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Operação Detran Seguro realiza 
vistoria em mais de 23 mil carros 

A operação Detran 
Seguro, que iniciouno 
começo de abril, já vis-
toriou mais de 23 mil 
veículos. No período 
de vistoria, 947 autos 
de infração foram apli-
cados em 2.427 veícu-
los parados. Foram 46 

operações realizadas, 
e do total 330 veículos 
não podiam prosse-
guir circulando. So-
mente 29 precisaram 
retornar aos postos do 
Detran para compro-
var o cumprimento da 
exigência.

A fiscalizaçãocon-
ta com câmeras OCR, 
que permitem o re-
conhecimento óptico 
de caracteres.Após a 
identificação da placa 
pela câmera OCR, au-
tomaticamente é rea-
lizada uma checagem 

na base de dados do 
Detran e somente os 
veículos com proble-
ma são parados.A 
maioria das multas 
aplicadas foi por falta 
de licenciamento dos 
veículos e má conser-
vação.

Estado do Rio de Janeiro
prefeitura municipal de 

iguaba grande

PORTARIA N° 1737/2019
DE 08 DE MAIO DE 2019

O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE IGUABA 
GRANDE, no uso de suas atribuições legais que lhe con-

fere a Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o SR. VALDECI PEREIRA DA SIL-
VA JUNIOR, para o cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Saúde, padrão AP1, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, da Estrutura Administrativa do Poder 
Executivo. 

Art. 2º. Fica delegada competência ao Secretário 
para ordenar despesas do Fundo Municipal de Saúde 
observada à programação orçamentária e financeira no 
âmbito da sua secretaria, estabelecida para o exercício 
de referência.

Art. 3º. Dê-se ciência do conteúdo da presente Por-
taria 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, retroagindo seus efeitos a contar de 07 de 
maio, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 08 de maio de 2019.
BALLIESTER W. DE PRAGUER

PREFEITO INTERINO

PROCESSO: 35265/2018

MULTIGAS DE ARAUAMA COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LTDA-ME, CNPJ:09.667.120/0001-11 torna público que RECE-
BEU à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de 
Araruama em 12 de Março  de 2019, LICENÇA AMBIENTAL 
DE OPERAÇÃO para Atividadede Comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo(GLP)na Estrada de Praia Seca, snº-Km 12 
-Praia Seca –Zona Urbana do município de Arauama-RJ.

LICENÇA AMBIENTAL 



As matérias enviadas para o jornal devem ser assinadas 
e constar RG. O conteúdo é de inteira responsabilidade 
do respectivo
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Pôr do Sol Histórico terá músicas 

de Roberto Carlos e poesias 
de Casimiro de Abreu nesta

 sexta-feira (10), em Cabo Frio

A Superintendência 
de Turismo Histórico e 
Social promove nes-
ta sexta-feira (10) uma 
nova edição do proje-
to Pôr do Sol Histórico, 
desta vez na Praia do 
Siqueira, em Cabo Frio. 
O encontro terá músi-
cas de Roberto Carlos, 
poesias de Casimiro de 
Abreu e relatos da histó-
ria cabo-friense. 

O projeto Pôr do Sol 
Histórico faz parte da 
programação fixa de ati-
vidades desenvolvidas 
pela Superintendência 
de Turismo Histórico e 
Social, responsável por 
promover o potencial 
histórico de Cabo Frio, 
que é a sétima cidade 
mais antiga do Brasil, 
como produto turístico.A 
atividade acontece duas 
vezes no mês: uma na 
Praia do Siqueira, na se-
gunda sexta-feira men-

sal, e a outra no Morro 
da Guia, na última sex-
ta-feira do mês.

A outra novidade 
que envolve o Morro da 
Guia, um dos principais 
pontos turísticos e his-
tóricos de Cabo Frio, é 
o novo cronograma de 
atendimento histórico 
do local. A partir da pró-
xima terça-feira (14), o 
espaço terá visitação 
guiada por historiadores 
gratuita às terças e quin-
tas-feiras, com a abertu-
ra da Capela de Nossa 
Senhora da Guia, recém 
reformada pela Paró-
quia Nossa Senhora de 
Assunção.

A concentração do 
evento será às 16h30 
em frente à Igreja de 
São Pedro. O encontro é 
gratuito e aberto ao pú-
blico, com possibilidade 
de adiamento em caso 
de chuva ou mau tempo.

Inscrições para oficinas da Semana da Diversidade em 
Ação continuam abertas em São Pedro da Aldeia

Continuam aber-
tas, em São Pedro da 
Aldeia, as inscrições 
para as oficinas e pa-
lestras gratuitas da 
“Semana da Diversi-
dade em Ação”. As 
atividades serão reali-
zadas no Horto Escola 
Artesanal entre os dias 
27 e 31 de maio para 
pessoas a partir de 16 
anos. Para se inscre-
ver, basta comparecer 
ao Centro de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(CAT), na sede do Hor-
to, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 
16h30, e apresentar os 
documentos de identi-
dade e CPF. Ao todo, 
serão oferecidas cinco 
oficinas, nas áreas de 
artesanato, empreen-

dedorismo e noções 
de primeiros socorros, 
com turmas nos turnos 
da manhã e tarde. O 
projeto é uma iniciativa 
da Prefeitura aldeense, 
por meio da Secretaria 
de Agricultura, Abas-
tecimento, Trabalho e 
Renda.

A programação ao 
longo da semana será 
realizada em dois pe-
ríodos, das 9h30 às 
11h30 e das 14h30 às 
16h30, para turmas 
de até 15 pessoas. O 
cronograma de ativi-
dades terá início na 
segunda-feira, dia 27 
de maio, com a oficina 
de artesanato focada 
em letras decoradas. 
Na terça-feira, dia 28 

de maio, acontecerá a 
oficina de confecção 
da boneca de tecido 
Abayomi. Já na quarta-
-feira, dia 29 de maio, 
será realizada a oficina 
de produção de cola-
res em tecido e fuxico. 
No ato da inscrição, 
os interessados rece-
berão uma lista com 
o material necessário 
para participar das ati-
vidades práticas.

Encerrando a pro-
gramação de oficinas, 
os dois últimos dias da 
“Semana da Diversida-
de em Ação” serão de 
palestras promovidas 
pelas pastas de De-
senvolvimento Econô-
mico e Defesa Civil. 
Na quinta-feira, dia 30 
de maio, acontecerão 

as palestras motivacio-
nais de empreendedo-
rismo e, no último dia, 
na sexta-feira, dia 31 
de maio, será a vez das 
palestras sobre noções 
básicas em primeiros 
socorros, também com 
turmas pela manhã e à 
tarde. Ainda há vagas 
disponíveis para todas 
as oficinas.

Vale lembrar que 
as palestras e oficinas 
não contam com aju-
da de custo. O Horto 
Escola Artesanal fica 
localizado às margens 
da Rodovia Amaral 
Peixoto, km 107, no 
bairro Balneário das 
Conchas, próximo à 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
município. 
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Estado do Rio de Janeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 1730/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 012 / 2019
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de lo-
cação de equipamentos de sonorização, iluminação e 
estrutura, incluindo montagem, utilização, desmontagem 
e apoio logístico, para atendimento dos eventos promo-
vidos pelo Município de Iguaba Grande. 

DATA DE ABERTURA: 23/05/2019  Hora: 10h

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

PROCESSO Nº 2069/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 013 / 2019
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de impres-
são dos Informativos Oficiais da Prefeitura Municipal de 
Iguaba Grande. 

DATA DE ABERTURA: 27/05/2019  Hora: 10h
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de 
Turismo e Lazer 

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 e suas 
alterações, Lei de Pregão nº 10520/2002 e Lei Munici-
pal nº 105/2012. O Edital encontra-se á disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitações 
localizada à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2495 – Cen-
tro – Iguaba Grande, a partir de 13/05/2019, mediante 
a apresentação do carimbo do CNPJ, a entrega de re-
querimento em papel timbrado com firma reconhecida 
do sócio administrador por autenticidade, credenciando 
a pessoa que fará a retirada, contrato social ou  requeri-
mento da P.M.I.G. sendo o sócio administrador, e de 02 
(duas) resmas papel A-4, 500 folhas, que será entregue 
na Comissão de Licitação, no endereço supracitado.

Iguaba Grande, 09 de maio de 2019.
Hérique da Costa Corrêa

Pregoeiro
____________________________________________
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Prefeito de Iguaba Grande recebe comandantes dos 
bombeiros e confirma instalação de um quartel na cidade

(Foto: José Carlos 
Rodrigues)

Na tarde da última 
terça-feira (7), o Prefei-
to Balliester Werneck 
recebeu em seu ga-
binete o comandante 
do CBA (Comando de 
Bombeiros de Área) 

da Baixada Litorânea, 
Coronel Carlos Edu-
ardo, juntamente com 
o coordenador muni-
cipal da Defesa Civil, 
Maurício Vaz. A visita 
do comandante teve 
como objetivo atualizar 
a situação da vinda dos 

Bombeiros para a cida-
de.

O quartel será ins-
talado no prédio que 
abrigava o antigo fó-
rum municipal, locali-
zado na Rodovia Ama-
ral Peixoto, ao lado do 
cemitério. A prefeitura 

já oficializou a locação 
do espaço e em breve 
será iniciada a pintu-
ra e limpeza do local. 
Além disso, a mobília 
tem previsão para che-
gar ainda no mês de 
maio.Segundo o coro-
nel Carlos Eduardo, o 

processo está cami-
nhando no Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ), e é só 
uma questão de tem-
po, para que seja finali-
zado. Para comemorar 
a chegada em Iguaba 

Grande, os bombeiros 
irão participar do des-
file de aniversário da 
cidade, no dia 08 de 
junho, juntamente com 
outras forças militares, 
como a Polícia Militar, 
Marinha do Brasil e 
Guardas Municipais.


