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DECRETO Nº 2882 DE 03 DE AGOSTO DE 2021.
        

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesa, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 03 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO N° 2883 DE 05 DE AGOSTO DE 2021.
    

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E  
COM BASE NO ART. 12º DA LEI MUNICIPAL 
Nº 2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, 
COMBINADO COM O ART. 43, § 1º, INCISO 
II, DA LEI 4.320/64 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. SUPLEMENTA O ORÇAMENTO 
EM VIGOR, POR ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECA-
DAÇÃO.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o 
Orçamento em vigor no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) por 

abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação, na fonte de 
recurso ROYALTIES.

Art. 2º - A Cobertura de Crédito que se refere o art. 1º é prove-
niente de Excesso de Arrecadação apurado no período de 1º de janeiro 
a 31 de julho do corrente ano, por fonte de recurso, considerando-se a 
tendência do exercício e metodologia conforme demonstrativo anexo.

Art. 3º - Os Créditos Suplementares atenderão os seguintes 
Programas de Trabalho:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 05 de agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito
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DECRETO N° 2884 DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E  
COM BASE NO ART. 12º DA LEI MUNICIPAL 
Nº 2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, 
COMBINADO COM O ART. 43, § 1º, INCISO 
II, DA LEI 4.320/64 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. SUPLEMENTA O ORÇAMENTO 
EM VIGOR, POR ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECA-
DAÇÃO.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o Or-
çamento em vigor no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) por 
abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação, na fonte de 
recurso ROYALTIES.

Art. 2º - A Cobertura de Crédito que se refere o art. 1º é prove-
niente de Excesso de Arrecadação apurado no período de 1º de janeiro 
a 31 de julho do corrente ano, por fonte de recurso, considerando-se a 
tendência do exercício e metodologia conforme demonstrativo anexo.

Art. 3º - Os Créditos Suplementares atenderão os seguintes 
Programas de Trabalho:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 05 de agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito

DECRETO N° 2885 DE 05 DE AGOSTO DE 2021.
   

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesa, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação da seguinte dotação orçamentária:
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Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 05 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2886 DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesa, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 05 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO N° 2887 DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesa, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 06 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2888 DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.
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DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesas, nos seguintes Programas de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 10 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2889 DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesa, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação da seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 10 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2890 DE 12 DE AGOSTO DE 2021.
        

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesas, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação da seguinte dotação orçamentária:
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Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 12 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2891 DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

ATUALIZA MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO 
PARA ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 
DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DE 
PROTEÇÃO À VIDA EM FACE AO CENÁRIO 
NACIONAL A SEREM ADOTADAS NO TER-
RITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
MADALENA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

CONSIDERANDO, as determinações da OMS - Organização 
Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 
03 de fevereiro de 2020 que declarou Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 
2011, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional – ESPIN;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) 

responsável pelo surto de 2019/2021;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recu-
peração, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República;

CONSIDERANDO o princípio da precaução e no intuito de conter 
a disseminação da COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a permanência 
e trânsito de pessoas em áreas públicas, bem como seu fl uxo no inte-
rior dos estabelecimentos em geral, de modo a evitar aglomerações;

CONSIDERANDO, a necessidade de atualizar e as medidas de 
enfrentamento à Pandemia e de proteção à vida.

CONSIDERANDO, por fi m, que, de acordo com os dados ofi ciais 
divulgados pelo Estado do Rio de Janeiro o Município de Santa Maria 
Madalena se encontra em fase de risco baixo (bandeira amarela).

DECRETA:

Art. 1º - O presente Decreto estabelece, por tempo indeter-
minado, medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 
emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente 
da COVID-19, estabelecendo, para todo o território do Município de 
Santa Maria Madalena, as medidas de proteção à vida, a vigorar a 
partir desta data.

Art. 2º - Fica vedada a permanência de indivíduos nas vias, áreas 
e praças públicas do Município no horário de 1h às 5h.

Art. 3º - Fica considerado obrigatório, no âmbito do Município, 
enquanto vigorar a situação de emergência em saúde em virtude da 
pandemia da COVID-19, o uso de máscara de proteção respiratória, 
seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada, em qualquer 
ambiente público, assim como em estabelecimentos privados com fun-
cionamento autorizado de acesso coletivo, sob pena de multa prevista 
no art. 5º da Lei nº 8859 de 03/06/2020 do Estado do Rio de Janeiro.

§ 1º - Compreende-se entre os locais descritos no caput deste 
artigo, dentre outros: ruas, praças, parques, transporte coletivo e 
individual de passageiros, repartições públicas, hospitais, mercados, 
farmácias, padarias, agências bancárias, além de outros estabeleci-
mentos comerciais.

§ 2º - Ficam desobrigadas da utilização de máscaras as pessoas 
que sofrem de patologias respiratórias e as pessoas com defi ciência 
severa nos membros superiores, mediante apresentação de documento 
médico que ateste o risco de utilização de máscaras nos casos aqui 
especifi cados.

Art. 4º - O horário de abertura, de estabelecimentos comerciais, 
industriais, empresariais, de prestação de serviços, de entidades 
religiosas e associativas, dentre outras, obedecerá ao disposto nos 
artigos 179 e 180 da Lei Municipal nº 549 de 27/12/1976 (Código de 
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Posturas), e o horário de fechamento/encerramento deverá ocorrer 
impreterivelmente até a 0h (meia noite), o mesmo se aplicando em 
relação aos ambulantes autônomos cadastrados no Município. 

§ 1º - Após a 0h, bares, restaurantes, quiosques e estabeleci-
mentos congêneres, poderão realizar atendimento, pelo sistema de 
entrega à domicílio (delivery), sendo expressamente vedado a entrega 
rápida com retirada do produto no estabelecimento (take away), e, em 
qualquer hipótese, o consumo no local.

§ 2º - Fica proibido, ainda, após a 0h, a aglomeração de pessoas 
nas vias, áreas e praças públicas do Município, com o propósito de 
consumir bebidas e alimentos adquiridos nos estabelecimentos elen-
cados no parágrafo 1º deste artigo.

§ 3º - Os bares, restaurantes, quiosques, clubes e as academias 
deverão funcionar com até 70% (setenta por cento) de sua capacida-
de de lotação, devendo, ainda, cumprir os protocolos defi nidos pelas 
autoridades sanitárias.

Art. 5º - A colocação de mesas e cadeiras nas calçadas, para o 
consumo de refeições e bebidas somente será permitida após as 20h.

Art. 6º - Todas as atividades econômicas com atendimento pre-
sencial terão limitação de circulação de público de 70% (setenta por 
cento) da capacidade instalada.

Art. 7º - Ficam temporariamente suspensas em todo o território 
do Município quaisquer atividades públicas ou privadas, que possam 
gerar aglomeração de pessoas, incluindo-se, nesse caso, as atividades 
relacionadas às casas de shows, salões, casas de festas, e similares. 

Art. 8º - Ficam temporariamente proibidos em todo o território 
do Município, quaisquer espécies de eventos de cunho festivo com a 
presença de público, em vias públicas ou espaços públicos que pos-
sam resultar em aglomeração de pessoas, tais como, feiras inclusive 
comerciais, com ou sem fi ns lucrativos, torneios e eventos desporti-
vos, shows, eventos culturais científi cos com a presença de público, 
cavalgadas, passeatas, carreatas e afi ns que tenham cunho festivo 
ou comemorativo.

§ único - A vedação prevista no caput deste artigo não impede 
o direito de reunião e a realização de atos públicos em vias, áreas e 
praças públicas para a livre manifestação de pensamento, compreen-
dendo, nesse caso, manifestações de cunho religioso, político, dentre 
outras, que são asseguradas pela Constituição Federal em seu Artigo 
5º, desde que, previamente comunicado às autoridades competentes, 
respeitando-se as leis vigentes no país e as orientações sanitárias 
emanadas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, 
Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 9º - As salas onde ocorrerem os velórios terão limitação de 
70% (setenta por cento) da sua capacidade de lotação, não podendo 
haver aglomerações superiores ao mesmo percentual em outros am-
bientes comuns existentes no local.

Art. 10 - Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, 
industriais, empresariais, associativos, e de prestação de serviços, 

deverão adotar controle rigoroso do fl uxo de acesso de pessoas ao 
interior dos estabelecimentos, fi scalizando a manutenção da distância 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), tanto entre os 
seus funcionários, quanto entre os seus clientes e/ou usuários, inclusive 
nas fi las, internas ou externas.

Art. 11 - O funcionamento das instituições bancárias e loterias, 
fi ca restringido a 70% (setenta por cento) da sua lotação, além da 
intensifi cação dos protocolos de higienização de caixas eletrônicos, 
terminais de atendimento e portas eletrônicas, devendo ser fi scalizado 
a manutenção da distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre as pessoas, nos corredores internos do estabeleci-
mento e fi las, inclusive externas, bem como entre os seus respectivos 
funcionários.

Art. 12 - Os atendimentos nas clínicas, consultórios médicos, 
consultórios dentários e laboratórios deverão ser realizados mediante 
o prévio agendamento de horário, de modo a evitar aglomeração de 
pessoas, quer seja nas respectivas salas de espera, em pátios, ou 
nos logradouros públicos.

Art. 13 - Sem prejuízo das determinações estabelecidas nos 
artigos anteriores, os estabelecimentos comerciais, industriais, em-
presariais, associativos, e de prestação de serviços, deverão adotar 
as seguintes medidas:

I - Observar as medidas de assepsia determinadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado 
de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, intensifi cando as ações 
de limpeza em suas dependências, realizando rotinas de assepsia 
para desinfecção de torneiras, maçanetas, banheiros e de mobiliário 
em geral;

II - Disponibilizar álcool gel aos seus clientes, colaboradores e 
usuários;

III - Divulgar informações acerca da COVID-19, e das medidas 
de prevenção;

IV - Controlar o fl uxo de acesso de pessoas ao interior do esta-
belecimento e fi scalizar a manutenção da distância mínima de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas, em caso de 
fi las, nas partes internas e externas, a fi m de evitar aglomerações;

V - Disponibilizar aos seus funcionários equipamentos de pro-
teção individual;

VI - Seguir todas as orientações e determinações emanadas 
pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria 
de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 14 - Os ambulantes autônomos, cadastrados no Município 
deverão adotar as seguintes medidas no exercício de suas atividades:

I - Observar as medidas de assepsia determinadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado 
de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, intensifi cando as ações 
de limpeza dos respectivos veículos utilizados como instrumento de 
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trabalho, realizando rotinas de assepsia para desinfecção dos mesmos;

II - Disponibilizar álcool gel aos seus clientes;

III - Controlar o fl uxo de acesso de pessoas fi scalizando a manu-
tenção da distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centíme-
tros) entre as pessoas, em caso de fi las, a fi m de evitar aglomerações;

IV - Trabalhar com equipamentos de proteção individual;

V - Seguir todas as orientações e determinações emanadas pela 
Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 15 - Os Taxis deverão transitar de janelas abertas, e, a cada 
corrida, serem higienizados com a desinfecção, esterilização e outros 
métodos de limpeza do veículo e equipamentos, devendo seu condutor 
respeitar o uso de máscara, e disponibilizar álcool gel aos usuários.

Art. 16 - Os ônibus intermunicipais deverão circular, quando 
possível, com janelas destravadas e abertas de modo que haja plena 
circulação de ar, devendo as respectivas empresas detentoras de con-
cessão pública realizarem rotinas de assepsia para desinfecção dos 
pontos de contato com as mãos dos usuários, bem como, no sistema 
de ar condicionado de seus veículos, para garantir a segurança dos 
usuários e de seus funcionários.

Art. 17 - Os estabelecimentos do setor hoteleiro municipal (hotéis, 
hostels, pousadas etc.) deverão funcionar com até 70% (setenta por 
cento) da sua taxa de ocupação, devendo, ainda, cumprir os proto-
colos defi nidos pelas autoridades sanitárias, e respeitar as seguintes 
prescrições:

I - Os agendamentos e reservas devem ser realizadas prefe-
rencialmente de forma não-presencial (e-mail, telefone ou via digital);

II - Fica vedado a aceitação de hóspedes com suspeita ou con-
fi rmação de Covid-19, bem como aqueles que apresentem sintomas 
respiratórios (febre, tosse, coriza, dentre outros);

III - Todos os hóspedes e funcionários deverão fazer o uso de 
máscara nos espaços de circulação e em áreas públicas e de uso 
comum;

IV - As áreas comuns deverão fi car fechadas, sendo vedado 
o funcionamento de serviços como restaurantes, bares, academias, 
piscinas e outras áreas comuns, mantida a possibilidade de delivery 
nos quartos;

V - Disponibilizar produtos sanitizantes e Equipamentos de Pro-
teção Individual aos funcionários para higienização de superfícies de 
contato e limpeza das superfícies de trabalho e equipamentos;

VI - Deve ser disponibilizado álcool gel 70º INPM nos quartos, 
bem como nas áreas comuns do estabelecimento.

VII - Todas as refeições devem ser realizadas dentro dos quartos, 
não sendo assim, permitido o uso das áreas comuns;

VIII - Os utensílios deverão ser preferencialmente descartáveis;

IX - Para a limpeza dos utensílios utilizados na alimentação reco-
menda-se utilizar água, detergente líquido e para a desinfecção deve 
ser utilizado álcool 70º INPM, hipoclorito de sódio ou outro saneante 
registrado pela Anvisa para esse fi m;

X - Os locais com sistemas de climatização central devem ser 
mantidos em operação desde que a renovação de ar esteja aberta com 
a máxima capacidade. Nos locais sem renovação de ar, especialmente 
com aparelhos do tipo split, deverá ser mantido com as janelas abertas;

XI - O profi ssional designado para a realização da retirada ou 
troca da roupa de cama deverá utilizar os seguintes Equipamentos de 
Proteção Individual: luvas de procedimento, avental e máscara;

XII - A lavanderia deve recolher e trocar as roupas sujas de 
cama e banho no mínimo 2 vezes por semana e devem ser lavadas 
separadamente das demais, sendo que os carrinhos ou equipamentos 
utilizados no transporte da roupa suja, até a lavanderia, devem ser 
limpos e desinfetados após cada uso;

XIII - As superfícies como carpetes, tapetes e cortinas devem ser 
limpas usando água e sabão ou outros produtos de limpeza apropriados 
para uso nessas superfícies;

XIV - Todas as superfícies de toque (carrinhos, cestos, cadeiras, 
maçanetas, corrimão, mesas e bancadas), devem ser higienizadas 
com produtos sanitizantes antes e após o período de funcionamento;

XV - Seguir todas as orientações e determinações emanadas 
pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria 
de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1º - Os estabelecimentos hoteleiros deverão obrigatoriamente 
priorizar a hospedagem de 01 (um) hóspede por acomodação, po-
dendo-se chegar a 02 (dois) desde que seja cônjuge, companheira, 
companheiro ou membro da mesma família, com o intuito de se evitar 
a aglomeração de pessoas em um mesmo cômodo.

 
§ 2º - Será responsabilidade de cada estabelecimento a ado-

ção de medidas a fi m de impedir que haja aglomeração de pessoas 
e garantir a segurança sanitária nas áreas comuns e nos quartos de 
hospedagem.

Art. 18 - As organizações religiosas de qualquer natureza, de-
verão funcionar com até 70% (setenta por cento) de sua capacidade 
de lotação, e deverão adequar os horários de celebração das missas, 
cultos e rituais, de forma encerrar suas atividades impreterivelmente 
até a 0h, devendo, ainda, cumprir os protocolos defi nidos pelas auto-
ridades sanitárias, e observar, as seguintes prescrições:

I - Manter regramento do uso obrigatório de máscara facial, para 
ingresso e permanência no interior do templo ou igreja ou similar;

II - Disponibilizar álcool gel 70º INPM, cujos dispensadores deve-
rão ser colocados em pontos estratégicos de suas dependências, para 
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o livre acesso aos fi éis, religiosos, colaboradores e público em geral;

III - Manter regramento quanto ao distanciamento mínimo de 1,50 
m (um metro e cinquenta centímetros) entre os presentes, inclusive 
quanto a ocupação dos assentos disponibilizados.

IV - Manter todas as áreas ventiladas, incluindo, caso exista, os 
locais de alimentação;

V - Seguir todas as orientações e determinações emanadas pela 
Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de 
Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

VI – Informar aos órgãos de fi scalização sanitária da municipa-
lidade, os dias e horários das missas, cultos ou rituais.

§ 1º - As medidas de que trata este artigo se estendem, no que 
couber, aos cultos ou rituais realizados presencialmente fora dos 
templos.

§ 2º - Deve o celebrante alertar aos fi éis sobre a vedação a aper-
tos de mãos, abraços e outras formas de contato físico, seja antes, 
durante, ou depois das celebrações.

§ 3º - O responsável pela igreja, templo ou similar deve orientar 
aos frequentadores que não poderão participar de celebrações ou 
eventos religiosos, caso apresentem sintomas de resfriado/gripe/coriza.

§ 4º - Os membros das congregações religiosas mais vulneráveis 
ao COVID-19, deverão, preferencialmente, optar pela participação não 
presencial dos cultos e outras liturgias.

§ 5º - Para efeito do disposto no § 4º, entende-se como mais 
vulneráveis as pessoas pertencentes aos seguintes grupos:

I - Maiores de 60 (sessenta) e menores de 12 (doze) anos;

II - Que possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares;

III - Que possuam imunodefi ciência de qualquer espécie;

IV - Transplantados;

V - Gestantes;

VI - Com comorbidades pré-existentes, como diabetes, hiperten-
são arterial, neoplasia, entre outras;

VII - Casos atestados como suspeitos de Covid-19.

Art. 19 -  A fi scalização quanto ao cumprimento do disposto neste 
Decreto fi cará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Defesa Civil, Trânsito e Comunicações e Secretaria Muni-
cipal de Fazenda, por meio de suas respectivas unidades operacionais 
e órgãos delegados.

Art. 20 - Para fazer cessar o descumprimento das normas pre-
vistas neste Decreto, os órgãos municipais citados no artigo anterior 

e seus agentes poderão, nos termos da legislação pertinente, reter 
ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos fi xos e 
móveis, instrumentos musicais e veículos automotores e rebocáveis, 
sem prejuízo da aplicação de advertência, multa, interdição do local, 
ou estabelecimento, suspensão provisória de atividades, e cassação 
do alvará de funcionamento.

Art. 21 - Constatando-se o descumprimento das medidas pre-
vistas neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as 
eventuais práticas de infrações sanitárias previstas no artigo 10 da Lei 
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, na Legislação Municipal, 
bem como, do crime previsto nos artigos 268 e 330 do Código Penal.

Art. 22 - As medidas estabelecidas neste Decreto poderão ser 
revogadas, prorrogadas ou aditivadas a qualquer tempo, pelo Mu-
nicípio, no caso de se constatar algum risco quanto a ocorrência de 
alguma notifi cação de cometimento do Coronavírus no Município, 
ou, de acordo com as recomendações ou determinações dadas pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Organização Mundial de 
Saúde e pelo Governo Federal.

Art. 23 - Fica revogado o Decreto nº 2863 de 13/07/2021. 

Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos através de novo ato 
da Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas quaisquer outras disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 13 de agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
PREFEITO

DECRETO Nº 2892 DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesas, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação das seguintes dotações orçamentárias:
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Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 13 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO Nº 2893 DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM BASE NO ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, COM-
BINADO COM O ART. 41, INCISO I, ART. 42 
E ART 43, § 1º, INCISO III DA LEI 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado o Orçamento em vigor, por anulação 
de despesas, no seguinte Programa de Trabalho:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida 
no Art. 1º provêm de anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 13 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito 

DECRETO N°  2894  DE 13 DE AGOSTO DE 2021.

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E  
COM BASE NO ART. 12º DA LEI MUNICIPAL 
Nº 2232 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, 
COMBINADO COM O ART. 43, § 1º, INCISO 
II, DA LEI 4.320/64 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. SUPLEMENTA O ORÇAMENTO 
EM VIGOR, POR ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECA-
DAÇÃO.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o 
Orçamento em vigor no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por 
abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação, na fonte 
de recurso ROYALTIES.

Art. 2º - A Cobertura de Crédito que se refere o art. 1º é prove-
niente de Excesso de Arrecadação apurado no período de 1º de janeiro 
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a 31 de julho do corrente ano, por fonte de recurso, considerando-se a 
tendência do exercício e metodologia conforme demonstrativo anexo.

Art. 3º - Os Créditos Suplementares atenderão os seguintes 
Programas de Trabalho:

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria Madalena, 13 de agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito

PORTARIA Nº 219/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
ETC. 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Caian Gomes de Sá Abreu, matrícula n° 
612424-0, para representar o Município de Santa Maria Madalena 
junto ao DETRAN-RJ podendo, para tanto, praticar todos os atos que 
se fi zerem necessários.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
a Portaria nº 215/2021 de 15 de julho de 2021

.                 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
                                               
      

Santa Maria Madalena, 02 de agosto de 2021.

NILSON JOSE PERDOMO COSTA
Prefeito

PORTARIA Nº 220/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
ETC.

RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER a professora Fernanda Melegari de Oliveira 

Paula, Matricula nº. 12037/5 ao Nível C, referência 5, da Classe de 
Professor Docente, com fulcro no art. 25 c/c o art. 19, inciso Ill e Anexo 
III da Lei Municipal nº 1653/2011, de 19 de julho de 2011, que altera 
redação da lei municipal nº811/97, tendo em vista a comprovação de 
conclusão do Curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA,  a contar 
de 1º de Agosto de 2021, de acordo com o processo n° 1776/21.

Art. 2º -  Revogam-se as disposições em contrário.
  

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Santa Maria Madalena, 10 de Agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 221/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
MADALENA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
ETC.

RESOLVE:

Art. 1º -  PROMOVER a professora Rosangela Silva de Mello, 
Matricula nº. 631/9 ao Nível D, referência 9, da Classe de Professor 
Docente, com fulcro no art. 25 c/c o art. 19, inciso Ill e Anexo III da Lei 
Municipal nº 1653/2011, de 19 de julho de 2011, que altera redação da 
lei municipal nº811/97, tendo em vista a comprovação de conclusão 
do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de especialização 
em  Educação Infantil, a contar de 1º de Agosto de 2021, de acordo 
com o processo n° 1098/21.

Art. 2º -  Revogam-se as disposições em contrário.
  

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Santa Maria Madalena, 10 de Agosto de 2021.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal

Extratos de contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 012/2021 

Ref: “Contratação de empresa para fornecimento de manilhas, 
a fi m de atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 
Habitação, no que tange à manutenção de bueiros em estradas vicinais 
de todo o Município de Santa Maria Madalena/RJ”, conforme solici-
tado no processo administrativo nº 0345/21, através do Memorando 
Interno nº 022/2021, da Secretaria Municipal de Obras, obedecendo, 
fi el e integralmente, às exigências e condições estabelecidas no edital.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regular-
mente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contrata-
ção que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO, em favor 
da empresa ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERIAIS LTDA 
(10.695.616/0001-88), o procedimento de que se cogita.

EDMILSON VASCONCELLOS 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habilitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 013/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
de construção, a fi m de atender as ações da Secretaria Municipal de 
Obras do município de Santa Maria Madalena, conforme solicitado 
através do Memorando Interno nº 015/21, nos autos do processo ad-
ministrativo nº 0363/21, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Habitação, obedecendo, fi el e integralmente, às exigências 
e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO 
em favor da empresa C. P. FEIJÓ COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO – ME (27.231.403/0001-06), o procedimento de que 
se cogita.

EDMILSON VASCONCELLOS 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habilitação

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 014/2021

Ref: Contratação de empresa para prestação de serviços de re-
paração e manutenção de ar condicionado dos veículos pertencentes 
ao Município de Santa Maria Madalena, do tipo menor global, conforme 
solicitado no processo administrativo nº 0631/21, através do ofício nº 
033/21, da Divisão de Transporte, obedecendo, fi el e integralmente, 
às exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regular-
mente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na con-
tratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO em 
favor da empresa ALAN FONTES AGUIAR (24.451.768/0001-40), o 
procedimento de que se cogita. 

PEDRO PAULO VERGETI PIZZO
Diretor de Divisão de Transporte

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 019/2021

Ref: “Contratação de empresa para locação de equipamentos, 
a fi m de atender a demanda de serviços de limpeza e manutenção de 
estradas intermunicipais, visando à melhoria do acesso às propriedades 
rurais, facilitando o escoamento da produção agropecuária gerada no 
município de Santa Maria Madalena” conforme solicitado no processo 
administrativo nº 1560/21, 1561/21 e 1562/21 e apensos, através dos 
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Memorandos Interno nº 016/21, 014/21 e 015/21, da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, obedecendo, fi el e integralmente, às exigências 
e condições estabelecidas no edital.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO 
em favor das empresas LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES EIRELI 
(CNPJ: 12.403.062/0001-23), no valor total de R$ 45.167,62 (quarenta 
e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), 
CONSMAQ COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADALENA LTDA – ME 
(05.475.024/0001-10), no valor total de R$ 109.500,00 (cento e nove 
mil e quinhentos reias) e VHI COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES LTDA – ME (11.471.384/0001-47), no valor total de R$ 41.000,00 
(quarenta e um mil reais), o procedimento de que se cogita.

ANDRÉ ALVES RIBEIRO
Secretário Municipal de Agricultura

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 018/21

Aos trinta dias do mês de julho de 2021, ratifi co, nos moldes do 
art. 26, da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licitação, em favor de THAINAN 
CAMPOS CRUZ (CPF Nº 123.382.247-01), no valor de R$ 1.509,74 
(mil, quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos), referente à 
contratação de PSICÓLOGA, para atuar na Casa de Passagem “Maria 
Madalena”, conforme Parecer da Procuradoria, Termo de Dispensa 
de Licitação do Setor de Compras, com base Inciso lV, do Art. 24 c/c 
Art. 6º, da Lei 8.666/93 e demais atos e fatos constantes dos autos do 
processo administrativo nº 2020/21.

Publique-se.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 018/21

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte 
e um, ratifi co, nos moldes do art. 25, da Lei 8.666/93, a Inexigibilidade 
de Licitação, em favor de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0002-94), no valor de R$3.000,00 
(três mil reais), referente à prestação de serviços de postagens de 
correspondências e objetos, para atender esta municipalidade, con-
forme Parecer da Procuradoria, Termo de Inexigibilidade do Setor de 
Compras, com base no art. 25, da Lei 8.666/93 e demais atos e fatos 
constantes dos autos do processo administrativo nº 1542/21.

Publique-se.

Nilson José Perdomo Costa
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 018/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas 
e afi ns, para atendimento da demanda de limpeza e manutenção de 
vias públicas do município de Santa Maria Madalena/RJ, bem como 
ao atendimento de estoque da Secretaria Municipal de Obras, confor-
me solicitado através do Memorando Interno nº 013/21, nos autos do 
processo administrativo nº 0365/21, da Secretaria Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Habitação, obedecendo, fi el e integralmente, às 
exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regular-
mente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contrata-
ção que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO em favor 
das empresas RG COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
MADEIRA LTDA e CP FEIJÓ COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO – ME, o procedimento de que se cogita.

EDMILSON VASCONCELLOS
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habilitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 019/2021

Ref: Contratação de serviços de locação de caminhão compac-
tador de lixo, de 15m³, para atender as necessidades do município de 
Santa Maria Madalena, no que se refere à coleta de resíduos sólidos 
urbanos, conforme solicitado através do Memorando nº 015/21, nos 
autos do processo administrativo nº 0893/21, da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, obedecendo, fi el e integralmente, às exigências e 
condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO 
em favor da empresa ANDRADE E LIMA SERVIÇOS LTDA – ME 
(17.333.230/0002-56), o procedimento de que se cogita.

ADEVANER LIMA DA COSTA
Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 019/21

Aos trinta dias do mês de julho de 2021, ratifi co, nos moldes do 
art. 26, da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licitação, em favor de CLAU-
DINEA COELHO DA MOTA (CPF Nº 029.742.647-86), no valor de R$ 
1.100,00 (mil e cem reais), referente à contratação de EDUCADORA 
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CUIDADORA RESIDENTE, para atuar na Casa de Passagem “Maria 
Madalena”, conforme Parecer da Procuradoria, Termo de Dispensa 
de Licitação do Setor de Compras, com base Inciso lV, do Art. 24 c/c 
Art. 6º, da Lei 8.666/93 e demais atos e fatos constantes dos autos do 
processo administrativo nº 2021/21.

Publique-se.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 021/21

Aos trinta dias do mês de julho de 2021, ratifi co, nos moldes do 
art. 26, da Lei 8.666/93, a Dispensa de Licitação, em favor de STELA 
DUTRA FIALHO CHAGAS (CPF Nº 104.674.497-67), no valor de R$ 
1.509,74 (mil, quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos), 
referente à contratação de ASSISTENTE SOCIAL para atuar na Casa 
de Passagem “Maria Madalena”, conforme Parecer da Procuradoria, 
Termo de Dispensa de Licitação do Setor de Compras, com base 
Inciso lV, do Art. 24 c/c Art. 6º, da Lei 8.666/93 e demais atos e fatos 
constantes dos autos do processo administrativo nº 2023/21.

Publique-se.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/2021

Ref: “Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de kits de gêneros alimentícios, embala-
dos separadamente, para atender ao Programa de Merenda Escolar 
das Unidades do Sistema Municipal de Ensino durante o período 
de suspensão das aulas presenciais”, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme solicitado no processo administrativo nº 1325/21, 
Memorando Interno nº 022/21, da Secretaria Municipal de Educação, 
obedecendo, fi el e integralmente, às exigências e condições esta-
belecidas no edital.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regular-
mente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na con-
tratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO, em 
favor das empresas R. O. ALMADA COMÉRCIO DE ALIMENTOS – ME 
(23.245.754/0001-07), VHI COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES 
LTDA – ME (11.471.384/0001-47) e WE COMERCIAL DO CARMO 
LTDA (24.131.965/0001-81) o procedimento de que se cogita.

KLEBER MANSUR TONASSI
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 024/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
escritório e expediente, a fi m de atender aos trabalhos realizados no 
SUAS dos Centros de Referência de Assistência e Cadastro único 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção 
Social, conforme solicitado através do Memorando Interno nº 100/2021, 
nos autos do processo administrativo nº 1576/21, da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Promoção Social, obedecendo, fi el e integralmente, 
às exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regular-
mente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na con-
tratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO em 
favor das empresas BF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 
30.460.165/0001-07), NB DE FRIBURGO COMÉRCIO DE PAPEIS 
LTDA – ME (CNPJ: 09.489.616/0001-42) e RTL VENDAS E SERVIÇOS 
EIRELI (CNPJ: 26.430.299/0001-08), o procedimento de que se cogita.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 025/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de material didá-
tico pedagógico, a fi m de atender as ações realizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, conforme solicitado através 
do Memorando Interno nº 014/21, nos autos do processo administrativo 
nº 0563/21, da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo, fi el 
e integralmente, às exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLO-
GO em favor das empresas NB DE FRIBURGO COMÉRCIO DE 
PAPÉIS LTDA (09.489.616/0001-42), RTL VENDAS E SERVIÇOS 
EIRELI (26.430.299/0001-08), BF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
(30.460.165/0001-07) e ITAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
(21.674.438/0001-25), o procedimento de que se cogita.

KLEBER MANSUR TONASSI
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura   

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 026/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
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limpeza e higiene pessoal, conforme solicitado através do Memorando 
Interno nº 013/21, nos autos do processo administrativo nº 0564/21, da 
Secretaria Municipal de Educação, obedecendo, fi el e integralmente, 
às exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO 
em favor das empresas ITAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
(21.674.438/0001-25), NB DE FRIBURGO COMÉRCIO DE PAPÉIS 
LTDA (CNPJ: 09.489.616/0001-42), BF COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI (30.460.165/0001-07) e RTL VENDAS E SERVIÇOS EIRELI 
(26.430.299/0001-08) o procedimento de que se cogita.

KLEBER MANSUR TONASSI
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura   

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 030/2021

Ref: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento 
permanente, a fi m de atender às necessidades do laboratório da Uni-
dade Central de Saúde deste Município, conforme solicitado através 
do Ofício nº 001/SMS/2021, nos autos do processo administrativo nº 
0105/21, da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo, fi el e inte-
gralmente, às exigências e condições estabelecidas no convite.

Afi gurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regu-
larmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na 
contratação que deu ensejo à instalação do processo, HOMOLOGO 
em favor da empresa BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 
30.460.165/0001-07), o procedimento de que se cogita.

LUIS GUSTAVO MANHÃES SILVA
Secretário Municipal de Saúde 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com 
fulcro no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, dou como REVOGA-
DA a licitação na modalidade CONVITE Nº 015/21 – Contração de 
empresas para prestação de 750 horas de serviços de manutenção 
e reparação elétrica/ eletrônica de veículos automotores, pertencen-
tes ao município de Santa Maria Madalena/RJ - conforme parecer 
jurídico, e demais atos e fatos constantes dos autos do processo 
administrativo nº 0097/21.

Publique-se

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo - nº 034/21 – Ins-
trumento aditado: Contrato nº 187/09/2020 – Tomada de Preços 
nº 007/2021. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de 
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos passíveis de reutilização, 
reuso e reciclagem, bem como atividade de operacionalização da 
usina de tratamento de lixo (UTL). FUNDAMENTO: Proc. Adm. nº 
0860/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93. 
ASSINATURA: 02/08/2021. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE e FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI.

ADEVANER LIMA DA COSTA 
Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente

 

Contrato nº 043/07/2021. OBJETO: contratação de empresa 
para prestação de serviços gráfi cos, para confecção de material pe-
dagógico impresso, a fi m de atender ao Plano de Retorno das Aulas 
Presenciais de forma gradual e segura das Escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino. Valor: R$ 27.771,00 (vinte e sete mil, setecentos e 
setenta e um reais). PRAZO: Até 31/12/2021. FUNDAMENTO: Proc. 
Adm. nº 0561/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 023/2021. 
ASSINATURA: 29/07/2021. PARTES: MUNICÍPIO e LUCAS BADINI 
FERNANDES MOTTA.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal

Termo de Ajuste de Contas - Contrato nº 044/08/2021. 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o pagamento dos 
serviços funerais com urna e translado prestados durante o mês de 
abril do corrente ano, conforme consta nos autos do processo nº 
1468/21. Valor: R$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais). 
FUNDAMENTO: Proc. Adm. nº 1468/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 59, § único, da Lei 8.666/93 c/c artigo 63, § 2º da Lei 4.320/64. 
ASSINATURA: 31/07/2020. PARTES: FMAS e IGOR DE SOUZA 
OLIVEIRA – ME.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE 
Gestora do FMAS

Contrato nº 045/08/2021. OBJETO: contratação de pessoal para 
exercer a função de “Psicóloga” na Casa de Passagem, com carga 
horária de 20h semanais. Valor: R$ 1.509,74 (mil, quinhentos e nove 
reais). PRAZO: 01 (um) mês. FUNDAMENTO: Proc. Adm. nº 2023/21. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa nº 018/2021. ASSINATURA: 
30/07/2021. PARTES: FMAS e THAINAN CAMPOS CRUZ.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do FMAS
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Contrato nº 046/08/2021. OBJETO: contratação de pessoal para 
exercer a função de “Educadora Cuidadora Residente” na Casa de 
Passagem, com carga horária: Escala de 24h/48. Valor: R$ 1.100,00 
(mil e cem reais). PRAZO: 01 (um) mês. FUNDAMENTO: Proc. Adm. 
nº 2021/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa nº 019/2021. AS-
SINATURA: 30/07/2021. PARTES: FMAS e CLAUDINEA COELHO 
DA MOTA.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do FMAS

 

Contrato nº 047/08/2021. OBJETO: contratação de pessoal para 
exercer a função de “Educadora Cuidadora Residente” na Casa de 
Passagem, com carga horária: Escala de 24h/48. Valor: R$ 1.100,00 
(mil e cem reais). PRAZO: 01 (um) mês. FUNDAMENTO: Proc. Adm. 
nº 2022/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa nº 020/2021. AS-
SINATURA: 30/07/2021. PARTES: FMAS e MAIZA DA SILVA RIBEIRO 
ISMAEL.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do FMAS

Contrato nº 048/08/2021. OBJETO: contratação de pessoal para 
exercer a função de “Assistente Social” na Casa de Passagem, com 
carga horária de 20h semanais. Valor: R$ 1.509,74,00 (mil,quinhen-
tos e nove reais e setenta e quatro centavos). PRAZO: 01 (um) mês. 
FUNDAMENTO: Proc. Adm. nº 2023/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Dispensa nº 021/2021. ASSINATURA: 30/07/2021. PARTES: FMAS e 
STELA DUTRA FIALHO CHAGAS.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do FMAS

 

Contrato nº 049/08/2021. OBJETO: contratação de empresa 
para fornecimento de Cestas Básicas, a serem distribuídas nos pro-

gramas sócio-assistenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal 
de Assistência e Promoção Social. Valor: R$ 112.014,00 (cento e doze 
mil, quatorze reais). PRAZO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTO: Proc. 
Adm. nº 0753/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 021/2021. 
ASSINATURA: 03/08/2021. PARTES: FMAS e NB DE FRIBURGO 
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.

FABIANA GODINHO DA SILVA FREIRE
Gestora do FMAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 032/08/2021. OBJETO: 
eventual contratação de empresa para fornecimento de kits de gêneros 
alimentícios, embalados separadamente, para atender ao Programa de 
Merenda Escolar das Unidades do Sistema Municipal de Ensino du-
rante o período de suspensão das aulas presenciais. Valor Registrado: 
R$747.500,00 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses. FUNDAMENTO: Proc. Adm. nº 1325/21. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços nº 022/2021. ASSINATURA: 09/08/2021. PARTES: MUNICÍPIO e 
VHI COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 033/08/2021. OBJETO: 
eventual contratação de empresa para fornecimento de kits de gê-
neros alimentícios, embalados separadamente, para atender ao Pro-
grama de Merenda Escolar das Unidades do Sistema Municipal de 
Ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais. Valor 
Registrado: R$ 1.173.600,00 (um milhão, cento e setenta e três mil 
e seiscentos reais). PRAZO: 12 (seis) meses. FUNDAMENTO: Proc. 
Adm. nº 1325/21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 022/2021. ASSINATURA: 09/08/2021. PARTES: 
MUNICÍPIO e WE COMERCIAL DO CARMO LTDA.

NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
Prefeito Municipal


