a elaboração dos protocolos assistenciais;
9. Validar os protocolos e revisão dos mesmos, para uniformizar as 
ações regulatórias; 
10. Coordenar o grupo de trabalho, realizando reuniões com de-
monstração de resultados e planejamento; 
11. Realizar reuniões sempre que necessário com os prestadores, 
Diretores e Coordenadores dos Hospitais a fim de ampliar as ofer-
tas e aumentar o número de serviços prestados;  
12. Acompanhar as atividades desenvolvidas nos diferentes seg-
mentos do Complexo 
Regulador;
13. Coordenar a elaboração de Indicadores de qualidade e de pro-
dutividade para avaliação do Complexo Regulador; 

14. Analisar os dados estatísticos utilizando-os na tomada de deci-
sões, que possam aprimorar o serviço; 
15. Identificar a utilização de instrumentos tecnológicos que per-
mitam acelerar o processo regulatório; 
16. Responder aos órgãos de controle sempre que requisitada; 
17. Prestar as devidas informações colaborando sempre que neces-
sário com a assessoria Jurídica;
18. Fomentar e viabilizar a educação permanente dos recursos hu-
manos envolvidos no processo de regulação;
19. Respeitar os preceitos constitucionais do País, a legislação do 
SUS, as leis do exercício profissional, o Código de Ética, bem como 
toda a legislação correlata existente; 
20. Fornecer subsídios para a definição do Plano Municipal de 
Saúde e demais instrumentos de planejamento; 
21. Participar das reuniões mensais do GT de Regulação; 
22. Efetuar contato quando necessário junto a Central de Regula-
ção Estadual, Reune e Médio Paraíba; 
23. Acompanhar a execução das PPIs. 
 
ASSISTENTE DE SISTEMATIZAÇÃO DA REGULAÇÃO 

Competência:

Terá como missão auxiliar na operacionalização dos sistemas de re-
gulação, de acordo com os fundamentos legais dispostos na Cons-
tituição Federal, nas Leis Orgânicas da Saúde, nas normativas do 
Ministério da Saúde e nas diretrizes da Política nacional de Regula-
ção que serão contempladas no Plano Municipal de Saúde (PMS), 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Atribuições:

1.  1. Monitorar a oferta de vagas ambulatoriais; 
2.  2. Verificar com sessenta dias de antecedência a disponibiliza-
ção de agenda pelos prestadores; 
3.  3. Efetuar as parametrizações necessárias no sistema; 
4.  4. Acompanhar e informar os dados estatísticos da regulação 
ambulatorial e hospitalar mensalmente; 
5.  5. Gerar relatórios referentes aos envios de agendas, agenda-
mentos e internações;
6.  6. Acompanhar os e-mails e forms relacionados as agendas; 
7.  7. Atender a demanda dos prestadores e unidades solicitantes 
quanto as dúvidas pertinentes aos Sistemas de Regulação;
8.  8. Realizar o suporte do sistema de regulação aos profissionais 
quando solicitado; 
9.  9. Orientar aos profissionais do Complexo Regulador dirimin-
do suas dúvidas a respeito dos sistemas MV, SER, TRS e SISREG; 
10.  10. Administrar treinamento para os diferentes perfis do MV, 
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SER, TRS e SISREG isto é, solicitante, executante, prestador, re-
gulador e administrativo; 
11.  11. Desenvolver instrumentos que possibilitem o controle dos 
fluxos de dados e informações produzidas pelos diversos setores da 
Regulação; 
12.  12. Realizar constante aprimoramento referente aos sistemas de 
regulação; 
13.  13. Solicitar senha de acesso aos sistemas MV, SER, TRS e SIS-
REG e monitorar a utilização dos profissionais; 
14.  14. Efetuar bloqueios na utilização dos sistemas, quando obser-
var alguma arbitrariedade e comunicar a coordenação. 
  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

COORDENADOR TÉCNICO DE ORDEM PÚBLICA

Competência: 

Coordenar a fiscalização das atividades autorizadas exercidas em 
áreas públicas por feirantes, expositores e ambulantes de feiras de 
ambulantes, impondo medidas administrativas necessárias à even-
tual correção de desvios e irregularidades existentes.

Atribuições:

1. Estabelecer e acompanhar a produtividade e o desempenho das 
equipes de fiscalização; 
2. Coordenar, quando necessário, a modernização dos equipa-
mentos e das atividades autorizadas exercidas no interior de feiras 
livres, móveis, orgânicas e congêneres, feiras de arte, feiras de anti-
quários, feiras alternativas, feiras de ambulantes e feiras especiais, 
observados os limites impostos pela legislação vigente; 
3. Informar aos órgãos competentes, eventuais irregularidades 
constatadas no exercício de atividades em área pública, que fujam 
das competências da Coordenação; 
4. Coordenar a atualização, por meio de sistema próprio, das 
informações inerentes às autorizações concedidas, canceladas ou 
suspensas, bem como às relativas à fiscalização das atividades con-
cedidas exercidas nas feiras livres, móveis, orgânicas e congêneres, 
feiras de arte, feiras de antiquários, feiras alternativas, feiras de 
ambulantes e feiras especiais, observados os limites impostos pela 
legislação vigente; 
5. Promover a atualização da base cadastral de feiras, feirantes e 
ambulantes, inclusive no que se refere ao controle de frequência;
6. Desempenhar outras atividades afins.

ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA

Competência: 

Assessorar o Superintendente da Pasta na direção, coordenação e 
gestão estratégica da Coordenadoria; Participar da formulação das 
políticas e diretrizes da Secretaria.

Atribuições:
1. Supervisionar, controlar, avaliar e integrar as atividades da 
Coordenadoria; 
2. Planejar, controlar, acompanhar e avaliar as atividades de fis-
calização e licenciamento de atividades econômicas, a exibição de 
publicidade e a ocupação de logradouros públicos por comércio 
ambulante, quiosques, bancas de jornal e revistas, mesas e cadeiras, 
eventos especiais, exposições, shows, mercados populares, feiras li-
vres, feirartes, feiras especiais, observada a legislação em vigor;
3. Realizar vistoria prévia com vistas à emissão de alvarás, autoriza-
ção para mesas e cadeiras, colocação de bancas de jornal, chaveiros, 
quiosques, publicidade exterior, eventos e o comércio ambulante; 
4. Coordenar, planejar e monitorar atividades relativas ao orde-
namento urbano; 
5. Desempenhar outras atividades afins.

ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Competência:

Organizar o controle interno, procedendo à análise e à fiscaliza-
ção orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, quanto à le-
galidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncias de 
receitas.

Atribuições:

1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano pluria-
nual, a execução dos programas de governo e orçamentos; 
2. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institu-
cional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no 
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao 
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às 
equipes técnicas, recebimento de diligências, remessa de respostas 
e tramitação dos processos;
3. Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os 
controles internos e externos; 
4. Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de 
controle interno, através das atividades de auditoria interna a se-
rem realizadas mediante metodologia e programação próprias, nos 
diversos sistemas administrativos do Poder Executivo Municipal, 
abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo rela-
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tórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; 
5. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espe-
lhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executa-
das à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal, de Segu-
ridade Social e de Investimentos do Poder, órgão ou entidade cuja 
estrutura pertença; 
6. Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e 
a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, finan-
ceira, patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, 
abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como, na 
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
7. Acompanhar o processo de planejamento e a elaboração do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Or-
çamentária; 
8. Identificar, avaliar e criar respostas aos riscos que comprome-
tam a efetividade dos objetivos organizacionais;
9. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente 
para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade 
solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados 
de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo 
ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem 
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de 
dinheiro, bens ou valores públicos; 
10. Representar ao TCE-RJ, sob pena de responsabilidade solidá-
ria, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos 
ou prejuízos ao erário não-reparados integralmente pelas medidas 
adotadas pela administração;
11. Desempenhar outras atividades afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE MOBILIDADE URBANA 

Competência: 

Coordenar o planejamento das atividades relacionadas a mobilida-
de urbana no município.

Atribuições:

1. Auxiliar no planejamento, organização, articulação, coorde-
nação e execução das políticas públicas municipais de mobilidade 
urbana;
2. Auxiliar na buscar pela efetividade e integração entre o sistema 
de transporte e uso do solo, por meio das práticas de mobilidade 
urbana sustentável;
3. Elaborar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana de forma participativa, envolvendo a gestão e a 

sociedade civil;
4. Fomentar as ações de transparência e a participação social, ten-
do como referência a eficiência e o diálogo entre as ações de mobi-
lidade urbana e a sociedade civil; 
5. Auxiliar no processo de elaboração de minutas de leis e decretos 
referentes às políticas de mobilidade urbana;
6. Realizar estudos referentes a infraestrutura de mobilidade ur-
bana do município, disponibilizando seus dados de forma digital 
para facilitar as ações futuras referentes ao transporte motorizado e 
não motorizado no município;
7. Analisar, emitir pareceres e acompanhar, sob a ótica da legis-
lação pertinente, as ações, projetos e propostas dos Relatórios de 
Estudos/ Impacto de Trânsito, elaborados por empreendedores ou 
por determinadas atividades;
8. Desenvolver e coordenar trabalhos, pesquisas e projetos vin-
culados ao desenvolvimento e medidas destinadas à melhoria da 
acessibilidade e mobilidade no âmbito do Município; 
9. Dar suporte na execução e no acompanhamento de todas as 
ações, incluindo aquelas promovidas por outras secretarias e autar-
quias, relacionadas com o sistema de mobilidade urbana;
10. Assessorar os demais órgãos, na área de sua competência.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

Competências:

Coordena, acompanha estoques e aprova pedidos de materiais. 
Administra e prospecta fornecedores, analisa a qualidade do for-
necimento.

Atribuições:

1. Instruir e acompanhar processos a serem licitados (compras e 
contratações), instruir processos de compra direta (compras e con-
tratações);
2. Promover compras cujo valor esteja até o limite dispensável de 
licitação;
3. Assessorar os departamentos para elaboração dos seus pedidos 
de aquisição e/ou contratação; liberar os materiais do almoxarifado 
para entrega;
4. Gerenciar contratos de prestação de serviços contínuos; super-
visionar o setor de transportes; supervisionar o almoxarifado;
5. Desempenhar outras atividades afins

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VIÁRIA

Competências:
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Planejar, coordenar, orientar e executar a fiscalização dos modais 
de Transportes Públicos Concedidos, Permitidos e Autorizados, 
coletivo e/ou individual no Município de Angra dos Reis, supervi-
sionando as atividades dos agentes fiscais.

Atribuições:

1. Coordenar e acompanhar as fiscalizações dos modais que com-
põe o sistema de transporte público no Município, mediante as 
legislações pertinentes;
2. Fiscalizar o cumprimento dos horários, dos itinerários e o nú-
mero de passageiros transportados, bem como, as demais ativida-
des pertinentes às linhas de transporte coletivo urbano;
3. Atender as solicitações/reclamações pela ouvidoria de trânsito e 
aquelas feitas diretamente no Órgão Gestor de Trânsito, relacionadas 
ao modais que compõe o sistema de transporte público no Município;
4. Acompanhar e assistir ao Diretor do Departamento de Trans-
portes Concedidos nas Inspeções anuais e semestrais dos modais 
que compõe o sistema de transporte público no Município;
5. Definir e gerenciar, no âmbito do Município, os locais de para-
das de ônibus municipais e intermunicipais;
6. Atender as entidades representativas e Sindicatos das categorias 
relacionadas ao transporte de passageiros (coletivo, escolar, táxis, 
mototáxis e motofrete) e ao público em geral;
7. Manter atualizados os dados operacionais do serviço de trans-
porte público;
8. Assistir ao Diretor de Departamento nos assuntos inerentes a 
sua área de atuação;
9. Acompanhar as alterações das legislações pertinentes à área de 
atuação; Manter arquivado e atualizado os dados cadastrais dos 
Concessionários, Permissionários e Autorizatários do transporte 
coletivo e individual que tramitam pelo Departamento; e
10. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência, 
que lhe forem conferidas ou delegadas;
11. Desempenhar outras atividades afins.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJE-
TOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

 Competências: 

Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Pro-
grama Nacional de Trânsito, no âmbito do Município de Angra 
dos Reis, com ênfase na educação e conscientização dos motoristas, 
ciclistas, motociclistas e pedestres, priorizando o respeito à vida 
e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN;

Atribuições:

1. Promover a participação em projetos e programas de educação 
e segurança do trânsito, de acordo com as diretrizes do Conselho 
Nacional de Trânsito e do Departamento Nacional de Trânsito;
2. Divulgar o trabalho deste Departamento, deixando uma ideia 
clara sobre motivações e objetivos de toda uma organização que 
envolve o trânsito no Município de Angra dos Reis;
3. Realizar palestras educativas para condutores em diversos seg-
mentos da cidade;
4. Desenvolver programa de treinamento para equipe de opera-
dores de trânsito;
5. Requerer, distribuir e controlar todo o material necessário para 
a realização das atividades a serem desempenhadas pelo setor;
6. Viabilizar convênios e parcerias com entidades da Administra-
ção Pública ou privada para a realização de campanhas e eventos 
com a temática trânsito;
7. Realizar ações de conscientização para disseminar conceitos de 
educação para o trânsito e segurança viária;
8. Efetuar pesquisa e Produção de meterias pedagógicos como: 
Cartilhas, panfletos entre outros;
9. Planejar atividades comemorativas, realizando ações e eventos 
de educação para o trânsito no município;
10. Apoiar ações de educação para o trânsito de âmbito Municipal, 
Regional e Nacional com o objetivo da troca de informações, ex-
periências e iniciativas;
11. Realizar intercâmbio de informações e atividades com outros 
órgãos afins; e
12. Desempenhar outras atividades afins.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

COORDENADOR TÉCNICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Competência:

Coordenar as atividades de catalogação, classificação de livros, infor-
mativos, fichas, entre outros documentos que atenda e de suporte ao 
usuário da Biblioteca Municipal. Promover e dinamizar ações que 
levem ao hábito de leitura, pesquisa e interpretação. Elaborar planos 
de fomento para o desenvolvimento da biblioteca municipal.

Atribuições: 

1. Planejar e coordenar ações para a Biblioteca Municipal;
2. Gerenciar coleções (arquivística, bibliográfica e obras raras) sob 
o ponto de vista administrativo, técnico-científico e de gestão de 
pessoas;
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3. Promover a divulgação do acervo e serviços da biblioteca mu-
nicipal;
4. Realizar a gestão de projetos de informatização, implementação 
e atualização de dados, catalogação, pesquisa e preservação das co-
leções da biblioteca municipal, visando o desenvolvimento da área;
5. Receber e avaliar doações de materiais bibliográficos;
6. Coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades 
desenvolvidas na biblioteca municipal através de relatórios;
7. Realizar outras atividades correlatas afins.

ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Competência:

É de responsabilidade da Unidade de Controle Interno referida no 
artigo 4º da Resolução CGM nº 021/2018, que dispõe sobre a es-
trutura e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Municipal, relativo à Secretaria de Educação. 

Atribuições:

1. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano pluria-
nual e a execução do governo e orçamento;
2. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institu-
cional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no 
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao 
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às 
equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respos-
tas e tramitação de processos;
3. Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os 
controles internos e externos;
4. Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de con-
trole interno, por meio das atividades de auditoria interna a serem 
realizadas mediante metodologia e programação próprias nos di-
versos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangen-
do as administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 
recomendações para o aprimoramento dos controles;
5. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espe-
lhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e no Orçamento, inclusive quanto as ações descentralizadas exe-
cutadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal, de 
Seguridade Social e de Investimentos do Poder, Órgão ou entidade 
cuja estrutura pertença;
6. Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a 
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto a 
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, finan-
ceira, patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, 
abrangendo as administrações Direta e Indireta, bem como na 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
7. Acompanhar o processo de planejamento e a elaboração do Pla-
no Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orça-
mentária;
8. Identificar, avaliar e criar respostas aos riscos que comprometam 
a efetividade dos objetivos organizacionais;
9. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente 
para que instaure imediatamente sob pena de responsabilidade 
solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquina-
dos de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem prejuízo 
ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem 
prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de 
dinheiro, bens ou valores públicos;
10. Representar ao TCE, sob pena de responsabilidade solidária, 
sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou 
prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas ado-
tadas pela administração.

COORDENADOR DE EMPENHO

Competência: 

Coordenar todas as atividades relacionadas à verificação da regula-
ridade da despesa, promovendo seu empenho no sistema de orça-
mentário da Secretaria de Educação de acordo com as orientações 
estabelecidas pelo órgão responsável na Prefeitura Municipal. 

Atribuições: 

1. Manter arquivos de documentos em ordem para eventuais con-
sultas orçamentárias e contábeis;
2. Proceder empenho das despesas de acordo com as determinações 
licitatórias e orçamentárias;
3. Efetuar a verificação de dotação orçamentária indicada pelo so-
licitante e suas respectivas vinculações;
4. Conferir a existência das ações da Secretaria de Educação Lei 
do Orçamento Anual – LOA para posterior empenho da despesa;
5. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
hierárquico.

COORDENADOR DE LIQUIDAÇÃO

Competência:

Exercer todas as atividades relacionadas à verificação da regularida-
de da despesa, promovendo sua liquidação no sistema de contabi-
lidade municipal. 
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Atribuições:

1. Examinar previamente os processos de despesa pública a serem 
pagos, quanto ao aspecto legal, aritmético e contábil, acompanhan-
do todos os seus estágios, confirmando os empenhos, verificando 
os saldos orçamentários existentes e a documentação comproba-
tória da realização da despesa, emitindo as competentes notas de 
liquidação, liberando-as para pagamento;
2. Enviar, em diligência à Secretaria que deu origem à despesa, os 
processos que contenham irregularidades para as devidas correções;
3. Emitir relatórios gerenciais;
4. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secre-
tário de Educação, Juventude  e Inovação;
5. Exercer outras atividades correlatas à liquidação de despesas. 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, PES-
QUISAS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Competência: 

Administrar e coordenar as atividades concernentes aos Projetos, 
Pesquisas e Inovação, em consonância com as políticas e diretrizes 
da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, bem como criar instru-
mentos que possibilitem o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, em parceria com as Universidades, Instituições de pesquisa e 
os setores produtivos, favorecendo o desenvolvimento educacional.

Atribuições: 

1. Participar de reuniões com o Secretário de Educação e a Supe-
rintendência de Educação para promoção da integração Técnica, 
Pedagógica e Administrativa da Secretaria de Educação;
2. Implantar e administrar uma política de Ensino Tecnológico e 
profissionalizante em consonância com as demandas locais e re-
gionais;
3. Definir investimentos, projetos, programas de C&T, em parce-
ria com o CMIT (Conselho Municipal de Inovação Tecnológica) 
e o FMIT (Fundo Municipal de Inovação Tecnológica), nos quais 
estarão fixadas as diretrizes e prioridades que nortearão os investi-
mentos na área de pesquisa e inovação;
4. Promover seminários, fóruns, cursos de aperfeiçoamento e capa-
citação de gestores na área de pesquisa e inovação;
5. Gerenciar convênios visando elevar a capacidade tecnológica em 
temas estratégicos para a promoção da igualdade de oportunidades;
6. Viabilizar a criação de mecanismos para favorecer o ambiente 
inovador na Secretaria, unidades escolares e demais órgãos da ad-
ministração pública;
7. Elaborar relatório semestral / anual contendo dados e sugestões 

de superação das dificuldades encontradas no ano em curso.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Competência: 

Administrar, coordenar, planejar, controlar e executar atividades 
relacionadas a recursos humanos e zelar pelo cumprimento da le-
gislação da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação.

Atribuições:

1. Planejar e solicitar a contratação de pessoal para atender a políti-
ca educacional da Secretaria de Educação, de acordo com a amplia-
ção ou redução da estrutura física, bem como do quadro de pessoal 
decorrente de aposentadorias, exonerações e outros;
2. Participar junto a SERH de expediente relativo a elaboração de 
editais de processo seletivo ou concurso público para ingresso de 
pessoal para a Secretaria de Educação, Juventude e Inovação;
3. Gerenciar e registrar os atos referentes a admissão, exoneração, 
nomeações e dispensa de funções de servidores, bem como todos 
aqueles que impliquem em alteração da vida funcional do servidor 
nas unidades de ensino e na SEJIN;
4. Acompanhar e despachar os processos de licenças para afasta-
mentos, readaptação e avaliações médicas periciais dos servidores 
no sistema de gerenciamento da SEJIN;
5. Controlar e registrar e auditar frequência, férias e licenças no 
sistema gerencial da SEJIN em conjunto com a SERH;
6. Realizar lançamentos, conferência e transmissão de dados finan-
ceiros para o sistema da folha de pagamento, referente a folha nor-
mal, rescisão, férias, 13o salário e complementares;
7. Encarregar-se dos expedientes relativos a remoção, avaliação 
de desempenho de estágio probatório e avaliação de desempenho 
PCCR dos servidores da SEJIN;
8. Orientar e elaborar a escala de férias dos servidores da SEJIN 
encarregando-se dos expedientes relativos a estas;
9. Emitir declaração funcional dos servidores da SEJIN nos proces-
sos de aposentadoria, acumulação e outros;
10. Encaminhar à SAD.SERH, informações referentes a folha de 
pagamento da SEJIN e outras relativas ao pagamento de pessoal 
(hora extra, RTI, RETT);
11. Zelar pelo efetivo desempenho dos servidores da SEJIN, reali-
zando treinamentos com vistas à melhoria constante de desempe-
nho do servidor;
12. Analisar e responder os processos relativos a assuntos de pessoal;
13. Manter arquivo da vida funcional dos servidores;
14. Realizar outras atividades correlatas.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COORDENADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Competência: 

Orientar a Secretaria na elaboração de memorandos, comunica-
ções internas e demais documentos pertinentes ao setor, controle 
de entrada e saída de documentos, além de mediar o contato dos 
requerentes e a secretaria.

Atribuição: 

1. Emissão de memorandos observando seus anexos e exigências 
correlativas às suas modalidades, fator de relevância e outros itens 
que advenham da sua necessidade;
2. Controle de fluxo de documentos;
3. Atendimento telefônico assim como transferência de ligações e 
anotação de recados;
4. Elaboração de relatório com as demandas solicitadas pelos re-
querentes assim como a filtragem setorial;
5. E outras, afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE HABITAÇÃO

Competência:

Coordenar a elaboração de projetos de arquitetura/engenharia dos 
projetos habitacionais do Executivo Municipal.

Atribuições: 

1. Coordenar a elaboração de projetos de arquitetura /engenharia 
dos projetos habitacionais;
2. Executar memoriais descritivos e quantitativos para elaboração 
de planilha de custos;
3. Buscar parcerias, convênios ou contratos com instituições pú-
blicas ou privadas, como a adesão a programas habitacionais do 
Governo Federal e do Governo Estadual, de forma a viabilizar a 
execução dos projetos;
4.Outras atribuições afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE PROJETOS DE REGULA-
RIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Competência: 

Coordenar, auxiliar e acompanhar todos os programas e projetos 

de regularização fundiária do Executivo Municipal.

Atribuições: 

1. Elaborar peças gráficas necessárias para a regularização fundiária, 
junto ao setor de georreferenciamento;
2. Elaborar plantas e projetos necessários para a regularização fundiária;
3. Coordenar a elaboração de projetos e a documentação para a 
efetivação da regularização fundiária os núcleos urbanos infor-
mais consolidados do município nos Termos da Lei Federal nº 
13.465/2017 e do Decreto Federal nº 9.310/2018 e demais legis-
lações pertinentes acerca do tema;
4. Elaborar memoriais descritivos e demais documentos pertinen-
tes a regularização fundiária;
5. Outras atribuições afins.

SECRETARIA DE EVENTOS

COORDENADOR TÉCNICO DE APOIO OPERACIONAL

Atribuições:

1.  Acompanhar e coordenar as operações externas e internas de 
montagem de estruturas temporárias;
2.  Coordenar em conjunto com outras secretarias ações para exe-
cução de pequenos e médios eventos;
3.  Acompanhar e executar apoio a eventos comunitários sem 
cunho religioso;
4.  Acompanhar o licenciamento de eventos apoiados e próprios, 
junto aos órgãos de segurança Municipal, Estadual e Federal.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Competência: 

Coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à 
área de sua respectiva responsabilidade; com o foco em resultados, 
e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de 
Infraestrutura e Logística Patrimonial da Fundação Hospitalar Jor-
ge Elias Miguel.

Atribuições: 

1. Efetuar informações acerca dos bens móveis e imóveis do Hos-
pital Municipal da Japuíba; 
2. Manter em ordem arquivos e cadastros atualizados do patrimô-
nio da Fundação;
3. Controlar a movimentação física dos bens patrimoniais, expe-
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dindo termos de responsabilidade/remanejamento;
4. Emitir relatórios administrativos de prestação de contas da res-
pectiva área de atuação;
5. Encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabi-
lidade para análise da Secretaria Hospitalar;
6. Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas 
respectivas competências, pela secretária e tudo o mais inerente aos 
encargos legais e atribuições por ela delegadas;
7. Elaborar e planejar, solicitações técnicas relativas aquisição de 
para Fundação;
8. Zelar, fiscalizar, dirigir, orientar, supervisionar e avaliar a execu-
ção dos trabalhos de seus setores; 
9. Organizar o inventário Patrimonial Institucional e manter 
atualizado o registro dos bens móveis e imóveis da Fundação;
10. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência;
11. Realizar o cadastramento e tombamento dos bens patrimo-
niais, bem como manter controle da distribuição; 
12. Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis 
pertencentes a Fundação;
13. Comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregu-
laridades constatadas;
14. Realizar inspeção e propor a manutenção dos móveis passíveis 
de recuperação;
15. Acompanhar a fiscalização dos contratos pertinentes ou simi-
lares aos bens móveis e imóveis e a comissão de Tomada de Contas 
instaurada pela secretária no final do exercício.

COORDENADOR TÉCNICO DE ALMOXARIFADO

Competência:

Estabelecer a organização dos almoxarifados, bem como, acompa-
nhar, coordenar e controlar a distribuição de material de consumo 
e permanentes da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel.

Atribuições:

1. Coordenar, executar e fiscalizar os serviços de recebimentos e 
conferência dos materiais, confrontando os dados da nota com o 
pedido e verificando a qualidade e quantidade dos mesmos;
2. Classificar, especificar e padronizar os materiais e equipamentos;
3. Fiscalizar a entrada e saída de materiais do almoxarifado;
4. Proceder à reposição dos materiais de acordo com os limites de 
estoques máximos e mínimos;
5. Realizar cálculos simples a fim de obter o preço médio dos mate-
riais, visando atualização do saldo financeiro das fichas de estoque;
6. Organizar o armazenamento de materiais e produtos, identi-
ficando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, 

para garantir uma estocagem racional e ordenada;
7. Orientar na conservação do material estocado, providenciando 
as condições necessárias para evitar deterioração e perda;
8. Proceder com o registro dos materiais e das atividades realizadas, 
para facilitar consultas e a elaboração dos inventários e relatórios;
9. Emitir relatórios administrativos de prestação de contas da res-
pectiva área de atuação;
10. Conferir os documentos de entrada de material, e liberar as 
Notas Fiscais para pagamento;
11. Atender às requisições de materiais dos setores hospitalar;
12. Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais 
sob sua guarda;
13. Realizar o balanço mensal fornecendo dados para a contabilidade;
14. Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamen-
to adequado, e a segurança dos materiais em estoque;
15. Fazer ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com 
o empenho;
16. Realizar o inventário anual;
17. Acompanhar a fiscalização dos contratos e a comissão de To-
mada de Contas instaurada pela secretária no final do exercício, 
pertinentes ou similares os materiais da Fundação;
18. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência 
conforme atribuição da Secretaria Hospitalar.

COORDENADOR TÉCNICO DE FATURAMENTO

Competência: 

Realizar o faturamento final de cada prontuário após a alta de cada 
paciente ou durante o período de internação. 

Atribuições:

1.  Buscar integração com os diferentes setores, visando o aprimo-
ramento das ações de faturamento;
2.  Definir as rotinas de faturamento para o hospital;
3.  Executar o faturamento do SUS;
4.  Realizar relatório de faturamento para Departamento de Ges-
tão, identificando o município de origem do paciente;
5.  Manter atualizada o cadastro do hospital e toda e qualquer ta-
bela utilizada com preços e demais itens utilizados para confecção 
das faturas;
6.  Atualizar o banco de dados do faturamento, bem como o cadas-
tro de profissionais que atuam na instituição;
7. Acompanhar os pacientes durante seu período de internação, 
participando do controle dos custos por internação;
8. Executar outras atividades inerentes à sua área de competência 
conforme atribuição da Secretaria Hospitalar;
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9. Acompanhar a fiscalização dos contratos e a comissão de Tomada 
de Contas instaurada pela secretária no final do exercício, pertinen-
tes ou similares a processos faturados e auditáveis pela Fundação.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRA-
TAMENTO DE ESGOTO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Competência:

Executar e coordenar pequenas obras com recursos humanos pró-
prios do SAAE, bem como coordenar as ações de transporte, além 
da manutenção eletromecânica.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao Departa-
mento e Coordenações;
2. Assessorar e orientar a Superintendência Executiva nos assun-
tos que dizem respeito aos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no Município;
3. Propor melhorias, incremento e novos recursos no que diz res-
peito ao sistema de água e esgoto do Município;
4. Coordenar e propor soluções, fiscalizar os equipamentos e ser-
viços de manutenção de água e esgoto no âmbito do Município;
5. Providenciar reparo e troca de hidrômetros; 
6. Promover a manutenção dos equipamentos das redes e aduto-
ras de água do Município; 
7. Manter em boas condições os sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário;
8. Efetuar manutenção adequada de forma a garantir o bom fun-
cionamento dos sistemas de água e esgotamento sanitário;
9. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

COORDENADOR TÉCNICO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Competência:

Executar e promover ações de cunho administrativo nas questões 
relativas aos processos licitatórios para aquisição e ou alienação de 
bens e serviços.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes a aquisição e 
ou alienação de bens e serviços;

2. Centralizar às operações preparatórias de licitações e compras 
de bens, obras, materiais e serviços, fornecimentos e outros, obser-
vado o disposto nas leis de licitação e legislação aplicável;
3. Planejar, preparar e acompanhar todas as atividades de licita-
ções e compras do SAAE;
4. Promover estudos de mercado, definindo programa e calendá-
rio de compra com base no consumo identificado e órgãos requisi-
tantes, visando sempre melhores condições;
5. Promover a elaboração de relatórios gerenciais visando possibi-
litar aos superiores o histórico do desempenho da área;
6. Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável às licitações e 
compras;
7. Administrar e fiscalizar julgamentos e cadastramentos de lici-
tações, abertura e análise de documentos e propostas de licitantes, 
bem como as de inscrições em registro cadastral de fornecedores;
8.  Administrar as atas de registro de preços;
9. Dar assistência aos processos licitatórios para aquisição e ou 
alienação de bens e serviços, bem como obras e serviços de enge-
nharia;
10. Preparar minutas de editais de licitação;
11. Elaborar minutas de instrumentos normativos acerca das con-
tratações de serviços terceirizados e compras;
12. Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tri-
bunal de Contas;
13. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Dire-
tor Administrativo e de Licitação;
14. Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamen-
to eficaz da Comissão de Licitação;
15. Viabilizar e manter atualizados os cadastros de fornecedores;
16. Manter arquivo da documentação pertinente aos procedimen-
tos licitatórios;
17. Expedir os tipos de instrumentos convocatórios, elaborá-los, 
divulgá-los e publicá-los de acordo com a legislação em vigor;
18. Promover estudos de mercado, visando sempre melhores con-
dições;
19. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

Competência:

Compete a assistência da chefia imediata nas questões relativas aos 
processos licitatórios para aquisição e ou alienação de bens e serviços.

Atribuições:

1. Dar assistência aos processos licitatórios para aquisição e ou alie-



BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Ano XIX • N° 1636 • 3 de março de 2023

50

nação de bens e serviços, bem como obras e serviços de engenharia; 
2. Preparar minutas de editais de licitação; 
3. Elaborar minutas de instrumentos normativos acerca das con-
tratações de serviços terceirizados e compras; 
4. Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tri-
bunal de Contas; 
5. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Dire-
tor Administrativo e licitação; 
6. Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamen-
to eficaz da Comissão de Licitação.
7. Viabilizar e manter atualizados os cadastros de fornecedores; 
8. Manter arquivo da documentação pertinente aos procedimen-
tos licitatórios;
9. Expedir os tipos de instrumentos convocatórios, elaborá-los, 
divulgá-los e publicá-los de acordo com a legislação em vigor;
10. Promover estudos de mercado, visando sempre melhores con-
dições;
11. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

COORDENADOR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Competência:

Executar as ações de manutenção preventiva e corretiva nos siste-
mas, bem como assessorar à autarquia

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao Setor;
2. Representar de forma descentralizada os serviços do SAAE;
3. Prestar informação nos requerimentos de ligação de água e esgoto; 
4. Atender às reclamações da população; 
5. Estruturar os seus serviços; 
6. Estudar, elaborar e propor modificações e/ou medidas para oti-
mização de projetos; 
7. Assessorar ao departamento nos levantamentos de campo para 
projetos de redes de água e esgoto; 
8. Dar apoio aos serviços do SAAE
9. Promover a manutenção da rede de água e esgoto; 
10. Auxiliar a fiscalização do SAAE, bem como no cadastramento 
e recadastramento de usuários; 
11. Informar a seu superior, irregularidades observadas referentes 
às ligações de água e esgoto;
12. Auxiliar nos serviços de nivelamento; 
13. Promover verificação técnica para liberação dos requerimentos 
de ligação de água, esgoto e outros; 
14. Tratar diretamente dos reparos dos sistemas de distribuição de 

água e tratamento de esgoto; 
15. Controlar, dimensionar e supervisionar equipes de campo liga-
das à manutenção dos sistemas; 
16. Efetuar ligações e cortes de ramais de água e esgoto; 
17. Manter em bom estado de funcionamento os equipamentos 
referentes aos sistemas de abastecimento de água e esgoto;
18. Manter equipes de serviço em escala de revezamento para efe-
tuar manobras de controle e fluxo de água quando necessário;
19. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

COORDENADOR TÉCNICO DE ELEVATÓRIAS E ADU-
TORAS 

Competência:

Executar ações de manutenção, coordenação, operação e supervi-
são nas unidades elevatórias e adutoras da autarquia.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao Setor;
2. Executar ações de manutenção corretiva e preventiva nas insta-
lações e equipamentos das unidades elevatórias de água e esgoto;
3. Executar ações de manutenção corretiva e preventiva nas adu-
toras de água e redes de esgoto relacionadas às estações elevatórias;
4. Estudar, elaborar e propor modificações e/ou medidas para oti-
mização de projetos e sistemas;
5. Estruturar os seus serviços;
6. Assessorar ao departamento nos levantamentos de campo rela-
cionados às unidades elevatórias e adutoras;
7. Dar apoio aos serviços do SAAE;
8. Manter em bom estado de funcionamento os equipamentos re-
ferentes às estações elevatórias e adutoras;
9. Manter e coordenar as equipes de serviço em escala de reveza-
mento para manobras das elevatórias, quando necessário;
10. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de com-
petência.

ASSESSOR TÉCNICO ASSUNTO COMERCIAL

Competência:

Assessorar as ações de cunho comercial da autarquia, envolvendo 
parcelamentos, cobranças, vistorias, inscrição em dívida ativa, etc..

Atribuições:
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1. Assessorar as atividades inerentes ao Departamento e Coorde-
nações;
2. Assessorar e fornecer dados ao Diretor de Departamento Co-
mercial na tomada de decisões;
3. Assessorar ao Diretor na instituição das tarifas para os serviços 
do SAAE;
4. Assessorar ao Diretor na fixação de métodos técnico-científi-
cos as taxas e tarifas a serem cobradas dos usuários, levando em 
consideração os custos reais dos serviços prestados e as diferenças 
socioeconômicas da população;
5. Assessorar ao Diretor no cálculo do valor real do custo do me-
tro cúbico da água a ser fornecida à população;
6. Assessorar ao Diretor na promoção de campanhas de escla-
recimentos sobre a Dívida Ativa e sobre outras atividades de in-
formação ao público, que objetivem evitar processos de cobrança 
judicial;
7. Elaborar e emitir certidões aos usuários concernentes aos seus 
serviços do Departamento;
8. Emitir pareceres e decisões quando for o caso, nos requerimen-
tos de sua competência;
9. Desempenhar as demais atividades afetas a sua área de com-
petência.

COORDENADOR TÉCNICO DE DÍVIDA ATIVA

Competência:

Executar e promover as ações de cobrança e dívida ativa da insti-
tuição.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao Setor;
2. Programar, organizar, administrar e avaliar as atividades ineren-
tes ao Setor, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas;
3. Aplicar e fazer aplicar leis e regulamentos referentes à administra-
ção dos créditos tributários, orientando e fiscalizando sua execução;
4. Auxiliar na avaliação de tarifas;
5. Emitir pareceres e decisões quando for o caso, nos requerimen-
tos de sua competência;
6. Solicitar ações de vistorias e fiscalizações, sempre que necessário;
7. Elaborar e emitir certidões aos usuários concernentes aos seus 
serviços;
8. Atender aos usuários dando-lhes informações referentes à trami-
tação de requerimentos de seu interesse;
9. Supervisionar e coordenar as atividades do Setor de Inscrição 
em Dívida Ativa;
10. Supervisionar e coordenar as atividades do Setor de Controle 

de Execução Fiscal;
11. Orientar os servidores da Seção de forma a assegurar a qualida-
de no atendimento ao público;
12. Desempenhar as demais atividades pertinentes a sua área de 
competência.

COORDENADOR TÉCNICO DE OUVIDORIA 

Competência:

Garantir o recebimento de comunicados e o encaminhamento para 
os responsáveis, prezando pela sigilosidade das informações e pes-
soas envolvidas, observadas e respeitadas as legislações em vigor, no 
que couber.

Atribuições:

1. Receber, analisar, encaminhar e responder as denúncias, recla-
mações, sugestões, críticas e elogios referentes às ações do SAAE; 
2. Planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar e elaborar nor-
mas e procedimentos padrões, para as atividades da Ouvidoria, no 
âmbito do SAAE;
3. Oficiar as autoridades competentes, cientificando-as das ques-
tões apresentadas, e requisitar informações e documentos; e, sendo 
o caso, recomendar a instauração de procedimentos administra-
tivos para o exame técnico das questões e a adoção de medidas 
para prevenção de falhas e omissões responsáveis pela inadequada 
prestação do serviço público;
4. Estabelecer canais de comunicação com o cidadão, que venham 
facilitar e agilizar o fluxo das informações e a solução dos pleitos;
5. Coordenar, acompanhar e supervisionar o serviço de informa-
ções ao cidadão, em atendimento ao disposto na legislação vigente;
6. Assessorar a autoridade de que trata a legislação vigente, no exer-
cício de suas atribuições;
7. Facilitar o acesso do cidadão à Ouvidoria, simplificando seus pro-
cedimentos internos e promovendo a divulgação sistemática de sua 
missão institucional, bem como dos serviços oferecidos ao cidadão;
8. Organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas e 
produzir indicativos quantificados do nível de satisfação dos usuários 
dos serviços públicos prestados no âmbito da autarquia e de suas 
atribuições em conjunto com outros órgãos do Governo municipal;
9. Promover de forma permanente e sistemática a articulação com 
os órgãos do município; 
10. Supervisionar as atividades da Central de Relacionamento do 
SAAE; e
11. Desempenhar as demais atividades afetas a sua área de com-
petência.
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COORDENADOR TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO E SISTE-
MAS 

Competência:

Planejar, executar e coordenar a automação dos sistemas de água e 
esgoto da autarquia.

Atribuições:

1. Coordenar e supervisionar as atividades inerentes ao Setor;
2. Estudar, elaborar e propor modificações e/ou medidas para oti-
mização de projetos e sistemas;
3. Estruturar os seus serviços;
4. Assessorar ao departamento nos levantamentos de campo rela-
cionados a automação dos sistemas de água e esgoto;
5. Dar apoio aos serviços do SAAE;
6. Manter em bom estado de funcionamento os equipamentos de 
automação;
7. Planejar, coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades 
técnicas e operacionais do SAAE, relacionadas à automação, acom-
panhamento e ação de forma remota, nos sistemas de água e esgoto;
8. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área de compe-
tência.

ASSESSOR DE ASSUNTOS EXECUTIVOS 

Competência:

Assessorar as atividades de caráter técnico da autarquia, dando su-
porte ao Superintendente Executivo.

Atribuições:

1. Assessorar as atividades inerentes aos Departamentos, Coorde-
nações e Regionais da Superintendência Executiva;
2. Assessorar e manter informada a Superintendência Executiva 
na viabilização de projetos e políticas de gestão de água e esgoto; 
3. Planejar, coordenar, executar, fiscalizar e controlar as atividades 
técnicas e operacionais do SAAE, relacionadas ao abastecimento 
de água e esgotamento sanitário do Município de Angra dos Reis;
4. Assessorar os demais órgãos do SAAE nos assuntos que dizem res-
peito ao abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município;
5. Propor melhorias, incremento e novos recursos para os sistemas 
de água e esgoto;
6. Assessora nos estudos de tarifas de água e esgoto;
7. Assessorar nas ações de fiscalização, fornecendo elementos téc-
nicos para seu desempenho, quando se fizer necessário;

8. Desempenhar as demais atividades afetas à sua área competência.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

COORDENADOR TÉCNICO DE ROTEIRIZAÇÃO TURÍS-
TICA 

Atribuições:

1. Planejar roteiros diversificados de Angra dos Reis; 
2. Fomentar a divulgação de roteiros alternativos de turismo;
3. Acompanhar projetos referentes à criação de novos roteiros; 
4. Analisar a criação de novos itinerários potenciais para o desen-
volvimento turístico em Angra dos Reis;
5. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

COORDENADOR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRANSPORTES TURÍSTICOS 

Atribuições:

1. Verificar, apurar e tomar providências nas ações de fiscalização 
de veículos turísticos do tipo van, micro-ônibus e ônibus nos aces-
sos ao Município;
2. Planejar ações de fiscalização nas barreiras de acesso ao Município; 
3. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

COORDENADOR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO NA VILA 
DO ABRAÃO 

Atribuições:

1. Planejar ações de ordenamento dos cais de embarque e seu en-
torno; 
2. Coibir irregularidades em produtos e serviços turísticos oferta-
dos na Vila do Abraão;
3. Verificar documentação de embarcações e empresas de turismo 
na Vila do Abraão; 
4. Fiscalizar os serviços de turismo em conjunto com outros ór-
gãos da Prefeitura; 
5. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

COORDENADOR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO TURÍSTICO 
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Atribuições:

1. Coibir a venda de produtos e serviços turísticos em vias públi-
cas, em conjunto com outros órgãos Municipais; 
2. Planejar ações turísticas, principalmente às referentes ao orde-
namento e controle de atividades turísticas;
3. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

COORDENADOR TÉCNICO DE APOIO OPERACIONAL 

Atribuições:

1. Apoiar ações de fiscalização turística nas barreiras de acesso ao 
Município;
2. Promover ações de fiscalização e ordenamento nos corredores 
turísticos através das rondas em conjunto com outros órgãos do 
Município;
3. Planejar ações de controle dos cais e serviços turísticos no Mu-
nicípio;
4. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL EM TURISMO 

Atribuições:

1. Planejar ações de capacitação profissional em turismo para o 
público interno e externo; 
2. Fomentar parcerias para a realização de ações de capacitação 
para o trade turístico;
3. Criar programas de conscientização turística para a população;
4. Participar de ações de controle e ordenamento em todos os cais 
do Município.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO SAAE
NOTIFICAÇÃO Nº 4881/2023

Notificada: SHIRLANE DE SOUZA CARDOSO
Endereço: RUA DOCE ALFA, SN, VILLAGE JACUACANGA
Matrícula: 30689-4

NOTIFICAÇÃO: SANAR INTERLIGAÇÃO ENTRE PRÉ-
DIOS DISTINTOS ATRAVÉS DE RAMAL INTERNO.
EM CUMPRIMENTO DO DECRETO  2735/2003 OU EN-
TRAR COM RECURSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO.

O NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA ACIMA SUJEI-
TARÁ O NOTIFICADO AS SANÇÕES PREVISTAS NO DE-
CRETO 9958/2015, ONDE ALTERA O ART. 90 DO DECRE-
TO 2735/2003.

Data da Notificação: 24/02/2023

ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023. 

SAAE/AR – SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO

DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO  DO

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS – RJ

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO SAAE
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2691/2023

AUTUADO: JOVENIL CLAUDIANO MARTINS 
Endereço: RUA SILVA JARDIM, 273, NOVA ANGRA
Matrícula: 18608-2

DATA DA AUTUAÇÃO: 01/03/2023

FICA O AUTUADO INTIMADO PARA EM 30 (TRINTA) 
DIAS A PAGAR A MULTA NO VALOR DE R$ 2.420,00 
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS) OU EN-
TRAR COM RECURSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO. APÓS ESSE PRAZO, ES-
TAREMOS LANÇANDO O VALOR DA REFERIDA MULTA 
NA PRÓXIMA CONTA DE ÁGUA DESTE IMÓVEL.

INFRAÇÃO: INTERVENÇÃO DE QUALQUER MODO NAS 
INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 
ESGOTO E VIOLAÇÃO OU RETIRADA DO HIDRÔME-
TRO OU DE LIMITADOR DE CONSUMO, FICANDO IN-
CURSO NO DECRETO 9.558/2015 – ARTIGO 90, ANEXO 
III, ITENS II E IV.

ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023. 

SAAE/AR – SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO

DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO  DO

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS – RJ
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO SAAE
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2689/2023

AUTUADA: REJANE NOBREGA DA SILVA
Endereço: RUA IRMÃ IRENE, 185, CASA 2, CAMORIM
Matrícula: 11202-0

DATA DA AUTUAÇÃO: 24/02/2023

FICA A AUTUADA INTIMADA PARA EM 30 (TRINTA) 
DIAS A PAGAR A MULTA NO VALOR DE R$ 2.420,00 
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS) OU EN-
TRAR COM RECURSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO. APÓS ESSE PRAZO, ES-
TAREMOS LANÇANDO O VALOR DA REFERIDA MULTA 
NA PRÓXIMA CONTA DE ÁGUA DESTE IMÓVEL.

INFRAÇÃO: INTERVENÇÃO DE QUALQUER MODO NAS 
INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 
ESGOTO E VIOLAÇÃO OU RETIRADA DO HIDRÔME-
TRO OU DE LIMITADOR DE CONSUMO, FICANDO IN-
CURSO NO DECRETO 9.558/2015 – ARTIGO 90, ANEXO 
III, ITENS II E IV.

ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023. 

SAAE/AR – SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO

DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO  DO

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS – RJ

PORTARIA Nº 050/2023

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTA-
ÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNI-
CÍPIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o Contrato nº 002/2023, celebrado entre 
o SAAE de Angra dos Reis e a empresa GMF GESTÃO DE ME-
DIÇÃO E FATURAMENTO LTDA, firmado em 24 de fevereiro 
de 2023, com fulcro no art. 117, caput da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora ADRIANA TEIXEIRA, Ma-
trícula nº 2850, para exercer a gestão do Contrato nº 002/2023, 
processo nº 2022045837, cujo objeto é os serviços técnicos es-
pecializados de “OPERAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTE-
MA DE LEITURA, MEDIÇÃO, FATURAMENTO E ARRE-

CADAÇÃO, COM GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 
AÇÕES COMERCIAIS NAS NOVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO CONTRATANTE ORIUNDAS DA COMPANHIA ESTA-
DUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE-RJ NO MUNICÍ-
PIO DE ANGRA DOS REIS” envolvendo as áreas de faturamen-
to, medição e atualização cadastral de consumidores, na forma do 
Termo de Referência e do instrumento convocatório.

Art. 2º. Fica designado o servidor CARLOS ALEXANDRE SOA-
RES DE OLIVEIRA, Matrícula nº 190338, para exercer a fiscali-
zação do contrato citado no artigo anterior.

Art. 3º. Fica designado o servidor BENEDITO CARLOS DOS 
ANJOS MEIRA, Matrícula nº 190458, para exercer a suplência da 
fiscalização do referido contrato e o servidor ALVARO ODILON 
SIMÕES NETO, Matrícula nº 190695, para exercer a suplência 
da gestão do mesmo contrato.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de 24 de fevereiro de 2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO

DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE,

02 DE MARÇO DE 2023.

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS

PRESIDENTE

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS

PRESIDENTE

PORTARIA Nº 051/2023

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTA-
ÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍ-
PIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR VALDEMIR DE ANICETO, Matrícula nº 190.486, 
para exercer interinamente o Cargo em Comissão de Coordenador 
Técnico da Região da Japuíba, Símbolo CT, no período de 06 de 
março a 04 de abril de 2023, durante as férias do titular Luiz An-
tônio Ferreira, Matrícula nº 191.085.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO

DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE,

02 DE MARÇO DE 2023.

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS

PRESIDENTE

PORTARIA Nº 052/2023

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTA-
ÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍ-
PIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR WAGNER RICARDO DA SILVEIRA, Matrícu-
la 190.656, para exercer interinamente a Função Gratificada de 
Coordenador de Transporte, Símbolo FG-2, no período de 13 de 
março a 11 de abril de 2023, durante as férias do titular Jefferson 
Abreu de Souza, Matrícula nº 190.511.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO

DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – SAAE,

02 DE MARÇO DE 2023.

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS

PRESIDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2023

PROCESSO Nº  2022047003

OBJETO: Registro de Preços de medicamentos fracassados nos 
pregões presenciais 024/2022 e 050/2022, para atender demandas 
da Farmácia Judicial da Rede Municipal de Saúde de Angra dos 
Reis

DATA/HORA DA SESSÃO: 20/03/2023 – 10:00hrs

LOCAL: , Rua Almirante Machado Portela - sala 203, nº 85, Bal-
neário, Angra dos Reis-RJ.

RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive vir-
gem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através 
do site www.angra.rj.gov.br.

NATHALIA DE PAULA DINIZ

PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2023

PROCESSO Nº 2022038493

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA REPOR E OU SU-
PRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS.

DATA/HORA DA SESSÃO: 21/03/2023 – 10:00hrs

LOCAL: , Rua Almirante Machado Portela - sala 203, nº 85, Bal-
neário, Angra dos Reis-RJ.

RETIRADA DO EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
ou Departamento de Licitações, mediante 01(um) pen drive vir-
gem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através 
do site www.angra.rj.gov.br.

NATHALIA DE PAULA DINIZ

PREGOEIRA

CARTA CONVITE Nº 003/2023

PROCESSO Nº 2022046548

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de en-
genharia para elaboração de projeto técnico de segurança e combate 
contra incêndio e pânico do HMJ, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, 
incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão 
de obra e quaisquer insumos necessários à sua perfeita execução.

DATA/HORA DA SESSÃO: 13/03/2023, às 09h00min.

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis, situada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos 
Reis – RJ.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.angra.rj.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.angra.rj.gov.br/
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RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, me-
diante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua em-
balagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

PAULO JORGE RODRIGUES GUIMARÃES

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO SUPLENTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023

PROCESSO Nº 2022034624

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento de flores, 
buquês e arranjos florais para ornamentação para atender as neces-
sidades das ações e eventos da Secretaria Executiva de Assistência 
Social. 

DATA/HORA DA SESSÃO: 17/03/2023, às 10:00 hs.

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis, situada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos 
Reis – RJ.

RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, me-
diante 01(um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua em-
balagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

ADRIANO DE MOURA VIDAL

PREGOEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

PROCESSO Nº 2023002634

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para construção e recuperação de muro, Fundação 
Hospitalar Jorge Elias Miguel, Hospital Municipal da Japuíba – 
HMJ, Angra dos Reis – RJ, incluindo o fornecimento de todos os 
equipamentos, materiais, mão de obra e quaisquer insumos neces-
sários à sua perfeita execução.

DATA/HORA DA SESSÃO: 22/03/2023, às 09:00hs.

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis, situada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, Angra dos 

Reis – RJ.

RETIRADA DO EDITAL: Na Secretaria-Executiva de Gestão de 
Suprimentos, situada na Rua Arcebispo Santos, nº 337, Centro, 
Angra dos Reis – RJ, mediante 01(um) pen drive virgem devida-
mente lacrado em sua embalagem original, ou a doação de uma 
resma de papel, ou, através do site www.angra.rj.gov.br. 

PAULO JORGE RODRIGUES GUIMARÃES

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023
AO CONTRATO 038/2020

TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE 
PREÇOS Nº 001/2023 AO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 
038/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis e Construtora Caesa Ltda, para Contratação de empresa 
para Execução da Clínica da família, reforma do Centro de Es-
pecialidades e Ampliação do SPA – Parque Mambucaba – Angra 
dos Reis-RJ. 

Processo 2019017467

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Apostilamento para Realinhamento de Preços, referente ao Con-
trato nº 038/2020 –  Concorrência Pública nº 001/2020 - Proces-
so 2019017467

Instrumento Vinculante: Processo administrativo nº 2022019021

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Seu valor global será realinhado de R$ 7.442.612,08 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e oito 
centavos), para o montante de R$ 7.942.582,63 (sete milhões, no-
vecentos  e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e três centavos).

Valor do Realinhamento – R$ 499.970,55 (quatrocentos e noven-
ta e nove mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centa-
vos), nota de empenho 1271/2023

Dotação Orçamentária -  20.2023.15.302.0184.3133.44905191.
17040004 – transferência da União referente a royalties do Petró-
leo e Gás Natural – 5% Lei 7990/89

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

http://www.angra.rj.gov.br/
http://www.angra.rj.gov.br/
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A referida alteração está fundamentada no art. 65 inciso II alínea 
“d” da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições acordadas no 
Contrato nº 038/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente instrumento será publicado resumidamente, 
no Boletim Oficial do Município.

ANGRA DOS REIS, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUTORA CAESA LTDA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e VALLE SUL 
CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E/OU ACRÉSCIMO  
Nº 003 ao CONTRATO Nº 112/2022

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de supres-
são e/ou acréscimo ao Contrato de obras n° 112/2022 referente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁL-
TICO DAS RUAS DO BAIRRO MONSUABA. ANGRA DOS 
REIS/RJ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do  Art. 65, II alínea 
“b” c/c seu § 1º, da Lei Federal nº 8666/93

VALOR: O decréscimo financeiro será de R$ 2.425.617,25 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e seiscentos e dezes-
sete reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a 39,24% 
(trinta e nove vírgula vinte e quatro por cento).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.0220.451.1013.44905
1/91 Fonte 17040006 tendo sido emitido a Nota de anulação de 
empenho, nº 332 de 23/02/2023 no valor de R$ 182.003,10 

(cento e oitenta e dois mil e três reais e dez centavos).

AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Secretário de In-
fraestrutura de Obras Públicas, constante no processo 2022000721 
volume IV Folha 691.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2023

ANGRA DOS REIS, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e  M. T. DO 
NASCIMENTO  - SERVIÇOS E LOGÍSTICA EIRELI

TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 006 ao CONTRATO Nº  
072/2022 OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditi-
vo de prazo referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF PONTAL - ANGRA 
DOS REIS/RJ

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso I e §2º da 
Lei nº 8666/93

PRAZO: A prorrogação do prazo do presente termo será por 
mais 30 (trinta) dias, tendo início em  04/03/2023 e término em 
03/04/2023.

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através do Relatório Téc-
nico em 16/02/2023, devidamente autorizado pelo Secretário de 
Infraestrutura e Obras Públicas, constante do Processo Adminis-
trativo 2021027555

DATA DA ASSINATURA: 02/03/2023

ANGRA DOS REIS, 02 DE MARÇO DE 2023.

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS



BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Ano XIX • N° 1636 • 3 de março de 2023

58

EMBARGOS

NÚMERO NOME DO INFRATOR ENDEREÇO BAIRRO DATA LEI PRAZO 
DEFESA

ADE 8918 KLEVER DE SOUZA NASCIMENTO R. JEQUITIBÁ Nº 460 GAMBOA DO 
BELÉM 2/2/23 ART. 74, LEI 

2087/2009 15 DIAS

ADE 8921 ROBERTO CONDOMÍNIO DO CAFUNDÓ, 
S/N PROVETÁ 1/26/23 ART. 74, LEI 

2087/2009 15 DIAS

ADE 8922 PLÍNIO REINALDO DE ALMEIDA AV. GETÚLIO VARGAS VILA DO 
ABRAÃO 2/2/23 ART. 74, LEI 

2087/2009 15 DIAS

ADE 8903 EDIELSON R. POETA BRASIL DOS REIS, 04 PRAIA DO ANIL 2/9/23 ART. 74, LEI 
2087/2009 15 DIAS

ADE 8986 IGNORADO R. SÃO GERÔNIMO, COM TRAV. 
FLORES, Nº 193

PARQUE 
MAMBUCABA 02/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2010 15 DIAS

ADE 8985 VILCE R. DA LIMEIRA, Nº 283 PARQUE 
MAMBUCABA 2/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2010 15 DIAS

ADE 8984 IGNORADO R. SÃO JOSÉ, S/N, AO LADO Nº 7 PARQUE 
MAMBUCABA 2/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2011 15 DIAS

ADE 8983 JÚLIO CÉSAR FRAGA BERNARDO R. FRANCISCO GUEDES, Nº 1958 PARQUE 
MAMBUCABA 2/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2011 15 DIAS

ADE 8982 IGNORADO R. FRANCISCO GUEDES, 
PRÓXIMO Nº 2210

PARQUE 
MAMBUCABA 2/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2012 15 DIAS

ADE 8981 IGNORADO
R. FRANCISCO GUEDES, 

PRÓXIMO À RUA ANTÔNIO 
PORTUGUÊS

PARQUE 
MAMBUCABA 2/15/23 ART. 74, LEI 

2087/2012 15 DIAS

ADE 8709 MÁRCIO FERREIRA R. MINAS GERAIS, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2013 15 DIAS

ADE 8932 IGNORADO R. MINAS GERAIS, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2013 15 DIAS

ADE 8708 SANDRO AL. DAS SAÍRAS, EM FRENTE Nº 8 PONTAL 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2014 15 DIAS

ADE 8931 IGNORADO R. BAHIA, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2014 15 DIAS

4584 KLECIUS MAURÍCIO PINHEIRO 
DE MELO

R. 4 DE JULHO, AO LADO DO Nº 
84

PARQUE 
MAMBUCABA 11/30/22 ART. 74, LEI 

2087/2009 15 DIAS

4839
COOPERATIVA DE TRABALHO 
EDUCACIONAL CESAR PINHEIRO 
LTDA

R. ORLANDO GONÇALVES, 215 PARQUE DAS 
PALMEIRAS 2/2/23 ART. 74, LEI 

2087/2009 15 DIAS

4934 SÉRGIO FURTADO RODRIGUES EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ, 
SÍTIO OURO VERDE

SERTÃO DE 
MAMBUCABA 2/17/23 ART. 74, LEI 

2087/2015 15 DIAS

4933 PEDRO ANTÔNIO DO 
NASCIMENTO SÍTIO DO GALEGO, S/N VILA DO 

ABRAÃO 2/6/23 ART. 74, LEI 
2087/2010 15 DIAS

4680 EZENILDO DO ROSÁRIO RODOVIA BR 101, KM 488 PONTAL 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2010 15 DIAS

NOTIFICAÇÃO

NÚMERO NOME DO INFRATOR ENDEREÇO BAIRRO DATA PRAZO

ADN 5705
EDIELSON R. POETA BRASIL DOS REIS, 04 PRAIA DO ANIL 2/9/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR.
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ADN 5728

KLEVER DE SOUZA NASCIMENTO R. JEQUITIBÁ, Nº 460 GAMBOA DO 
BELÉM 2/2/23 15 DIAS

DEMOLIÇÃO DA OBRA POR ESTAR INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA – GARAGEM OCUPANDO LOGRADOURO PÚBLICO – ARTIGO 99 
DA LEI 2087/2009.

ADN 5740
ROBERTO CAMINHO DO CAFUNDÓ, S/N PROVETÁ 1/26/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5741

DÉLCIO AZEVEDO DE PINHO AV. GETÚLIO VARGAS VILA DO 
ABRAÃO 2/2/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5711
MIRIAN MAIA DO AMARAL GLEBA D 7B PORTOGALO 2/13/23 15 DIAS

MARCAR NOVA VISTORIA REFERENTE AO PROC. Nº 2120/2022

ADN 5712
REINALDO FEITOSA RIQUE GLEBA E  2 PORTOGALO 2/13/23 15 DIAS

MARCAR NOVA VISTORIA REFERENTE AO PROC. Nº 0351/2022

ADN 5742

FRANCISCO GONÇALVES ALVES AV. FRANCISCO M. DE CASTRO, 255 PARQUE 
MAMBUCABA 2/8/23 15 DIAS

ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS, DO PÚBLICO E DAS PROPRIEDADES VIZINHAS, BEM COMO 
MANTER SO LOGRADOUROS EM ESTADO DE PERMANENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DESIMPEDIDOS PARA LIVRE 
CIRCULAÇÃO, CONFORME O ART. 68 DA LEI 2087/2009.

ADN 5726

LILIANE DA SILVA FARIA RIBEIRO R. DAS ORQUIDEAS, Nº 179 CAMPO BELO 2/14/23 15 DIAS

FICA O NOTIFICADO CIENTE DE QUE FOI AUTUADO COM VALOR DE MULTA A PAGAR PELO NÃO ATENDIMENTO  A 
NOTIFICAÇÃO Nº 5675 DE 10/01/2023.

ADN 5669
IGNORADO R. SÃO JERÔNIMO, TRAV. FLORESTA, 19 A PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5668
VILCE R. DA LIMEIRA, Nº 28B PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5667
IGNORADO R. SÃO JOSÉ, SO LADO Nº 07 PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5666
JÚLIO CESAR FRAGA BERNARDO R. FRANCISCO GUEDES DA SILVA, 1958 PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.
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ADN 5665
IGNORADO R. FRANCISCO GUEDES DA SILVA, 

PRÓXIMO AO 2210
PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5664
IGNORADO R. FRANCISCO GUEDES DA SILVA, 

PRÓXIMO A RUA ANTÔNIO PORTUGUÊS
PARQUE 

MAMBUCABA 2/15/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5738

GERALDO JOSÉ MIGUEL SERTÃO DE MAMBUCABA (SÍTIO OURO 
VERDE) EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ

PARQUE 
MAMBUCABA 9/16/15 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5739

MARIA DE LOURDES LUCAS DE SOUZA SERTÃO DE MAMBUCABA (SÍTIO OURO 
VERDE) EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ

PARQUE 
MAMBUCABA 1/25/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5737

EZEQUIEL BALISTA DOS SANTOS SERTÃO DE MAMBUCABA (SÍTIO OURO 
VERDE) EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ

PARQUE 
MAMBUCABA 1/25/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5735

IGNORADO SERTÃO DE MAMBUCABA (SÍTIO OURO 
VERDE) EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ

PARQUE 
MAMBUCABA 1/25/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5736

LUIZ CARLOS AFONSO DA COSTA SERTÃO DE MAMBUCABA (SÍTIO OURO 
VERDE) EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ

PARQUE 
MAMBUCABA 1/25/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009. SUJEITO A DEMOLIÇÃO CONFORME O 
INCISO I E II DO ARTIGO 99 DA LEI 2087/09.

ADN 5745
IGNORADO R. MANOEL DO ROSÁRIO, 151 CENTRO 2/23/23 72 

HORAS

RETIRAR OBSTÁCULOS FIXADOS NO PASSEIO PÚBLICO.

ADN 5744
IGNORADO R. MANOEL DO ROSÁRIO, 159 CENTRO 2/23/23 72 

HORAS

RETIRAR OBSTÁCULOS FIXADOS NO PASSEIO PÚBLICO.

ADN 5713
OCTÁVIO DIAS MOREIRA FILHO PRAIA DA ESPIA, LOTE 16 PONTA LESTE 2/24/23 15 DIAS

MARCAR NOVA VISTORIA REFERENTE AO PROC. Nº 0954/2022.

ADN 5714
MÁRCIO FROTA SOARES JÚNIOR COND. PRAIA DA ESPIA – PRAIA DAS 

ARARAS PONTA LESTE 2/24/23 15 DIAS

MARCAR NOVA VISTORIA REFERENTE AO PROC. Nº 0081/2023
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ADN 4589
MÁRCIO FERREIRA R. MINAS GERAIS, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 5752
IGNORADO R. MINAS GERAIS, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 4587
SANDRO ALAM. DAS SAÍRAS, EM FRENTE AO Nº 8 PONTAL 2/24/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

ADN 4588
SANDRO ALAM. DAS SAÍRAS, EM FRENTE AO Nº 8 PONTAL 15 DIAS

RETIRAR MATERIAL DEPOSITADO EM LOGRADOURO PÚBLICO

ADN 5751
IGNORADO R. BAHIA, S/N, ITINGA BRACUÍ 2/24/23 15 DIAS

SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME O ART. 2º DA LEI 2087/2009.

2486

LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA R. SÃO JOSÉ, AO LADO Nº 65B PARQUE 
MAMBUCABA 11/25/22 15 DIAS

DEVERÁ DEMOLIR MARQUISE E MURO CONSTRUÍDO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CONFORME ARTIGOS 87 E 114 DA LEI 
2087/2009. CÓDIGO DE OBRAS.

2488

KLECIUS MAURÍCIO PINHEIRO DE MELA R. 4 DE JULHO, AO LADO Nº 84 PARQUE 
MAMBUCABA 11/30/22 15 DIAS

ARTIGO 70. NAS OBRAS OU SERVIÇOS, INCISO II, DEVERÁ PROVIDENCIAR O FECHAMENTO COM TELA OU SIMILAR PARA 
PROTEÇÃO DA VIZINHANÇA DE ACORDO COM A LEI 2087/2009.

2487
KLECIUS MAURÍCIO PINHEIRO DE MELA R. 4 DE JULHO, AO LADO Nº 84 PARQUE 

MAMBUCABA 11/30/22 15 DIAS

FICA CIENTE QUE DEVERÁ SUBMETER SUA OBRA A ANÁLISE DA PMAR, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI 2087/2009.

3338

COOPERATIVA DE TRABALHO 
EDUCACIONAL CÉSAR ALMEIDA LTDA R. DR ORLANDO GONÇALVES, 215 PARQUE DAS 

PALMEIRAS 2/2/23 15 DIAS

APRESENTAR O ALVARÁ (LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 2º DA LEI 2087/2009.

3337

COOPERATIVA DE TRABALHO 
EDUCACIONAL CÉSAR ALMEIDA LTDA R. DR ORLANDO GONÇALVES, 215 PARQUE DAS 

PALMEIRAS 2/2/23 24 
HORAS

DESOBSTRUIR A VIA DE PEDESTRE (CALÇADA), POR ESTAR SENDO UTILIZADA COMO CANTEIRO DE OBRAS E COLOCAÇÃO DE 
MATERIAL. ASSIM COMO PISTA DE ROLAMENTO.

3318
SALVETER, WILLI R. DAS FLORES, S/N VILA DO 

ABRAÃO 2/2/23 15 DIAS

PROVIDENCIAR LICENÇA PARA MURO FRONTAL, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI 2087/2009 – CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
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3321

SÉRGIO FURTADO RODRIGUES EST. DO SERTÃO DO ITAPICÚ, SÍTIO 
OURO VERDE

SERTÃO DE 
MAMBUCABA 2/17/23 30 DIAS

CONSIDERANDO A IMPLANTAÇÃO DE PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 4º, 
INCISO IX DO ARTIGO 11, ARTIGO 21, ARTIGO 46 E DO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 53 DA LEI MUNICIPAL 
2093 DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SLOLO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. FICA NOTIFICADO A 
DEMOLIÇÃO OU DESMONTE DO PARCELAMENTO COM BASE NO INCISO V DO ARTIGO 56 DA LEI 2093/2009.

3320

PEDRO ANTÔNIO DO NASCIMENTO 
BASTOS SÍTIO DO COLÉGIO, S/N VILA DO 

ABRAÃO 2/6/23 15 DIAS

SUBMETER O PROJETO PARA ANÁLISE DESTA PMAR, CONFORME O ARTIGO 2º DA LEI 2087/2009.

3340
ELISA OLIVEIRA DA SILVA R. MANOEL DO ROSÁRIO, 141 CENTRO 2/23/23 72 

HORAS

RETIRAR DO PASSEIO PÚBLICO OS OBSTÁCULOS FIXADOS NA CALÇADA.

9571
EZENILDO DO ROSÁRIO RODOVIA BR 101, KM 488 PONTAL 2/24/23 15 DIAS

SUBMETER O PROJETO PARA ANÁLISE DESTA PMAR, CONFORME O ARTIGO 2º DA LEI 2087/2009.

INTERDIÇÃO

NÚMERO NOME DO INFRATOR ENDEREÇO BAIRRO DATA LEI

ADI 1631 KLEVER DE SOUZA NASCIMENTO RUA JEQUITIBÁ, Nº 460 GAMBOA DO 
BELÉM 2/2/23 ART. 74, LEI 

2087/2009

ADI 5427 IGNORADO R. MANOEL DO ROSÁRIO, 159 CENTRO 2/23/23 ART. 74, LEI 
2087/2009

ADI 5428 IGNORADO R. MANOEL DO ROSÁRIO, 151 CENTRO 2/23/23 ART. 74, LEI 
2087/2009

ADI 5489 EZENILDO DO ROSÁRIO RODOVIA BR 101, KM 488 PONTAL 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2009

INFRAÇÃO / MULTA

NÚMERO NOME DO INFRATOR CPF_CNPJ ENDEREÇO BAIRRO DATA LEI VALOR 
R$

PRAZO 
PGMT

4720 JOSÉ CARLOS 
BALEEIRO 000.287.621-34

R. ILHA PINGO 
D´ÁGUA, S/N, LOTE 8, 

QUADRA 14

PRAIA DA 
RIBEIRA 2/13/23 ART. 92, LEI 

2087/2009 R$ 800.00 30 DIAS

4721 LILIANE DA SILVA 
FARIA 081.820.597-04 R. DAS ORQUIDEAS, 

Nº 179 CAMPO BELO 2/17/23 ART. 92, LEI 
2087/2009 R$ 200.00 30 DIAS

4935 SÉRGIO FURTADO 
RODRIGUES 763.174.637-00

EST. DO SERTÃO 
DO ITAPICÚ, SÍTIO 

OURO VERDE

SERTÃO DE 
MAMBUCABA 2/17/23 ART. 56, LEI 

2093/2009
R$ 

24,000.00 30 DIAS

4585 KLECIUS MAURÍCIO 
PINHEIRO DE MELO 014.020.607-85 R. 4 DE JULIO, AO 

LADO Nº 84
PARQUE 

MAMBUCABA 2/24/23 ART. 74, LEI 
2087/2009 R$ 600.00 30 DIAS

4681 EZENILDO DO 
ROSÁRIO

RODOVIA BR 101, 
KM 488 PONTAL 2/24/23 ART. 74, LEI 

2087/2009 R$ 160.00 30 DIAS

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS
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Angra dos Reis foi representada em Brasília, nessa quin-
ta-feira, 2 de março, pelo secretário de Cultura e Patrimônio, 
Andrei Lara, que participou de diversas agendas importan-
tes para o município. Uma delas foi com o novo presidente 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Leandro Grass, que reuniu o seleto grupo de 15 
municípios brasileiros com o título de Patrimônio Mundial 
da Unesco. O encontro aconteceu na sede da Confederação 
Nacional dos Municípios e teve como objetivo discutir de-
mandas e gargalos existentes.

No encontro, o secretário Andrei Lara, dentre outros pe-
didos, cobrou do instituto a certificação da Ilha Grande como 
Patrimônio Mundial da Unesco, entregando um ofício ao pre-
sidente. Leandro Grass declarou, entusiasmado, que realizará a 
cerimônia com uma grande festa ainda neste semestre.

- O prefeito Fernando Jordão e o secretário de Governo, 
Cláudio Ferreti, têm um compromisso muito grande com o 
patrimônio de Angra. O título de Patrimônio Mundial da 
Unesco para a Ilha Grande é muito importante para a cidade 
e prioridade para o governo, por sua importância cultural e 
turística - ressaltou o secretário Andrei Lara.

Ao fim da reunião, foi firmado um compromisso por 
maior atuação por parte do grupo, com realizações de re-
uniões periódicas e visitas técnicas com o objetivo de uma 
melhor condução das demandas reprimidas e dos possíveis 
gargalos para os municípios. Estiveram presentes no encon-
tro o prefeito de Paraty, Luciano de Oliveira Vidal, o prefeito 
de São Cristóvão (SE), Marcos Santana, o prefeito de Ouro 
Preto, Ângelo Oswaldo, entre outros prefeitos e secretários 
municipais.

Angra participa de reunião com o IPHAN
Novo presidente do instituto se comprometeu a certificar a Ilha Grande como 

Patrimônio Mundial da Unesco ainda neste semestre


