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Administração
cordeirense prioriza
Agricultura Familiar

Carnaval 2018 terá desﬁles
de escolas, blocos e shows
em Praça de Nova Friburgo

Senai de Nova Friburgo
tem 368 vagas
em cursos gratuitos

Através do Aviso de Chamada Pública Nº
001/2018, a Prefeitura de Cordeiro informa que irá realizar o processo para aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural.
Pág 02

O Carnaval 2018 vai ter desfiles de escolas
de samba e de blocos, além concursos e shows na
Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova
Friburgo. A programação foi divulgada nesta segunda-feira (29).
Pág 06

O Senai de Nova Friburgo está com 368 vagas gratuitas em cursos de qualiﬁcação e de aperfeiçoamento, para
os meses de fevereiro, março e abril.
Este ano, serão oferecidas mais de 8 mil oportunidades em todo o estado.
Pág 06

Cantagalo
divulga itens
com licitações
de aquisição
abertas de 01 a
15 de fevereiro

DIA D: cerca de 500 mil foram vacinados
contra a febre amarela
Divulgação

O Programa Cantagalo Compra de Cantagalo,
que prioriza nas compras
públicas a aquisição de bens
e serviços das fornecedores
locais, divulga a previsão de
aquisições e contratações
para o período de 01 à 15 de
Fevereiro.
Entre os itens listados
estão: – banda metal carnaval;- manutenção e reparos
sede Educação;- construção escola Floresta;- carro
0km(Assistência Social);motopoda.
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Já é grande
a expectativa para o 2º
Cordeiro Motofest
c
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Limpeza de ruas
tem sequência
em Cordeiro

Divulgação

Neste sábado (27/1), cerca
de 500 mil pessoas compareceram
aos locais de vacinação para reforçar o combate à febre amarela. O
Dia D é uma iniciativa da Secretaria
de Saúde e contou com o apoio das
92 prefeituras, além de diversas
pastas do Governo do Estado e
de instituições, que se uniram com
o objetivo de chamar a atenção da
população para a importância da
prevenção.
- Mesmo com a chuva,
tivemos grande adesão dos ﬂuminenses e é muito bom ver que
as pessoas estão entendendo a
importância de se vacinar, mas a
luta não acaba por aqui. Nós vamos
continuar com a campanha estadual. O número de pessoas que
reunimos hoje mostra que estamos
no caminho certo.
Pág 02

CAR será exigido
por bancos a partir
de junho
Divulgação

Cícero Marra

O evento no ano passado reuniu dezenas de motociclistas de todo país

Servidores da Secretaria de Obras durante o mutirão no bairro ‘Pendura Saia’

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) será obrigatório para liberação de empréstimos e financiamentos

Depois da programação eclética e infraestrutura satisfatória de 2017,
a expectativa é de que em
2018 a visibilidade seja
ainda maior e a programação atraia um número
mais signiﬁcativo de motociclistas e expectadores.
Para isso, aconteceu, na
Prefeitura de Cordeiro, o
primeiro encontro visando
o planejamento prévio do

A limpeza e a
conservação dos bairros
cordeirenses vêm sendo realizadas gradativamente. A informação é
da Secretaria de Obras,
cujos servidores atuam
em ritmo acelerado para
deixar as ruas da cidade
com o visual desejado pelos munícipes, embora os
responsáveis pelas ações
reconheçam que ainda há

A partir de 1° de
junho, produtores rurais
precisarão estar no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) para ter acesso a
crédito. Os bancos só poderão liberar os recursos
para quem estiver inscrito.
Com isso, os proprietários
de imóveis rurais têm
até 31 de maio de 2018
para realizar a adesão ao
banco de dados. O prazo

2º Cordeiro Motofest. Ficou acertado que o evento
acontecerá nos dias 24 e
25 de agosto, novamente
no Parque Raul Veiga.
Reunidos com o
chefe de Gabinete, Fabrício Barros, o assessor de
Turismo, Joberson Lopes
e o secretário de Fazenda,
Pablo Caruzo, integrantes do grupo Sequelados.
Pág 02

muito trabalho a ser feito.
Em algumas localidades os serviços já foram concluídos, como Sumaré, Imigração, alguns
pontos do Sena Campos,
Jardim de Alah, Lavrinhas
e São Luiz, entre outros.
Contudo, em virtude da
prioridade na coleta de
lixo, também realizada
pela Secretaria de Obras.
Pág 02

anterior era 1° de janeiro
de 2018.
O CAR é importante para melhorar políticas
públicas para a agropecuária e tornar o setor ainda
mais eﬁciente. Segundo o
último relatório do Serviço
Florestal Brasileiro, 4,7
milhões de imóveis rurais
estão cadastrados.
Fonte: Governo do
Brasil.
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LICENÇA AMBIENTAL
CONCESSÃO DE LICENÇA
29.258.647/0001-08
AUTO ABASTECIMENTO BELVEDERE LTDA.
torna público que recebeu do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO E
OPERAÇÃO LIO nº IN042922, com validade até 19
de dezembro de 2019, que a autoriza A B A S T E C I
M E N T O D E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E OBRAS
DE ADEQUAÇÃO , na RODOVIA BR 116, KM 72, - INFLUÊNCIA, município d e CARMO. (Pr o c e s s o n ° :
E-07/002.2424/2014)

Administração cordeirense prioriza Agricultura Familiar
Através do Aviso de Chamada
Pública Nº 001/2018, a Prefeitura de Cordeiro informa que irá realizar o processo
para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). A Audiência Pública e Abertura
dos Envelopes ocorre na próxima sexta-feira, 02 de fevereiro, às 09 horas, na Sala
de Licitações, no prédio da Prefeitura, na
Avenida Presidente Vargas, N.º 42/54.
Para informar os participantes
quanto a todo o processo, uma reunião foi
realizada na semana passada, no Centro
de Inclusão Digital Dilta de Carvalho Feijó,
com a presença de representantes dos

agricultores; do técnico da EMATER/RJ,
Nemir de Oliveira Rossi; da nutricionista
da Secretaria de Educação, Beatriz Nacif;
da coordenadora da Merenda, Eliani Cosendey; e dos representantes da Comissão de Seleção das Propostas, Francielle
Oliveira, Aline Buarque e Matheus Brum.
Consultora do SEBRAE/RJ, Necisia Aguiar apresentou todo o embasamento legal e explicou passo a passo o
processo da Chamada Pública, que visa
também atender à Legislação Federal. Os
editais também foram alvo de abordagem
para que os agricultores dirimissem suas
dúvidas. A Secretaria de Educação conﬁrmou que promoverá duas Chamadas
Públicas, tendo como base as diretrizes

do PNAE, com intuito de investir cerca de
60% do programa.
Cordeiro é o primeiro município
da Região Serrana a comprar alimentos
por meio do PAA (Programa de Aquisição
de Alimentos), devido à recente alteração do Decreto Federal n.º 7775/2012.
Antes do ﬁnal do encontro, o represente
da EMATER se colocou à disposição
dos agricultores para orientá-los sobre a
documentação necessária. A retirada do
edital completo pode ser feita na Sala do
Empreendedor, na Avenida Presidente
Vargas, n.º 42/54, ou pelo site www.cordeiro.rj.gov.br.
IMPRENSA CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO

Já é grande a expectativa para o 2º Cordeiro Motofest
O 1º Cordeiro Motofest
– realizado no ano passado, no
Parque de Exposições Raul Veiga – além de reunir motociclistas
de todas as partes do país e um
público excepcional durante os
três dias, deixou um gostinho
de ‘quero mais’ e a certeza de
que o evento deve ser incluído
no ‘calendário oﬁcial’ da Cidade
Exposição.
Depois da programação
eclética e infraestrutura satisfa-

tória de 2017, a expectativa é de
que em 2018 a visibilidade seja
ainda maior e a programação
atraia um número mais signiﬁcativo de motociclistas e expectadores. Para isso, aconteceu, na
Prefeitura de Cordeiro, o primeiro
encontro visando o planejamento
prévio do 2º Cordeiro Motofest.
Ficou acertado que o evento
acontecerá nos dias 24 e 25 de
agosto, novamente no Parque
Raul Veiga.

Reunidos com o chefe
de Gabinete, Fabrício Barros, o
assessor de Turismo, Joberson
Lopes e o secretário de Fazenda, Pablo Caruzo, integrantes
do grupo Sequelados da Oﬁcina
Moto Clube demonstraram já
na primeira reunião visando os
preparativos que a experiência
em eventos do gênero será uma
ferramenta fundamental para
garantir o sucesso da segunda
edição do encontro. “Aﬁnal, para

oferecermos nossa parcela de colaboração, é preciso ouvir quem
realmente entende do assunto: os
motociclistas”, reconheceu Joberson Lopes, assessor de Turismo.
Ao falar em nome da Administração Municipal, Fabrício
Barros fez questão de repassar
aos motociclistas Ibsen Vieira,
Guilherme Teixeira, Marilyn Maia,
Jorge Pereira e Ester Becker
que o Cordeiro Motofest também
funciona como ferramenta de

aquecimento da economia local,
aumentando o ﬂuxo de pessoas
nos estabelecimentos comerciais
da cidade durante o ﬁm de semana. “É uma festa bonita, bem
organizada e que agrega valores
para nossa economia. Certamente teremos outra vez um grande
evento”, aposta o chefe de Gabinete da Prefeitura de Cordeiro.
ASSESSORIA DE IMPRENSA
– PREFEITURA DE CORDEIRO

Limpeza de ruas tem sequência em Cordeiro
A limpeza e a conservação
dos bairros cordeirenses vêm sendo realizadas gradativamente. A informação é da Secretaria de Obras,
cujos servidores atuam em ritmo
acelerado para deixar as ruas da
cidade com o visual desejado pelos
munícipes, embora os responsáveis pelas ações reconheçam que
ainda há muito trabalho a ser feito.
Em algumas localidades os
serviços já foram concluídos, como

Sumaré, Imigração, alguns pontos
do Sena Campos, Jardim de Alah,
Lavrinhas e São Luiz, entre outros.
Contudo, em virtude da prioridade
na coleta de lixo, também realizada
pela Secretaria de Obras, em determinados locais o recolhimento
do material de refugo, oriundo de
roçadas e capinas, ainda está sendo providenciado.
Excepcionalmente nas duas
últimas semanas, em virtude da

necessidade de paralisação das
roçadeiras, submetidas aos serviços periódicos de manutenção e
reparos, os trabalhos estão sendo
executados em ritmo menos acelerado porque estão sendo feitos
com enxadas ‘ganchos’ e ancinhos. Entretanto, de acordo com
o secretário de Obras, a retirada
da vegetação rasteira feita com
material manual tem um ponto
bastante positivo. “Embora agilizem

as ações, as roçadeiras retiram o
mato superﬁcialmente, enquanto
que com os ‘ganchos’ a retirada se
dá pela raiz, o que garante maior
durabilidade dos serviços”, explicou
o secretário Luciano Carvalho.
O setor solicita que a população se mantenha atenta, contudo
pede também paciência e compreensão, já que é grande a demanda
e tudo está sendo feito de acordo
com o planejamento. “Todos os

lugares da cidade serão alvo de
nossa equipe. Aos poucos, vamos
deixando a cidade mais limpa e o
visual mais leve, mas precisamos
da contribuição de todos no sentido de evitar o depósito de lixo e
entulho em vias públicas, prática
que é proibida por lei”, esclareceu
Luciano.
ASSESSORIA DE IMPRENSA
– PREFEITURA DE CORDEIRO

DIA D: cerca de 500 mil foram vacinados contra a febre amarela
Neste sábado (27/1),
cerca de 500 mil pessoas
compareceram aos locais
de vacinação para reforçar
o combate à febre amarela.
O Dia D é uma iniciativa da
Secretaria de Saúde e contou
com o apoio das 92 prefeituras, além de diversas pastas
do Governo do Estado e de
instituições, que se uniram
com o objetivo de chamar a
atenção da população para
a importância da prevenção.
- Mesmo com a chuva,
tivemos grande adesão dos
fluminenses e é muito bom
ver que as pessoas estão entendendo a importância de se
vacinar, mas a luta não acaba
por aqui. Nós vamos continuar
com a campanha estadual.
O número de pessoas que
reunimos hoje mostra que
estamos no caminho certo.
O Rio foi o estado campeão
em vacinação contra a febre
amarela em 2017, tenho cer-

teza de que esse Dia D é um
grande passo para a gente
vacinar toda a população o
mais rápido possível – destacou o secretário de Saúde,
Luiz Antonio Teixeira Junior.
A expectativa é vacinar
aproximadamente 5,4 milhões
de pessoas. Até agora, já
foram vacinadas cerca de 8,6
milhões de habitantes em todo
o território ﬂuminense. A ação
deste sábado impulsionou os
números do Estado do Rio
e facilitou o acesso à vacina
para muitos moradores.
- Eu vim ao comércio
de Nova Iguaçu e aproveitei
para ser vacinado. O proﬁssional me avaliou e liberou. Foi
bem rapidinho - disse Orlando
Alves, de 69 anos, morador de
Mesquita.
Além dos postos de
saúde municipais que estiveram em atividade especialmente para a campanha, a
população pôde se vacinar

em todas as 29 UPAs do
estado e hospitais e institutos
da rede estadual, em tendas
montadas pela secretaria na
capital e na Região Metropolitana, em unidades do Corpo
de Bombeiros e da Polícia
Militar. O Hospital Universitário
Pedro Ernesto, a Assembleia
Legislativa e o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro também foram pontos
de vacinação.
- Colocamos nossos
quartéis à disposição da Secretaria de Saúde, destacando
os mais estratégicos para auxiliar neste momento – disse
o comandante-geral do Corpo
de Bombeiros, coronel Roberto Robadey.
Os bombeiros também
estão atuando na busca ativa
de pessoas em propriedades
com área de mata, nas regiões
rurais dos municípios.
O Dia D contou com
o apoio das secretarias de

Defesa Civil; Educação; Ciência, Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento Social; Segurança; Ambiente; Fazenda
e Planejamento; Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento; e Turismo, além da
PGE (Procuradoria Geral do
Estado) e do RioPrevidência.
- Reforço que temos
doses suficientes para garantir a vacinação de toda a
população do Estado do Rio
de Janeiro, que faz parte do
público-alvo, mas é importante que as pessoas também
façam a sua parte e procurem
uma unidade de saúde para se
imunizar – disse o secretário
de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Junior.
Estratégia
Em janeiro de 2017, a
Secretaria de Saúde adotou
medidas preventivas e, antes
mesmo de registrar os primeiros casos de febre amarela no

Divulgação

território fluminense, iniciou
a criação de cinturões de
bloqueio, recomendando a
vacinação contra a doença,
principalmente em municípios
de divisa com Espírito Santo e
Minas Gerais (áreas de risco
para a doença na época).
Desde julho do ano passado,
todos os 92 municípios do
estado foram incluídos na área
de recomendação da vacina e

receberam doses para imunizar a população.
Casos
Em 2018, o estado
do Rio registrou 26 casos de
febre amarela silvestre em
humanos, sendo oito óbitos.
Para mais informações sobre a doença acesse
www.febreamarelarj.com.br.
IMPRENSA RJ

Correio da Serra
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INSCRITAS EM RP
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1.878.849,8

Pessoal Inativo e Pensionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)

(-) Decorrentes de Decisão Judicial

(-)Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

(-)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

(-)Despesas de Exercícios Anteriores

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
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3.016.345,3

LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>
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3.351.494,8
3.183.920,1

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>

3,36 %

55.858.246,6

VALOR

1.878.849,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.878.849,8

1.878.849,8

TOTAL

R$ 1,00

LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a
RCL (VI) = (IV / V) * 100

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)

Pessoal Ativo

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
0,0

NÃO PROCESSADOS
0,0

LIQUIDADAS

1.878.849,8

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS
Jan/2017 até Dez/2017

1.878.849,8

RGF - ANEXO 1

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017
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Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Sumidouro
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017
RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R$1,00
DISPONIBILIDADE DE

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

De exercícios
anteriores

Do exercício

(a)

(b)

(c)

Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
Anteriores
(d)

CAIXA LÍQUIDA (ANTES

Demais

DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO

Obrigações
Financeiras

PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO

Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
do Exercício

(f) = (a - (b + c + d + e)

(e)

Empenhos Não
Liquidados
Cancelados
(Não Inscritos
Por Insuficiência
Financeira)

a - MANUT DESENV ENSINO

0,0

0,0

0,0

0,0

b - TRANSF FUNDEB

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

d - CONVÊNIOS SAÚDE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

f - DEMAIS CONVÊNIOS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

g - ASSIST SOCIAL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

j - OUTRAS VINCULAÇÕES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

0,0

0,0

0,0

0,0

I - ORDINÁRIOS

23.335,9

0,0

0,0

0,0

0,0

23.335,9

23.327,8

0,0

m - ROYALTIES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

n - Oper de Créd - Emprest não Específicos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o - ALIENAÇÃO DE BENS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.335,9

23.327,8

0,0

0,0

0,0

23.335,9

23.327,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

23.335,9

0,0

0,0

TOTAL (III) = (I) + (II)

23.335,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



:HQGHO/HDOGR&DQWR

6HFUHWiULR

RESOLVE:
Art. 1º - ESTABELECER O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SUMIDOURO, para o exercício ﬁnanceiro
de 2018, de acordo com a tabela abaixo, junto ao BANCO DO
BRASIL S/A:

25/01/2018
26/02/2018
26/03/2018
25/04/2018
25/05/2018
25/06/2018
25/07/2018
24/08/2018
25/09/2018
25/10/2018

Anexo 6 do RGF
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

0LFKHOOH$SDUHFLGDGH6RX]D&RVWD
&RRUGHQDGRUDGH&RQWUROH,QWHUQR
&5&?5-2
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+DUROGR6XUDW\*RQoDOYHV
6HFUHWiULR
-RVp$PDULOGR3LPHQWHO
9LFH3UHVLGHQWH

MÊS DE REFERÊNCIA DATA DE PAGAMENTO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Inscrição em Restos a
Disponibilidade de Caixa
Pagar NÃO PROCESSADOS Líquida (antes da Inscrição
em Restos Pag Não Proc)

0,0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita

RESTOS A PAGAR

0,0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas

0,00 %

0,0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,0
Operações de Crédito Internas e Externas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

GARANTIA DE VALORES

VALOR

VALOR

% SOBRE A RCL

0,00 %

0,0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

% SOBRE A RCL

0,00 %

0,0
Total das Garantias

0,00 %

120,00 %
-

0,0
Dívida Consolidada Líquida

DÍVIDA

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

5,70 %
3.183.920,1
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

% SOBRE A RCL

6,00 %
3.351.494,8
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)

VALOR

3,36 %
1.878.849,8
Total da Despesa com Pessoal - TDP

% SOBRE A RCL
VALOR

PORTARIA 002/2018
RONDINELI TOMAZ DA COSTA, VEREADOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SUMIDOURO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

-DQDtQD0DUWLQV5DPRV*RPHV &RRUGHQDGRUDGH&RQWUROH,QWHUQR
&5&?5-2
'LUHWRUDGD'LYLVmRGH7HVRXUDULD

Data de Emissão: 29/01/2018 12:49h

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

-RVp5LFDUGR$UD~MRGD6LOYD
&KHIHGD'LYLVmRGH&RQWDELOLGDGH
&5&5-2

Data de Emissão: 29/01/2018 12:49h

DESPESA COM PESSOAL
Receita Corrente Líquida

R$ 1,00

55.858.246,6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)
LRF, art 48 - Anexo 6

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

VALOR ATÉ O BIMESTRE

SIGFIS - Versão 2017

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 0LFKHOOH$SDUHFLGDGH6RX]D&RVWD


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

5RQGLQHOL7RPD]GD&RVWD

3UHVLGHQWH

+DUROGR6XUDW\*RQoDOYHV
6HFUHWiULR

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

-RVp$PDULOGR3LPHQWHO
9LFH3UHVLGHQWH

Nota :

5RQGLQHOL7RPD]GD&RVWD

3UHVLGHQWH

23.335,9

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

23.327,8

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Valor apurado nos demonstrativos respectivos

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

NOVEMBRO
13º DE SERVIDORES
DEZEMBRO

26/11/2018
30/11/2018
19/12/2018

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Sumidouro, 15 de janeiro de 2018.
RONDINELI TOMAZ DA COSTA
PRESIDENTE

Carmo, Edição Nº 040, 30 de janeiro de 2018
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Carnaval 2018 terá desﬁles de escolas, blocos
e shows em Praça de Nova Friburgo
O Carnaval 2018 vai
ter desﬁles de escolas de
samba e de blocos, além
de concursos e shows na
Praça Dermeval Barbosa
Moreira, em Nova Friburgo.
A programação foi divulgada nesta segunda-feira
(29).
O aquecimento para
o evento começou neste
último domingo (28) com
o ensaio técnico das agremiações. A festa foi marcada por muito samba no pé,
animação e milhares de
foliões na Avenida Alberto
Braune.
Veja a programação
08/02 – Quinta-feira
Clube do Xadrez
16h às 20h – Baile

de Carnaval da Feliz Idade
20h às 24h – Concurso Municipal de Fantasia
de Adulto - locla a deﬁnir
09/02 – Sexta-feira
Avenida Alberto
Braune
18h às 23h – Desﬁle
de blocos de embalo
Praça Dermeval
Barbosa Moreira
19h às 01h – Apresentações musicais
10/02 – Sábado
Avenida Aberto
Braune
15h às 20h – Desﬁle
dos blocos de embalo
20h às 03h – Desﬁle
dos blocos de enredo
Praça Dermeval
Barbosa Moreira

15h às 19h – Apresentações musicais - Matinê
19h às 01h – Apresentações musicais
11/02 – Domingo
Avenida Alberto
Braune
14h às 16h – Desﬁle
dos Blocos de Embalo
20 às 03h – Desﬁle
das Escolas de Samba
Praça Dermeval
Barbosa Moreira
14h às 16h – Concurso de Cães Fantasiados
16h às 17h – Concurso Municipal de Fantasia
Infantil
17h às 19h – Apresentações musicais – Matinê
20h às 02h – Apre-

12/02 – Segunda-feira
Avenida Alberto
Braune
16h às 21h – Desﬁle
dos blocos de embalo
Praça Dermeval Barbosa Moreira
15h às 17h – Apresentações musicais - Matinê
17h às 20h – Apresentações musicais
20h às 23h – Concurso Gay do Carnaval
23h às 02h - Apresentações musicais
13/02 – Terça-feira
Avenida Alberto
Braune
15h às 21h – Desﬁle
de Blocos de Embalo
Praça Dermeval Bar-

Prefeitura faz doação de peças de moda
íntima para instituição de caridade
c
m
Mais de mil peças de
y moda íntima foram doadas
k pela Prefeitura para a Casa
dos Pobres São Vicente de
Paula. As roupas foram fabricadas pelas alunas do Curso
de Costura Íntima, ﬁnalizado
em dezembro do ano passado. O curso é oferecido
pelo Centro de Formação
para o Vestuário – CEVEST,
da Secretaria de Ciência e
Tecnologia.
O prefeito Renato
Bravo e a primeira-dama
Cristina Bravo ﬁzeram questão de que as peças fossem

Divulgação: http://novafriburgo.rj.gov.br

doadas para a instituição,
pois, além de poderem servir
para o uso dos internos, podem ainda gerar renda com
a venda em bazar próprio
ou em eventos especíﬁcos
programados.
“A cada semestre de
conclusão de cursos como
este, contemplaremos uma
das nossas instituições, que
realizam um trabalho tão
importante e nobre para
nossa população mais necessitada”.
http://novafriburgo.
rj.gov.br

Senai de Nova Friburgo tem 368 vagas
em cursos gratuitos
O Senai de Nova Friburgo está
c com 368 vagas gratuitas em cursos de
m qualiﬁcação e de aperfeiçoamento, para
y os meses de fevereiro, março e abril.
Este ano, serão oferecidas mais
k
de 8 mil oportunidades em todo o estado. As vagas são para as áreas do
vestuário, gráfica, construção civil e
alimentos e bebidas.
As oportunidades são voltadas
para trabalhadores da indústria, seus

dependentes, desempregados com
vínculo industrial e público em geral e
estão distribuídas pelas unidades Senai Centro, Espaço da Moda, Padaria
Escola e Canteiro Escola.
O objetivo, segundo a Firjan, é
preparar e aperfeiçoar proﬁssionais para
atender a demanda de capacitação do
mercado.
Há cursos de assistente de
moda - desenvolvimento de coleção,

Foto: Divulgação / Ascom Nova Friburgo

sentações musicais

costureiro de produção de lingerie,
modelista, operador de máquinas de
corte de roupas, supervisor de confecção, editor de projeto visual gráﬁco,
pintor de obras, instalador hidráulico
residencial, carpinteiro de estruturas de
telhado, encarregado de obras, padeiro
e confeiteiro.
O edital está disponível na internet. Mais informações podem ser
obtidas pelo 0800 0231 231.

bosa Moreira
15h às 17h – Apresentações musicais – Matinê
17h às 02h – Apresentações musicais
14/02 – Quarta-feira
Campo do Fribur-

guense - Olaria
10h às 13h – Apuração das notas dos blocos e
escolas de samba
*as bandas e artistas
que se apresentarão na
Praça Dermeval Barbosa
Moreira ainda estão sendo
deﬁnidas.

Cantagalo divulga
itens com licitações
de aquisição abertas de
01 a 15 de fevereiro
O Programa Cantagalo Compra de Cantagalo, que prioriza nas
compras públicas a aquisição de bens e serviços
das fornecedores locais,
divulga a previsão de
aquisições e contratações para o período de
01 à 15 de Fevereiro.
Entre os itens listados estão: – banda
metal carnaval;- manutenção e reparos sede
Educação;- construção
escola Floresta;- carro 0km(Assistência Social);- motopoda;
A divulgação é
parte do PECOMPE
– Plano estimativo de
Compras dos Pequenos Negócios, dentro
das ações elaboradas
pelo município como
estratégia de atração
de microempreendedores individuais, micro e
pequenas empresas e

agricultores familiares
como fornecedores da
Prefeitura, potencializando a sustentabilidade via
injeção de recursos na
economia local.
O Programa Cantagalo Compra de Cantagalo, foi lançado em
junho de 2017 e é uma
realização da Prefeitura em parceria com o
Sebrae/RJ através do
Programa Compra Mais
– Programa de Compras Governamentais
das Micro e Pequenas
Empresas do Estado do
Rio de Janeiro.
Mais informações
sobre como ser um fornecedor da Prefeitura
de Cantagalo em www.
cantagalo.rj.gov.br/licitacoes-abertas
Escrito Por: Bruno
Palma
http://www.cantagalo.rj.gov.br

Conﬁra como viajar no Carnaval protegido da febre amarela
Divulgação

Antes de viajar para aproveitar o Carnaval, os turistas precisam ﬁcar atentos às
recomendações de vacinação para prevenir
as infecções por febre amarela silvestre. As
conﬁrmações de 130 casos se concentraram
sobretudo em Minas Gerais, São Paulo, no
Rio de Janeiro e no Distrito Federal
Antes de fazer as malas para viajar
durante o Carnaval, saiba o que você precisa
fazer para curtir o feriado com a imunização
contra a febre amarela em dia:
Conferir a lista de estados vulneráveis
Ao todo, vinte estados e o Distrito
Federal fazem parte da Área com Recomendação de Vacinação. Assim, quem for para
algum desses locais deve se vacinar.
Procurar postos com antecedência
Os postos de saúde oferecem as doses
da vacina à população. Para que a proteção

seja efetiva, a recomendação do Ministério da
Saúde é procurar as unidades pelo menos dez
dias antes da viagem.
Indicação
A imunização padrão contra a febre
amarela é vitalícia. Depois de tomar uma
dose ao longo da vida, não é preciso repetir
a vacina.
Contraindicação
Apesar de ser comprovadamente segura, a vacina oferece riscos à parte da população: alérgicos a ovo, portadores do vírus
HIV, pacientes com doenças autoimunes ou
em tratamentos com quimio ou radioterapia.
Nesses casos, o uso de repelentes é essencial
para evitar a picada do mosquito Haemagogus
ou Sabethes, que transmitem a doença.
Governo do Brasil, com informações do
Ministério da Saúde e Agência Brasil

