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Assessoria Jurídica
Proc. Administrativo nº 020//16.

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 24, II, Lei nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2016
A) DAS PARTES:
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim –
RJ.
CONTRATADA: VPA Consultoria e Atuarial Ltda.
B) OBJETO: – Cálculo Atuarial Exercício Financeiro de 2016, data base de 2015.
C) VALOR:R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcela única.
D) DATA DA CELEBRAÇÃO: 15/03/16.
E) PRAZO: 120 dias.
F) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza da Despesa: 3390.39 Programa de Trabalho:
3001.04.122.094.2.128

   A cerimônia realizada na
manhã desta quarta-feira
(30) no Salão Nobre do Pa-
lácio do Planalto para divul-
gação da terceira fase do
programa habitacional Mi-
nha Casa, Minha Vida foi
transformada em ato políti-
co a favor da presidente da
República, Dilma Rousseff,
que enfrenta processo de
impeachment na Câmara
dos Deputados. A participa-
ção de representantes de
movimentos sociais fez o
anúncio virar um comício
disfarçado, onde os corredo-
res do Palácio foram utiliza-
dos como palanque.
  Enquanto discursava para
os presentes, Dilma fez re-
ferências aos apoiadores do
processo que tenta afastá-la
da presidência. De acordo
com a presidente, os que
pretendem “retirar um pre-
sidente do poder sem base
legal querem golpear direi-
tos garantidos da popula-
ção”. Dilma afirmou que
caso o impeachment seja
concretizado, os apoiadores
do afastamento “serão res-
ponsáveis por retardar a re-
tomada do crescimento eco-
nômico e da geração de
emprego” no país.
Dilma voltou a criticar o
impeachment, e avaliou
como “má-fé” a crença das
pessoas sobre a legalidade
do processo. Ela enfatizou
ser necessária a comprova-

ção do crime de responsa-
bilidade. “Impeachment
sem crime de responsabili-
dade é o quê?”, questionou.
“Não adianta discutir se o
impeachment está ou não
previsto na Constituição.
Está, sim. O que não está
previsto é que sem crime
de responsabilidade ele é
passível de legalidade e le-
gitimidade. Não é. E aí o
nome é golpe”, comple-
mentou a presidente.
Paralelo ao movimento pró-
Dilma que invadiu o pro-
nunciamento do governo, a
terceira fase do programa
habitacional Minha Casa,
Minha Vida lançou a proje-
ção da nova etapa e afir-
mou que a expectativa é
contratar mais de 2 milhões
de moradias até 2018. Foi
divulgada ainda uma nova
faixa de renda a ser con-
templada, chamada de 1,5.
As famílias enquadradas na
categoria são as que ga-
nham até R$ 2.350 por
mês, e receberão até R$ 45
mil em subsídios.
  Dados do Ministério das
Cidades mostram que a ter-
ceira fase vai receber cer-
ca de R$ 210,6 bilhões em
investimentos, dos quais
R$ 41,2 bilhões oriundos do
Orçamento Geral da União.
Nesta fase do programa, o
teto da faixa 1 passou de R$
1,6 mil para R$ 1,8 mil; o
da faixa 2, de R$ 3.275 para

R$ 3,6 mil, e o da faixa 3, de
R 5 mil para R$ 6,5 mil.
  Também foi criado o Siste-
ma Nacional de Cadastro
Habitacional, a partir de da-
dos dos municípios e esta-
dos, e lançado o Portal do
Minha Casa, Minha Vida, que
concentrará informações so-
bre o programa, simulador
de financiamento, além da
situação cadastral de cada
família.
   O ministro das Cidades,
Gilberto Kassab, afirmou que
até 2018 mais de 25 milhões
de pessoas serão beneficia-
das pelo programa
habitacional. Para ele, a nova
etapa trará mais espaço e
melhorias nas unidades e
nas áreas de uso comum.
“Haverá aumento da área de
moradia para os imóveis da
faixa 1 de 2 metros quadra-
dos, passando para 41
metros quadrados”, disse
Kassab.
  Em plenário do Senado,
Gleisi Hoffmann (PT-RS)
chamou a atenção para as
4,2 milhões de unidades con-
tratadas desde 2009, ano de
criação do projeto, e carac-
terizou a proposta como “um
dos programas mais ousa-
dos de habitação”. “Além de
proporcionar a moradia que
as pessoas precisam, o Mi-
nha Casa, Minha Vida movi-
menta também a economia
brasileira e gera empregos”,
pontuou a senadora.

 Nova fase do Minha Casa, Minha
Vida vira ato contra impeachment
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Montagem de Feira de
Promoção em Friburgo
começou no dia 31/03

 Foto/ Reprodução facebook

“Ame tudo, confie em alguns,
não faça mal a ninguém”
                           William Shakespeare

    Jornal OMacuco. Edição nº 236,  04  de  abril  de 2016, página 04.

 Começou a ser montada nesta quinta-feira (31), a es-
trutura da Feira da Promoção (Fepro) de Nova Friburgo,
Cerca de 100 estandes participam da 16ª edição do even-
to que deve receber 40 mil pessoas entre os dias 6 e 10
de abril, no Country Clube, das 13h as 22h. A entrada
custa R$ 2.
   O "mini shopping" contará com praça de alimentação,
programação cultural, banheiros, placas de sinalização,
rampas de acesso e equipe médica à disposição dos
compradores. A feira tem como objetivo fazer com que
os expositores ofereçam seus estoques, que estão pa-
rados nas lojas, com preços mais competitivos e atra-
entes para os visitantes. É uma oportunidade para obter
descontos em peças da moda feminina, masculina, in-
fantil, calçados, artigos de beleza, decoração, acessóri-
os e até serviços.

  Confira a programação completa do evento

06/04 - Quarta-feira – 14h - Bingo Giga Farma
07/04 - Quinta-feira – 20h30 - As Fulanas
08/04 - Sexta-feira – 20h30 - Stockhouse
09/04 - Sábado – 20h30 - Manu Cordeiro
10/04 - Domingo – 15h30 - Belinha e sua malinha /
19h - Trio todo som

Fabiola Malaquias  -

Carlos José Zaniboni (o Cazé)

Aniversariantes da semana
* A macuquense Fabiola Malaquias celerou seu aniversário
no dia 29 de março. Desejamos muitas felicidades, sucesso
e saúde!!!! Parabéns lindona!!!
* A bela Kamila Thomaz celebrou seu niver no dia 30 de
março ao lado de amigos e familiares!!! Parabéns e muiiito
sucesso gatinha!
*O jovem macuquense Cazé também comemorou seu ani-
versário no dia 29 de março. Tudo de bom!!! Muitas felicida-
des e parabéns!!!

Kamilla Thomaz


