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Alunos do Projeto Defesinha conhecem
Museu Oceanográfico do IEAPM, em Arraial do Cabo
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Portal da Câmara de Cabo Frio
implanta ferramenta de áudio para deficientes visuais

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Iguaba Grande
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/ 2019
Objeto: Contratação de Instituição Financeira para
prestação de serviços de pagamento, com exclusividade de salários, proventos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares com exclusividade, conforme Processo nº 4141/2018.
Data da abertura: 31 de janeiro de 2019 às 10 h.
Local de Retirada: Sala da Comissão de Licitação
situada à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2275 – Centro – Iguaba Grande. Os editais e seus anexos serão
entregues aos interessados no local acima citado, no
horário de 9:00 às 17:00h. Maiores informações pelo
telefone (22) 2624-3275 R. 218 e 219.
__________________________________________

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Iguaba Grande
Gabinete da prefeita
PORTARIA N° 1432/2019
DE 07 DE JANEIRO DE 2019
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA
GRANDE, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal,

O site da Câmara
Municipal de Cabo Frio
disponibilizou
nesta
quarta-feira (16) um recurso de acessibilidade
que converte texto em
áudio com locução natural e que diferencia
palavras de imagens.
O plug-in é aliado das

pessoas com deficiência visual e ajudará a
ampliar a inclusão digital. A presidência da
Casa Legislativa destaca que a ferramenta
beneficia não apenas
as pessoas com baixa
visão ou com deficiência visual severa, mas

também as que conseguem ver, mas são
analfabetos funcionais,
idosos, leitores com
dificuldades para compreender textos escritos, usuários que preferem ouvir ao invés de
ler e até mesmo as que
no dia a dia estão em

movimento.A ferramenta inicialmente está disponível somente para
as notícias veiculadas
pelo portal da casa legislativa, mas a meta é
expandir a presença da
mesma para todas áreas possíveis do portal
oficial da casa.

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra ALINE SILVA ARAUJO,
para o cargo em comissão de Secretária Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Renda, Padrão AP1, da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho
e Renda, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.
Art. 2º. Fica delegada competência a Secretária
para ordenar despesas do Fundo Municipal de Ação
social e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente observada a programação orçamentária e financeira no âmbito da sua secretaria, estabelecida para o
exercício de referência.
Art. 3º. Dê-se ciência do conteúdo da presente
Portaria ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro/ TCE-RJ para as devidas anotações.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Iguaba Grande, 07 de janeiro de 2019.
GRASIELLA MAGALHÃES
PREFEITA
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Secretaria de Fazenda inicia combate
à sonegação de empresas com benefícios fiscais

Alunos do Projeto Defesinha conhecem Museu
Oceanográfico do IEAPM, em Arraial do Cabo

Foto: Philippe Lima

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio
de Janeiro (Sefaz-RJ) começou nesta quinta-feira
(17) a adotar uma série de
medidas para aumentar a
arrecadação e combater a
sonegação fiscal, relacionadas à revogação dos incentivos fiscais de empresas que têm os benefícios,
mas não dão a devida
contrapartida ao Estado.
A Operação Triângulo de
Aço, realizada em empresas do setor de siderurgia
do Sul Fluminense, foi a
primeira ação adotada
pela Sefaz-RJ para desarticular esquemas de
sonegação baseados na
simulação de operações
para obter vantagens indevidas na apuração do
ICMS, conforme prevê a

Lei 6.979/2015.
Uma equipe formada
por 18 Auditores Fiscais
vai fiscalizar 36 empresas
nos próximos dois meses, a fim de recuperar
cerca de R$ 500 milhões
para os cofres estaduais. O objetivo principal
é responsabilizar os beneficiários da fraude, reaver o imposto referente
às operações comerciais
simuladas e regularizar o
comportamento
tributário dos contribuintes. Na
prática, as empresas irregulares terão que pagar o
imposto devido e perderão
o benefício fiscal. Nesta
quinta-feira, os Auditores
Fiscais visitaram 18 empresas para coletar provas a fim de identificar as
supostas irregularidades.

Em três delas as suspeitas não foram confirmadas. Em outras 10 foram
encontrados indícios de irregularidades. Nesse grupo, duas foram imediatamente impedidas de emitir
nota fiscal, em virtude da
gravidade dos problemas
encontrados. Já as outras
cinco vão passar por uma
análise mais detalhada
para verificar se há ou não
ilegalidades. Os principais indícios encontrados
pelos Auditores Fiscais
foram: industrialização incompatível com a capacidade produtiva, simulação
da operação com troca de
etiqueta de fornecedor,
maquinário sem operação
e inexistência do estabelecimento. Não houve apreensão de mercadorias.

Destacamento Ambiental de Iguaba Grande
resgata Gambá no bairro Estação

As crianças e adolescentes do Projeto
Defesinha, promovido
pela Defesa Civil de
São Pedro da Aldeia,
participaram de uma
visita ao Museu Oceanográfico do Instituto
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM), localizado no
município de Arraial do
Cabo. A programação
desta quinta-feira (17)
encerrou a segunda
semana de atividades
do projeto educacional
aldeense, que retorna
na próxima segunda-feira (21), a partir das
7h30.
Divididos em grupos de 30 alunos, os
pelotões fizeram um
tour guiado, onde puderam conhecer um

pouco mais sobre a
história do Museu Oceanográfico e aprender
sobre as ossadas expostas no local, como
o esqueleto da baleia
que encalhou na Praia
da Ilha do Farol, em
1981, e deu início ao
Museu. Com o auxílio
de um microscópio, as
crianças e adolescentes visualizaram amostras de zooplâncton.
Na oportunidade,
os alunos também visitaram os aquários do
local e viram de perto
diversas espécies de
peixes, como o cocoroca, peroá e marimba. Destaque em toda
a região, o projeto educacional da Prefeitura
de São Pedro da Aldeia atende crianças e

adolescentes com idade entre 04 e 14 anos,
incluindo alguns alunos com necessidades
especiais e o núcleo de
Iguaba Grande. Entre
os principais objetivos
do Defesinha estão
proporcionar aos participantes atividades de
cidadania e promover
cultura, integração e
inclusão social.
As ações do Projeto Defesinha acontecem de segunda a
quinta-feira, das 7h30
às 12h, e contam com
o apoio da Secretaria
Municipal de Educação e de monitores
voluntários. O encerramento, com formatura, está previsto para
acontecer em 30 de
janeiro.

LICENÇA AMBIENTAL
PROCESSO Nº 21654/2017

Na tarde da última quinta-feira (17), a
Guarda Civil recebeu a
notificação, pelo canal
de atendimento, que
havia um gambá em
uma residência no bairro Estação. A equipe do
Destacamento Ambiental da Guarda Civil se

dirigiu imediatamente
ao local e, após averiguação, resgatou o animal e o devolveu com
vida ao seu habitat natural. O Destacamento
Ambiental foi criado em
2015 e além da remoção de animais silvestres, também realizam o

patrulhamento nas Áreas de Proteção Ambiental (APA), na Lagoa, e
são responsáveis pelo
projeto S.O.S Abelhas.
As solicitações podem
ser feitas pelo canal de
atendimento da Guarda
no telefone: (22)998437179.

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
CNPJ: 16.587.135/0001-35
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO
SBA TORRES BRASIL, LIMITADA torna público que requereu da COMA
(Coordenadoria do Meio Ambiente) a Licença Ambiental de Regularização –
LAR- para ERB (ESTAÇÃO RÁDIO BASE), na localidade da Rua do Pau Brasil (Antiga Rua dos Cajueiros), Lote n°14, Qd 27, Loteamento ParqueTrês
Nascentes – partes III e IV, Hospicio - Araruama – RJ, conforme processo
Ambiental de n°21654/2017. E declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada a COMA, na Avenida Vereador Manuel Antunes,
336, Braga, Cabo Frio, Rio de Janeiro.
________________________________________
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