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PREFEITURA SEGUE COM OBRAS
NO RECANTO DO LUAR
A Prefeitura de Saquarema, por
meio da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, avança
com as obras no bairro Recanto
do Luar. Sonho antigo dos moradores, o local terá as ruas drenadas, pavimentadas e urbanizadas.
Nesta etapa, as vias estão recebendo o meio-fio. A parte de preparação do solo está adiantada e,
em breve, será iniciada a colocação da massa asfáltica.
Com as obras, a Prefeitura de Saquarema dará mais qualidade de
vida à população do bairro, oferecendo mais conforto e melhorando a mobilidade dos moradores.
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ATOS DA PREFEITA
LEI Nº 1.919 DE 22 DE ABRIL
DE 2020

Promove a inclusão de programação no
PPA 2018/2021, estabelecido pela Lei nº
1.638, de dezembro de 2017.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na programação do PPA
2018/2021, estabelecido na Lei nº 1.638
de 18 de dezembro de 2017, a correr no
orçamento da Secretaria Municipal de Urbanismo, o programa de trabalho abaixo
estabelecido:
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0003 Gestão Administrativa
04.122.0003.1.045.000 Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais
3.3.90.39.80.00.00 Elaboração de Projetos
Art. 2º As Metas e Prioridades para a nova
programação são estabelecidas na forma
do Anexo à presente lei, passando a contar do exercício de 2020.
Art. 3º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa da respectiva unidade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Saquarema, 22 de abril de 2020.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

Saquarema, 22 de abril de 2020.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

LEI Nº 1.920 DE 22 DE ABRIL
DE 2020

Dispõe sobre legalização de construção

irregular, mediante o pagamento de mais-valia.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a Lei:
Art. 1º As obras de construção, modificação ou acréscimo, que estejam concluídas e executadas em desacordo com as
normas edilícias municipais poderão ser
legalizadas mediante o pagamento de remuneração compensatória denominada
mais-valia, desde que o interessado requeira a legalização dentro do prazo de
120 (cento e vinte) dias.
Art. 2º A legalização dar-se-á com o pagamento da remuneração compensatória tomando por base a classificação de
construção determinada pela Lei Complementar nº 19 de 12 de dezembro de 2005,
aplicando-se os seguintes valores:
I – Construção de padrão A: R$ 40,00 por
metro quadrado;
II – Construção de padrão B: R$ 30,00 por
metro quadrado;
III – Construção de padrão C: R$ 20,00
por metro quadrado;
IV – Construção de padrão D: R$ 15,00
por metro quadrado.
Art. 3º No momento do requerimento de
legalização de que trata o art. 1º deverão
ser pagos, além dos valores referentes a
legalização por mais valia, todos os tributos devidos incidentes sobre o imóvel, sob
pena de indeferimento da legalização;
Parágrafo único. Eventual diferença de
valores a serem pagos, serão cobrados
até a retirada do projeto.
Art. 4º São declaradas como insuscetíveis
da legalização de que trata o art. 1º desta
Lei:
I – construção situada em áreas com recuo não edificante, públicas ou de uso
comum, bem como situadas em faixas de
proteção de mar, rios e lagoas;
II – construção situada em área submetida a regime especial de proteção ambiental, sem prévio parecer favorável da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
III – quando a irregularidade for nos parâmetros de gabarito e de faixa de ocupação na Zona de Ocupação Controlada
1 – ZOC 1 (Vilatur);
IV- construção situada no bairro de Itaúna;
Art. 5º Somente será promovida a legalização pela mais-valia no que se refere
ao parâmetro de gabarito se a construção
tiver um pavimento a mais do que o determinado por lei;
Art. 6º A legalização de obras de que trata
a presente Lei, sob as quais exista ques-
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tionamento judicial sobre direito de condôminos e de vizinhos, ficará condicionada à decisão final da ação respectiva.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado
a aprovar, dentro do prazo limite previsto
no art. 1º desta Lei, os desmembramentos
de terrenos particulares de fato já existentes, com construções concluídas, que não
atendam as especificações da Lei de Parcelamento do solo urbano, desde que não
seja propriedade de empresa loteadora,
observada a limitação de 50% (cinquenta
por cento) da área mínima do lote prevista
na Lei de Zoneamento.
§ 1º O projeto de desmembramento deverá ser instruído com a documentação
comprobatória da propriedade do imóvel.
§ 2º A legalização dar-se-á com o pagamento da mais-valia correspondente a R$
20,00 (vinte reais) por metro quadrado da
área desmembrada.
§ 3º As disposições do caput não se aplicam as áreas previstas no art. 4º desta
Lei.
Art. 8º Fica vedada a legalização de que
trata a presente Lei de construção que
não apresente condições de segurança,
habitabilidade e higiene, assim declaradas pela Secretaria Municipal de Urbanismo.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Saquarema, 22 de abril de 2020
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

LEI Nº 1.921 DE 22 DE ABRIL
DE 2020

Fica determinado no âmbito do município
de Saquarema que as empresas de transportes públicos, taxista e motoristas de
aplicativos, realizem diariamente desinfecção e limpeza de seus veículos e mantenha a disposição o álcool gel para os
passageiros para contenção do coronavírus (covid-19) e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica determinado no âmbito do Município de Saquarema, que as empresas
de transportes públicos, os taxistas e os
motoristas de aplicativos realizem diariamente a desinfecção e a limpeza de seus
veículos para contenção da pandemia do
Coronavírus (COVID 19).
Art. 2º A realização da desinfecção e a
limpeza serão realizados em horários de
não funcionamento destes serviços de
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transportes ou em intervalos de circulação.
Art. 3º Caberá aos órgãos do Poder Executivo a devida fiscalização para efetivação desta Lei.
Art. 4º As empresas de transporte público,
taxistas e motoristas de aplicativos deverão manter a disposição recipiente com
álcool gel para os passageiros.
Art. 5º As empresas de transporte público
e os responsáveis pelos veículos de taxi e
aplicativos que não cumprirem o disposto
nesta Lei poderão ter suas concessões
suspensas de seus serviços prestados,
bem como a cassação pelo Poder Concedente no âmbito do Município de Saquarema.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Saquarema, 22 de abril de 2020.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita
Projeto de Lei nº 035/2020.
Autoria dos Vereadores: Elisia Rangel de
Freitas, Evanildo Ferreira da Silva, Roberto Carlos Reis Melo, Marcel Chagas,
Roger Gomes, Raquel de Carvalho Oliveira Sant`Ana, Maria de Fátima Taéta dos
Santos e Bruno Enrico de Oliveira Pinheiro.

LEI Nº 1.922 DE 22 DE ABRIL
DE 2020

Cria o § 6º ao art. 1º da Lei nº 1.740 de
25 de outubro de 2018, que dispõe sobre
o auxílio alimentação ao servidor público
municipal.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a Lei:
Art. 1º Fica criado o § 6º ao art. 1º da Lei
nº 1.740 de 25 de outubro de 2018, com a
seguinte redação:
§ 6º Em caso de situação de emergência,
fica o Poder Executivo autorizado a permitir a utilização do cartão alimentação
pelo servidor público municipal fora dos
limites do Município de Saquarema.
I - (VETADO);
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Saquarema, 22 de abril de 2020
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 2.001 DE 22 DE
ABRIL DE 2020

Acrescenta o parágrafo único ao art. 1º do
Decreto nº 2.000, de 20 de abril de 2020,

que dispõe sobre medidas de utilização
de máscara facial no atendimento em estabelecimentos comerciais autorizados a
funcionar, e demais hipóteses que menciona, para enfrentamento à situação de
emergência em decorrência da pandemia
do coronavírus (covid-19).
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o Decreto nº 2.000,
de 20 de abril de 2020, dispõe sobre medidas de utilização de máscara facial no
atendimento em estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, e demais
hipóteses que menciona, para enfrentamento à situação de emergência em decorrência da pandemia do coronavírus
(covid-19).
Considerando a necessidade de se ampliar novas medidas de enfrentamento à
situação de emergência em decorrência
da pandemia do coronavírus;
DECRETA
Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único
ao art. 1º do Decreto nº 2.000, de 20 de
abril de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 1º.....................................
Parágrafo único – A obrigatoriedade de
que trata o caput, fica estendida aos estabelecimentos bancários, casas lotéricas,
e de serviços autorizados a funcionar.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.”
Saquarema, 22 de abril de 2020
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 319 DE 22 DE
ABRIL DE 2020

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI
do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
Considerando o que dispõe o inciso I
do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Saquarema);
RESOLVE:
Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Nutricionista,
pela exoneração a pedido, em 13 de abril
de 2020, da Servidora Roberta Ferreira
Fortins, matrícula nº 8175-1, vinculada à
Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Processo nº 5869/2020.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 22 de abril de 2020.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita
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PORTARIA Nº 320 DE 22 DE
ABRIL DE 2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI
do art. 68 da Lei Orgânica do Município e;
Considerando o que dispõe o inciso VI
do art. 41 da Lei nº 97/93 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Saquarema);
RESOLVE:
Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de Trabalhador Braçal, do Servidor Público Municipal Calvino Paixão da Silva, matrícula nº
47236-1, vinculado à Secretaria Municipal
de Transporte e Serviços Públicos, pela
exoneração por motivo de falecimento em
28/03/2020, de acordo com o Registro de
Óbito expedido pelo Cartório do RCPN do
2º Distrito de Saquarema, registrado no
Livro: 37-C Folha: 75, Termo: 12732.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Saquarema, 22 de abril de 2020
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

AVISOS, EXTRATOS,
EDITAIS E TERMOS
DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 15.235/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº
005/2020
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar.
Homologo o resultado do julgamento do
respectivo procedimento licitatório, e Ato
de Adjudicação às folhas 1902, em favor
das empresas: C. Teixeira 110 Comércio
de Alimentos LTDA, no valor total de R$
665.226,57 (seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos e vinte e seis reais e
cinquenta e sete centavos); Comércio de
Gêneros Alimentícios Vieira LTDA, no valor total de R$ 2.633.382,50 (dois milhões
seiscentos e trinta e três mil, trezentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos);
RLC Barbosa Comércio e Serviços EIRELLI, no valor total de R$ 2.033.304,42
(dois milhões trinta e três mil trezentos e
quatro reais e quarenta e dois centavos);
TRM Soluções e EIRELLI, no valor total
de R$ 367.710.21 (trezentos e sessenta
e sete mil setecentos e dez reais e vinte
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e um centavos). Saquarema, 10 de março
de 2020.
Lucimar Pereira Vidal da Costa
Secretária Municipal de Educação e Cultura

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - AVISO DE
ADIAMENTO DE CONTINUIDADE

Tomada de Preços nº 007/2020.
Objeto: A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da sua Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos
interessados o ADIAMENTO da CONTINUIDADE DO CERTAME que estava
agendada para o dia 28/04/2020 às 16:00
horas PARA O DIA 13/05/2020 às 15:00
horas que tem como objetivo a contratação de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de material e de
mão de obra, para execução de reforma
da quadra do Boqueirão, no município de
Saquarema/Rj, conforme processo administrativo Nº 19728/2019.
Obs.: O adiamento se dá pela complexa análise documental específica, após
apresentação de recursos.
Saquarema, 22 de abril de 2020
Samuel Aranda Neto
Presidente da CPL

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 044/2019
Processo Administrativo nº 11.848/2018
Ref. Contratação de empresa para implantação de Iluminação Turística na Orla
de Saquarema.
Contratante: Município de Saquarema.
Contratada:
AVX
Empreendimentos e Participações Eireli - CNPJ
17.083.040/0001-47
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de 03 (três) meses, a contar de 20/01/2020.
Data da Assinatura: 20 de janeiro de
2020
Priscilla Barroso Poubel - Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO,
RECEITA E TRIBUTAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 004/2020

O Município de Saquarema, através da
Secretaria Municipal de Administração,
Receita e Tributação, nos termos do art.
37, inciso IX da Constituição Federal e
considerando o §1º do art. 2º da Lei Municipal nº 1.680 de 24 de abril de 2018 e
alterações dadas pela Lei Municipal nº
1.915 de 20 de abril de 2020, torna público
a necessidade emergencial de contratação por tempo determinado para atender
à necessidade temporária de excepcional
interesse público e convoca interessados
em contratação para os cargos de Médico
conforme quadro e requisitos abaixo, pelo
período e condições estabelecidas nas
leis acima, devendo o interessado comparecer na Secretaria Municipal de Saúde,
situada na Rua Frutuoso de Oliveira, S/N
- Centro - Saquarema, no dia 27 de abril
de 2020, segunda-feira às 10:00 horas,
para apresentação de documentos pessoais, de comprovação de experiência na
função da vaga interessada e habilitações
exigidas para o cargo.

Em caso de haver interessados acima do
número de vagas informado no quadro
acima, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: a) maior tempo de
experiência nas funções da vaga interessada; b) o candidato de idade mais elevada; c) sorteio.
A presente chamada pública destina-se
à admissão em caráter emergencial para
atuarem em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, por tempo determinado
até que seja contratado candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado, ou
em Concurso Público.
Saquarema, 22 de abril de 2020.
Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração,
Receita e Tributação

05

D.O.S

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

06

Ano II ● Nº 376
Quarta-feira, 22 de abril de 2020

