
Macuco, 22 a 25 de novembro de  2019 - ANO XXI - EDIÇÃO Nº424 - PERIODICIDADE SEMANAL

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal
de Bom Jardim

Foto: Elisangela

Macuco já está preparado para o Natal 2019! A  Praça Nilo Peçanha, por mais um ano, será palco das festivida-
des de fim de ano promovidas pela Prefeitura Municipal de Macuco.Uma organização do Departamento Municipal
de Turismo.                                                                                                                                            Página 03

Estado vai repassar R$100
milhões à Agricultura em 2020

                       Página 03

Estrada Serramar e Rota116
na mira do Deputado

Estadual Alexandre knoploch
                       Página 04

Prefeito de Cordeiro é eleito novo
presidente do CIS-SERRA

                       Página 04

Vila do Natal em Macuco
encanta moradores e visitantes

   www.camarabomjardim.rj.gov.br

ACOMPANHE O
TRABALHO DO
LEGISLATIVO

BONJARDINENSE
ATRAVÉS DA TV

CÂMARA, NO SITE DA
CÂMARA MUNICIPAL

DE BOM JARDIM

PARTICIPE DAS SESSÕES

PLENÁRIAS TODAS AS

SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS,

A PARTIR DAS 18 HORAS.
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COMUNICADO

  A DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL SÃO JOÃO BATISTA DE
MACUCO (DENOMINADA SOCIEDADE MUSICAL SÃO JOÃO BATIS-
TA DE MACUCO) COMUNICA QUE ESTÁ ABERTO O PERÍODO DE
REGISTRO DE CHAPA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES. OS IN-
TERESSADOS DEVEM COMPARECER A SEDE DA BANDA, SITUA-
DA  A RUA MATHIDE PEÇANHA Nº43 CENTRO MACUCO RJ, EN-
TRE OS DIAS 22 DE NOVEMBRO E 09 DEZEMBRO DE 2019 A PAR-
TIR DAS 13 HORAS ATÉ AS 17 HORAS.

CARLOS HÉLIO BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE

Portaria BOM PREVI nº 048/2019

Bom Jardim – RJ, 11 de novembro de 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM –
BOM PREVI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Parecer Jurídico
exarado no Processo Administrativo BOM PREVI nº 164 de novembro de 2019,

R E S O L V E:

INCORPORAR, à Remuneração da Servidora Estatutária, abaixo relacionada, Gratificação
pelo Exercício de Função Gratificada - FG, tendo pela Lei Complementar nº 230, de 11
de outubro de 2017, alterado o símbolo para FG 2, com base no Art. 62, § 2º, da Lei
Complementar nº 01, de 19/06/1991, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Bom Jardim, produzindo efeitos a partir da data que segue:

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bom Jardim – RJ, 11 de novembro de 2019.

Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente

  PORTARIA BOM PREVI Nº. 049/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

(REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO)

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-
BOM PREVI, no uso de suas atribuições e tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos
autos do Processo TCE-RJ 218.419-8/18,
R E S O L V E:

Retificar o Ato Concessório de Aposentadoria da Sra. CYNTIA LACERDA PEREIRA
GONÇALVES, Portaria BOM PREVI nº. 011/18, concernente à fundamentação
constitucional, passando a constar somente o art. 6º da EC 41/2003, permanecendo
inalteradas as demais disposições.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, 11 de novembro de 2019.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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  PORTARIA BOM PREVI Nº. 050/2019 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

(REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO)

O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso
de suas atribuições e tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do Processo
TCE-RJ 219.630-1/18,

R E S O L V E:

Retificar o Ato Concessório de Aposentadoria do Sr. SEBASTIÃO ELY GOMES DE
CASTRO, Portaria BOM PREVI nº. 018/18, concernente à fundamentação
constitucional, passando a constar somente o art. 6º da EC 41/2003, bem como
consignar a legislação correta relacionada ao vencimento-base do cargo do Servidor,
qual seja, Lei Complementar n.º 233 de 19/01/ 2018, ao invés de Lei Complementar n.º
216, de 18/11/2016, permanecendo inalteradas as demais disposições.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, 11 de novembro de 2019.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

   GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 322/2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.

 À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 322/2019, e
no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto do
art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida.
AUTORIZO, consequentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA: ELETRECIDADE ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA.
CNPJ: 13.380.785/0001-17
OBJETO: Aquisição de Extensão de 10 metros e Lâmpadas de Led para a Câmara
Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 154,75 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais, Setenta e Cinco Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza
de Despesa: 3390.30.00-00/5.

Formalização de contrato dispensada na forma do art. 62, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/
93, por tratar-se de compra com entrega imediata e integral.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato,
se necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento
vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art.
26 da já citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Bom Jardim, 14 de novembro de 2019.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2019

EDITAL DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Macuco, através da Comissão
Permanente de Licitações, avisa que fará realizar no dia 06/12/2019, às 10 h, licitação
na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, para futura e eventual
contratação de empresa para aquisição de Material Gráfico para Secretaria
Municipal de Saúde, do tipo menor preço unitário, em regime de empreitada integral,
conforme solicitado no processo administrativo nº 96/19 obedecendo, fiel e integralmente,
às exigências e condições estabelecidas no Edital e Anexos.

LOCAL PARA OBTER INFORMAÇÕES DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS
ANEXOS

Setor de Licitações - Prefeitura, situada na Dr. Mário Freire Martins, nº 100, Centro,
Macuco / RJ, tel (22) 2554-9100, no horário de 12h às 17h.

Rosi Cleide Ferraz Santos

Pregoeira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 330/2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA – ART. 24, II, da Lei 8.666/93.

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo nº 330/2019, e
no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com o disposto
do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, declaro RATIFICADA a contratação abaixo
referida. AUTORIZO, consequentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 00.495.116/0001-49
CONTRATADA: MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.
CNPJ: 05.254.049/0001-94
OBJETO: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, Limpeza Geral e Higiene
para a Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R$ 1.358,90 (Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais, Noventa Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001; Natureza
de Despesa: 3390.30.00-00/5.

Formalização de contrato dispensada na forma do art. 62, § 4º, da Lei Federal nº
8.666/93, por tratar-se de compra com entrega imediata e integral.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato,
se necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento
vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no
art. 26 da já citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Bom Jardim, 07 de novembro de 2019.
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  Estado do Rio de Janeiro
 Câmara Municipal de Bom Jardim

   Macuco já está prepara-
do para o Natal 2019! A  Pra-
ça Nilo Peçanha, por mais
um ano, será palco das fes-
tividades de fim de ano pro-
movidas pela Prefeitura
Municipal de Macuco. O lo-
cal já está irradiado  pelo
encanto natalino. Uma ár-
vore de Natal gigante, mui-

tas luzes, árvores decora-
das, Papai Noel e apre-
sentações musicais para
todos o moradores e visi-
tantes.
   No ano passado, o local
contou com a visitação de
muitos turistas e muitos
registros nas redes soci-
ais, este ano, parece não

ser diferente!
   Segundo informações
do Departamento de Tu-
rismo, a Casa do Papai
Noel permanecerá aberta
para visitação todos os
dias das 18hs as 22hs, e
aos sábados com a pre-
sença do Papai Noel.

Foto;Elisangela

Estado vai repassar R$ 100 milhões
à Agricultura em 2020

 Governador fez o anúncio no evento AgroRJ, em Niterói
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    O governador Wilson
Witzel anunciou, nesta
quinta-feira, em encontro
sobre Ações Estratégicas
da Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento (SEAPPA),
que a pasta estadual con-
tará com a verba R$ 100
milhões no ano que vem.
O orçamento atual da se-
cretaria equivale atual-
mente a R$ 9 milhões
para investimentos e cus-
teio, sem o custo de pes-
soal.
   - Assumimos o Governo
do Estado sem condições
financeiras, mas conse-
guimos superar as dificul-
dades. A realidade do cam-
po no estado do Rio de
Janeiro tem sido difícil.
Quero anunciar que traba-
lhamos muito, e por conta
de uma gestão eficiente,
vamos colocar na Agricul-
tura, em 2020, R$ 100 mi-
lhões para investimentos
– disse o governador em
evento no Praia Clube

São Francisco, em Niterói.
   Para o secretário de es-
tado de Agricultura, Pecu-
ária, Pesca e Abasteci-
mento, Marcelo Queiroz, o
repasse permitirá avan-
ços em projetos elencados
no Plano Estratégico
2020-2023, documento
com metas, elaborado em
conjunto com diversos ór-
gãos, com o objetivo de
estimular o crescimento do
setor nos próximos três
anos.
  - Esse anúncio é um re-
flexo do planejamento es-
tratégico que elaboramos
hoje na AgroRJ. Se avan-
çarmos em metas e
ações, poderemos ter, no
longo prazo, a ampliação
no papel no Produto Inter-
no Bruto (PIB) agrícola do
estado. Precisamos rever-
ter o jogo no Rio de Janei-
ro, o agronegócio gera
empregos e o futuro está
na área rural. Com esses
R$ 100 milhões vamos
ampliar nossos projetos e

serviços - afirmou.

AgroRJ : plano estra-
tégico 2020-2023

   O Agro RJ - I Encontro
de Ações Estratégicas
da Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro teve
como resultado a elabo-
ração de um Plano Es-
tratégico 2020-2023. No
documento, que foi en-
tregue ao governador
Wilson Witzel, constam
15 ações prioritárias.
Entre elas, estão o fo-
mento à instalação e
ampliação da
Agroindústria para agre-
gação de valor ao pro-
duto agropecuário; a
capacitação de atores
sociais com base nas
cadeias produtivas, o
estímulo à formação de
conselhos de desenvol-
vimento rural, pesqueiro
e consórcio intermuni-
cipais, entre outras pro-
postas.

Fotos: Eliane Carvalho

Banco Central fará mutirão
de renegociação de dívidas

antes do Natal
Em contrapartida, o cidadão que vai renegociar a dívida terá

que fazer um curso de educação financeira

   O presidente do Banco
Central, Roberto Campos
Neto, anunciou que vai
ocorrer um mutirão antes do
Natal e do Ano Novo para
que os clientes renegociem
dívidas com os bancos. Se-
gundo ele, o mutirão vai es-
tar atrelado a cursos de
educação financeira.
   “Nós temos um projeto
onde os bancos vão abrir as
agências por mais tempo. A

ideia é fazer um mutirão
em que todos os bancos
vão renegociar dívidas em
taxas favoráveis. Em
contrapar-tida, o cidadão
que vai renegociar dívida
faz um curso de educação
financeira. Ou seja, ele sai
de lá com mais educação
financeira do que ele en-
trou”, disse.
   Desta forma, os clientes
vão poder limpar o nome

antes das compras de fim
de ano. Além disso, Cam-
pos Neto disse que a ins-
tituição pretende repetir
esse tipo de ação no ano
que vem, aliando a edu-
cação financeira à con-
cessão de crédito com ju-
ros mais baixos, por meio
de um sistema de pontua-
ção semelhante ao dos
programas de fidelidade.

Assessoria Jurídica,

Contrato: Termo Aditivo
Processo Bom Previ nº 0175/18 (Originário)
Processo Bom Previ nº 0179/2019, de 30 de outubro de 2019 (1ª prorrogação)
Contrato: 013/2018
Fundamentação Legal: Art. 24, VIII, da Lei 8.666/93.
1º INSTRUMENTO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL
PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim- RJ
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Prestação de Serviços Postais e Telemáticos.
Prazo: 12 meses.
Início: 22/11/2019.
Valor estimado: R$ 1.000,00 (mil reais).
Dotação Orçamentária: 3001.04.122.0094.2.128, Natureza da Despesa: 3390.39
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A cidade de Macuco e os
seus encantos de Natal



                 JORNAL  O MACUCO                          04Macuco, 22 a 25 de novembro de 2019

Cantagalo comemora o “Dia Municipal da
Imigração Suíça de 1819” neste sábado

   Acontece neste sábado,
dia 23 de novembro, a
partir das 10 horas da
manhã, na Câmara Muni-
cipal de Cantagalo, a co-
memoração  aos 200 anos
da chegada da imigração
suíça ao Brasil. O “Dia
Municipal da Imigração
Suíça de 1819” foi institu-
ído por meio de projeto de
lei de autoria do vereador
Professor João Bôsco.
   Segundo o vereador, o

“Dia Municipal da Imigra-
ção Suíça de 1819” é mais
um evento realizado na
Câmara de Cantagalo que
promove a cultura e a his-
tória do município. “A ins-
tituição desta data come-
morativa tem como objeti-
vo afirmar a fundamental
importância do município
no contexto da imigração,
intensificar os debates e
os estudos sobre esse

importante fato histórico e
homenagear os descen-
dentes dos imigrantes e
suas famílias”, afirma o
vereador João Bôsco.
   O convite é aberto à
toda a comunidade de
Cantagalo e região. Já
confirmaram presença os
membros do Consulado
Suíço do Rio de Janeiro,
membros da direção da
Associação Filantrópica

Suíça, o presidente do
INEPAC (Instituto de
Patrimônio do Estado), Sr.
Cláudio Prado de Mello, e
o cantagalense e descen-
dente da imigração suíça,
Coronel Roberto
Robadey, comandante do
Corpo de Bombeiros do
Estado e Secretário de
Estado de Defesa Civil.
   Durante o evento, será
realizada uma palestra

que terá como tema a "Imi-
gração Suíça em
Cantagalo", ministrada
pelo Dr. Henrique José da
Silva Bon, médico e pro-
fundo pesquisador da
história cantagalense,
com  participação de So-
lange Barbosa, adminis-
tradora da página
"Raízes Suíças" no
Facebook.
   O vereador Professor

João Bôsco destaca o es-
forço do atual Presidente
da Câmara para a realiza-
ção do evento. “Agradeço
ao Presidente da Câmara
de Cantagalo, Vereador
Ocimar Pulunga, pelo im-
portante apoio que sempre
tem dado a esse e outros
eventos culturais e históri-
cos de relevância para o
nosso querido município de
Cantagalo”, conclui.

Prefeito de Cordeiro é
eleito novo presidente

do CIS-SERRA

   Unir os municípios e for-
talecer as políticas públi-
cas que redundem em

ações de saúde rápidas e
eficazes em favor da po-
pulação. Assim nasceu o
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Região Ser-
rana (CIS-SERRA), que

reúne os municípios de
Bom Jardim, Cachoeiras
de Macacu, Cantagalo,
Carmo, Cordeiro, Duas
Barras, Guapimirim,
Macuco, Nova Friburgo,

Petrópolis, Santa Maria
Madalena, São José do
Vale do Rio Preto, São
Sebastião do Alto, Sumi-
douro, Trajano de Moraes
e Teresópolis.
   Retomando as discus-
sões entre os integrantes
da instituição, o até então
presidente Antônio Gon-
çalves, atual prefeito de
Bom Jardim, coordenou

uma reunião realizada em
seu gabinete nesta sexta-
feira, dia 22, quando fo-
ram deliberados diversos
assuntos, incluindo a dis-
cussão sobre o pagamen-

to das dívidas contraídas
pelo consórcio e a eleição
para que fosse conhecida
a nova diretoria do CIS-
SERRA.
   Representando Cordei-

ro, o prefeito Luciano
Batatinha foi um dos des-
taques do encontro ao re-
latar que sua recente via-
gem a Brasília pode se
transformar num marco
para o consórcio, já que
ele se reuniu na capital
federal com o vice-presi-
dente Hamilton Mourão e
outras autoridades do Se-

nado Federal e Câmara
de Deputados,  ouvindo
delas a promessa de in-

clusão de emendas e re-
cursos no Orçamento da
União que possam se con-
verter em aporte funda-
mental à manutenção do
CIS-SERRA.

 Após obter o aval de to-
dos os municípios legal-
mente representados na
reunião realizada em Bom
Jardim, Luciano Batatinha
foi eleito por unanimidade

o novo presidente do CIS-
SERRA. O prefeito de Cor-
deiro terá a seu lado, ocu-
pando a vice-presidência
da entidade, Vinícius Car-
doso, atual prefeito do

município de Teresópolis,
que aderiu ao consórcio
depois da aprovação de
uma lei pela Câmara Mu-
nicipal, documento que
inclusive foi apresentado

pelo secretário de saúde
da cidade serrana.
  O mandato da nova di-
retoria do CIS-SERRA se
inicia já no próximo dia 01
de dezembro e se encer-
ra em 31 de dezembro de
2020. Ao fim da eleição fi-
cou acertado que o primei-
ro encontro, já sob coor-
denação dos novos diri-
gentes, acontecerá no
Centro Cultural Ione Pecly,
em Cordeiro, no dia 02 de
dezembro. “Estou convic-
to de que essa união de
forças fará o Consórcio
Intermunicipal de Saúde
da Região Serrana avan-
çar e encontrar soluções
comuns aos problemas vi-
vidos por todos nós”,
aposta Batatinha.

Foto:Imprensa Cordeiro

O prefeito de Cordeiro Luciano Batatinha, ao seu lado, o prefeito de
Bom Jardim Antônio Gonçalves

 Estrada Serramar e Rota 116
na mira do Deputado

Estadual Alexandre knoploch
   O Deputado Estadual
Alexandre Knoploch (PSL/
RJ) oficiou à Agetransp
(Agência Reguladora de
Transportes Públicos) so-
licitando cópia do contra-
to e respectivos aditivos
que regem a concessão
firmada entre a Rota 116/
RJ e o Governo do Esta-
do. De acordo com o par-

lamentar, seu mandato
recebeu inúmeras de-
núncias sobre o atendi-
mento precário à popula-
ção por parte da empre-
sa e reafirma que uma
das funções do
Legislativo inclui a fiscali-
zação de serviços conce-
didos. Entre os
questionamentos estão,

informações sobre as
obras que foram realiza-
das nos últimos dois anos
em toda a extensão da
via, seus custos e qual o
critério utilizado para a
definição do número de
cabines em funciona-
mento em cada pedágio.
   “Transparência é indis-

   O Deputado Estadual Alexandre Knoploch (PSL/RJ)
apresentou na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro) Indicação ao Governo do Estado
para a instalação de redutores de velocidade na RJ-
142, no trecho entre Lumiar e Casimiro de Abreu. Com
a iniciativa, o parlamentar pretende reduzir o significa-
tivo índice de acidentes do local, um dos mais críticos
da Estrada Serramar, responsável pela principal liga-
ção entre as regiões Serrana e dos Lagos.

pensável para assegurar
que a sociedade esteja
sempre bem atendida e o
meu mandato segue em
defesa do cidadão
fluminense, cobrando e exi-
gindo que os serviços con-
cedidos sejam oferta-dos
adequadamente”, defende
o deputado.

   “A movimentação desta rodovia é bastante grande e
a população residente do local, em especial, na altura
do Km 33, próximo da Ponte Santa Luzia têm assistido
com frequência, principalmente nos fins de semana, aos
inúmeros acidentes no local. A instalação desses equi-
pamentos neste trecho especificamente é urgente para
garantir mais segurança àqueles que trafegam pelo lo-
cal”, explica o deputado.


