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PROCESSO Nº 23257/2018 

F.B. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 13.037.491/0001-
97, torna público que RECEBEU a Licença Ambiental DE OPE-
RAÇÃO, de acordo com o Decreto 047/2010, art. 8, § 2º, para 
a(s) atividade(s) de Atividades relacionadas a esgoto, exce-
to a gestão de redes; Distribuição de água por caminhões; 
Obras de Urbanização – ruas praças e calçadas; Obras de 
Terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; 
Outras obras de acabamento da construção; Obras de Fun-
dações; Obras de Alvenaria; Comércio varejista de materiais 
de construção em geral, situada no seguinte endereço: Rua 
São Sebastião, 140, CS, Alto da Boa Vista, Araruama-RJ. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de Licenciamento da SEMAG.
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DECRETO Nº 2089/2019                    
DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

EMENTA: ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 1º DO REGIMENTO IN-
TERNO APROVADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1914, 
DE 07 DE JUNHO DE 2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 99, da Lei Orgânica deste Município.

DECRETA:

Artigo 1º – Fica alterado o inciso II, do artigo 1º do Regimento Interno 
da Comissão Administrativa de Defesa Prévia – CADEP aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 1914, de 07 de junho de 2017, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º - …
…
II – Julgar as defesas de autuação, no que concerne à regularidade 
e consistência dos atos de infração de trânsito lavrados na esfera da 
competência municipal, conforme previsto na Resolução nº 619/2016 do 
CONTRAN, cuja atribuição é delegada à CADEP, com vistas a assegurar 
ao cidadão o seu constitucional direito de defesa, de forma ampla, trans-
parente e legítima;
...”

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 12 de agosto de 2019.
MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO

PREFEITA

_________________________________________________________

ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O FMAS, na qualidade de responsável pelo Sistema de Registro de Pre-
ços – SRP, será o órgão gestor do Registro de Preços.
FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente desta ata de 
registro de preços caberão ao FMAS, através da Sra. Ana Paula Laurindo 

da Silva, que determinará o que for necessário para regularização de fal-
tas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua 
falta ou impedimento, ao seu substituto.
Ana Paula Laurindo da Silva
Gestora
Mat. 5469/8 
Lemap JE Comércio e Serviços Ltda-ME
Empresa

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO DO 

MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Visite nossa página oficial: http://www.silvajardim.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO DO 

MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Visite nossa página oficial: http://www.silvajardim.rj.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Silva Jardim, torna público que fará realizar no 
dia 30 de setembro de 2019, às 10:00 h. (dez horas), na sede da Câmara 
Municipal de Silva Jardim, à Praça Amaral Peixoto, nº 46, Centro, neste 
Município, Audiência Pública nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 9º, 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para demonstrar e 
avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício 
de 2019. Na oportunidade estarão à disposição dos interessados, para 
exame de todos os Relatórios da Execução Orçamentária e os Relatórios 
de Gestão Fiscal, do 3º e 4º bimestres de 2019, respectivamente, bem 
como serão prestados todos os esclarecimentos que se fizerem neces-
sários.

Silva Jardim, 13 de agosto de 2019.
MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO

Prefeita

_________________________________________________________

DECRETO Nº 2090/2019           
DE 19 DE AGOSTO DE 2019

CONVOCA A XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 99, da Lei Orgânica deste Município, e
Considerando que a necessidade de avaliação da situação atual e avan-
ços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como a pro-
positura de diretrizes visando o aperfeiçoamento do Sistema, de acordo 
com o disposto no inciso VI do artigo 18 da Lei n° 8.742, de 07 de de-
zembro de 1993,

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada a XII Conferência Municipal de Assistência So-
cial de Silva Jardim, a Finalidade de avaliar a situação da Assistência 
social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.

Parágrafo Único - A Conferência será realizada no Teatro Zezé Macedo, 
sito na Rua Oito de Maio, s/n, esquina com a Rua Sanção Pedro David, 
Centro, neste Município, no dia 29 de agosto de 2019.

Art. 2º – A XII Conferência Municipal de Assistência Social terá como 
tema “A Assistência Social: Direito do Povo, com financiamento Público 
e Participação Social”.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão 
por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de 
assistência social.

Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 19 de agosto de 2019.

Maria Dalva Silva do Nascimento
Prefeita

__________________________________     _______________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2019
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 45/2019 - FMAS

No dia 26 de agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 
registram-se os preços da empresa LEMAP JE COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA-ME, com sede na Rua Luiz Gomes, nº 561, Centro, Silva 
Jardim/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.476.061/0001-92, neste ato 
representada pelo Sr. Luiz Edmundo Coutinho de Amorim, portador do 
documento de identidade nº 12.026.807-3 IFP/RJ, CPF nº 087.022.957-
50, para eventual contratação de empresa especializada para realizar 
buffet para atender as necessidades da SEMTHPS, FMAS e FMDCA 
em eventos como Conferências e encerramentos com os usuários dos 
Programas da rede – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, 
na forma Presencial nº 45/2019 para Sistema de Registro de Preços. 
O prazo de vigência do Registro de preços será de 12 (doze) meses, 
contados da assinatura desta ata. As especificações, obrigações, assim 
como os termos da Proposta Comercial – Anexo I e Termo de Referên-
cia Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de 
transcrição. O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade 
na consecução do objeto descrito acima, constante do processo admi-
nistrativo Nº 3133/2018 – FMAS, regendo-se o mesmo pelas normas da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 
12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 
1326 de 1 de julho de 2011, Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, 
Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de 
março de 2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 
8666/93 e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro 
de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas nos referi-
dos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e 
do disposto no Edital.
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Silva Jardim participa do Salão 
Estadual de Turismo no Rio 

O Salão Estadual de Tu-
rismo do Rio de Janeiro foi 
realizado entre os dias 22 e 
25 de agosto. O salão voltou 
após oito anos e aconteceu 
no Armazém 2 do Pier Mauá, 
no Rio de Janeiro. 75 municí-
pios fluminenses participaram 
do evento que teve o objetivo 
de ampliar a oferta turística 
fluminense, integrar ações 
entre os setores públicos e 
privados, além de despertar 
o público para alternativas tu-
rísticas no Estado.

Diversos Prefeitos e Se-
cretários de Estado estiveram 
presentes e participaram da 
abertura oficial do evento. 
Com entrada gratuita, a feira 
é um importante canal de di-
vulgação dos atrativos turísti-
cos do Estado e está dividida 
em setores. Em um deles, as 
cidades mostram produtos e 
artesanatos típicos, além de 
suas paisagens, locais de in-
teresse e suas histórias. 

No auditório aconteceu 
o “núcleo do conhecimen-
to”, um ciclo de palestras 
que ocorre durante os quatro 
dias de evento. Na ocasião, 
o município de Silva Jardim 
foi representado pela equipe 
da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura, pela Sub-

secretaria de Comunicação, 
pela Prefeita Cilene e pelos 
promotores de turismo da 
Calango’s adventure, além 
do estande de artesanato 
com a presença da ASSO-
CIARTE. 

Atrações turísticas do 
município como o Centro 
Cultural Capivarí, a Lagoa 
de Juturnaíba, a Cachoeira 
das Andorinhas em Aldeia 
Velha, foram divulgadas. 
Silva Jardim, como berço 
do Mico-Leão-Dourado, tem 
sua associação, localizada 
na Fazenda Igarapé, pró-
xima a Reserva Biológica 
Poço das Antas (Rebio), 
como parâmetro turístico 
não só estadual, como na-
cional e internacional.

A Prefeita Cilene par-
ticipou do evento e visitou 
estandes de outros muni-
cípios, além de receber, a 
Prefeita de Quissamã, Fáti-
ma Pacheco, e a Deputada 
Federal, Clarisse Garotinho. 
Cilene destacou a importân-
cia do evento para o Esta-
do do Rio de Janeiro. “Um 
evento dessa magnitude é 
de suma importância para 
o crescimento do turismo, 
pois os municípios apresen-
tam suas riquezas e suas 

atrações turísticas. Em Silva 
Jardim, nossos operadores 
de turismo estão preparados 
e qualificados para receber 
turistas nacionais e interna-
cionais”, afirmou Cilene.

O Secretário Municipal de 
Turismo, Cultura e Governo, 
Felipe Rocha, falou sobre o 
evento. “Parabenizo a inicia-
tiva do estado que pôde pro-
porcionar essa aproximação 
dos municípios. Esse Salão 
Estadual de Turismo funciona 
como uma vitrine que expõe 
e projeta o potencial turístico 
do Estado do Rio de Janeiro”, 
destacou o Secretário.

Após o sucesso do pri-
meiro dia, o Município de 
Silva Jardim, que pertence a 
Região Caminhos da Mata, 
mais uma vez foi muito bem 
representado na feira.

No tarde do dia 23 a res-
ponsabilidade de animar o 
salão, representando Silva 
Jardim, foi com o Grupo de 
Forró “Os 3 de Aldeia”, que 
com muito carisma colocou a 
galera para dançar. Além do 
grupo de Forró, Silva Jardim 
também foi representado pe-
los promotores de turismo da 
Calango’s Adventure, além do 
estande de artesanato com a 
presença da ASSOCIARTE. 

TURISMO
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75 municípios fluminenses participaram do evento que teve o objetivo 
de ampliar a oferta turística fluminense
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Últimos dias para aderir à anistia 
fiscal de até 100% 

Segue até a próxima sex-
ta-feira (30/08), a campanha 
de Regularização Fiscal (Re-
fis) promovida pela Prefeitura 
de Cabo Frio. 

A Secretaria Municipal 
de Fazenda alerta aos con-
tribuintes que se antecipem a 
data e compareçam ao setor 
da Dívida Ativa para acertar 
as dívidas com o município, 
que está oferecendo o par-
celamento dos impostos e de 
100% de anistia nos juros, 
multas e honorários advoca-
tícios acumulados em paga-
mento à vista.

A chamada anistia fiscal 
vem atraindo contribuintes 
que desde o início da campa-
nha, que começou no último 
dia 10 de junho, já formali-
zou o parcelamento de 2.723 
processos correspondentes 
a IPTU, 301 procedimentos 
do ISS e 36 correspondentes 
a TAXAS, totalizando 3.060 
contribuintes.

O secretário municipal de 
Fazenda, Clésio Guimarães, 
enfatiza que é imprescindível 
que os contribuintes fiquem 
atentos e aproveitem a opor-
tunidade pois a Procuradoria 
Geral já notificou os devedo-
res ativos referentes ao perí-
odo de 2015 a 2018, do pro-
testo e execução fiscal.

“Ainda temos uma sema-
na para o contribuinte que 
queira negociar e quitar sua 
dívida junto ao município fa-
zê-lo com a anistia de até 
100%. Por isso, queremos 
fazer esse chamamento aos 
que ainda não procuraram 

a Secretaria de Fazenda 
para a regularização, que 
faça o quanto antes. Quem 
permanecer inadimplen-
te terá o nome enviado à 
Subprocuradoria de Assun-
tos Fazendários e inscrito 
na dívida ativa municipal e, 
consequentemente, envio 
do nome ao tabelionato mu-
nicipal para o protesto extra-
judicial e execução fiscal”, 
explicou o secretário.

O município oferece sete 
diferentes modalidades de 
refinanciamento, que vão da 
anistia total de juros e mul-
tas, no caso de pagamento 
do débito à vista ao parce-
lamento em até 120 meses 
(dez anos), com descontos 
e condições variáveis de ju-
ros e multas, dependendo 
do plano a que o contribuin-
te aderiu. 

Também estão previstas 
as formas de quitação de 
parcelas por meio de preca-
tórios vencidos e não pagos 

pelo município e dação em 
pagamento de bem imóvel, 
dentro das condições estabe-
lecidas nesta Lei.

Os interessados em ade-
rir ao programa devem com-
parecer à sede da Secretaria 
de Fazenda, que fica na Rua 
Major Belegard, 395, no Cen-
tro de Cabo Frio, das 8h30 às 
17h. É preciso levar cópia da 
documentação pessoal (RG, 
CPF e comprovante de resi-
dência); do imóvel (escritura 
ou documento de compra e 
venda) ou da empresa em 
questão, dependendo do que 
se refere à dívida. Terceiros 
podem fazer a adesão, desde 
que nomeados por procura-
ção.

Para esclarecimento de 
dúvidas ou mais informações, 
o setor da Dívida Ativa (DI-
VAT) está à disposição pe-
los números 22 3199-9936 
e 3199-9937, ramal 220, ou 
pelo e-mail divat@fazenda.
cabofrio.rj.gov.br.

CABO FRIO

Quem permanecer inadimplente terá o nome enviado à Subprocurado-
ria de Assuntos Fazendários e inscrito na dívida ativa municipal
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Coordenadoria de Assuntos 
Fundiários demole residência 

Uma verdadeira ope-
ração de guerra foi monta-
da pela Coordenadoria de 
Assuntos Fundiários nesta 
sexta-feira (23) para a demo-
lição de uma casa abando-
nada na Rua das Rosas, em 
Aquárius. 

A casa estava em estado 
precário, causando riscos fí-
sicos para as residências vi-
zinhas, e sendo usada para 
a prática de pequenos deli-
tos e consumo de drogas.

A proprietária de uma 
das casas vizinhas, Fabíola 
da Silva Barbosa, procurou 
a Defesa Civil para relatar o 
problema. 

Foi constatado o estado 
precário do imóvel, efetua-
da a interdição após pare-
cer técnico da Secretaria de 
Obras e os fatos encaminha-
dos à Comissão Especial de 
Fiscalização e Demolição 
do Município, órgão presidi-
do pelo coordenador de As-
suntos Fundiários, Ricardo 
Sampaio, solicitando provi-
dências. 

A comissão realizou di-
ligência ao local e diante 
da constatação dos fatos, 
iniciou os trâmites adminis-
trativos para a demolição, 
sendo requerido à Procura-
doria Geral do Município, a 
autorização judicial, deferido 
liminarmente pelo Judiciário.

Após a autorização ju-
dicial para a demolição, fo-
ram realizadas diligências 
preparatórias, notificando os 
vizinhos para desocupar os 
imóveis e informando a data 
da operação.

Foi necessária a utiliza-
ção de duas máquinas para 
a demolição. A primeira der-
rubou o muro frontal da re-
sidência para que a segun-
da máquina, uma S-90, de 
grande porte, pudesse ter 
acesso ao imóvel.

A ação chamou a aten-
ção dos vizinhos, que aplau-
diram a perícia do operador 
da máquina, que efetuou a 
demolição com danos míni-
mos aos imóveis vizinhos.

A população local pa-
rabenizou os agentes da 
Coordenação de Assun-
tos Fundiários, Comsercaf, 
Guarda Municipal – ROMU, 
Procuradoria e Defesa Civil, 
pela conjunção de esforços 
para que a operação tives-
se sucesso. “Pelas caracte-
rísticas das ruas do bairro, 
já se sabia que seria uma 
operação de risco. 

As casas são pratica-
mente geminadas e qual-
quer erro poderia causar 
danos materiais irreversí-

veis. Agradecemos a todos 
os órgãos da Prefeitura que 
nos auxiliaram a isolar o lo-
cal, promover a segurança 
das pessoas e transformar 
essa demolição em um ato 
exemplar. 

Os custos da operação 
serão cobrados do proprietá-
rio do imóvel demolido, que 
não se manteve inerte duran-
te anos, mesmo com o imóvel 
em estado precário e ofere-
cendo riscos à coletividade”, 
afirmou o presidente da Co-
missão Especial de Fiscali-
zação e Demolição e coorde-
nador de Assuntos Fundiários 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento, Ricardo Sampaio.

A proprietária da casa 
vizinha ao imóvel demolido, 
Fabíola da Silva Barbosa, 
agradeceu a agilidade da pre-
feitura em resolver a questão, 
uma vez que as condições da 
casa demolida impediam que 
ela pudesse fazer obras de 
ampliação e a utilização do 
seu próprio imóvel.

CABO FRIO

A casa estava em estado precário, causando riscos físicos para as 
residências vizinhas

Fotos: Divulgação
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PORTARIA Nº29 DE
 23 DE  AGOSTO  DE 2019.

CONCEDE PENSÃO POR MORTE DA EX-SERVIDORA VALE-
RIA CRISTINA MENDES DA SILVA BARBOSA, SERVIDORA 
ATIVA, TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR I 42 PGR 25H, 
MATRÍCULA: 000687-4 DO QUADRO PERMANENTE.

O PRESIDENTE DO IBASMA – INSTITUTO DE BENE-
FÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
ARARUAMA, no uso das atribuições e competência que lhe 
são conferidas por Lei, considerando o que restou provado nos 
autos do Processo Administrativo IBASMA nº 876 de 15 de 
julho de 2019:

R E S O L V E:

I – CONCEDER, Benefício de PENSÃO, nos termos do 
§ 7º, II do art. 40, da Constituição Federal, e art. 16 do Anexo 
III, da Lei Municipal nº 1.129, de 02 de janeiro de 2002, à LUIZ 
FRANCISCO DE MENEZES BARBOSA, brasileiro, viúvo, porta-
dor da carteira de identidade nº 03246476-0, expedida pelo IFP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 345.348.907-10 na qualidade de 
Cônjuge sobrevivente e a menor de 21 anos LUMA CRISTINA 
MENDES DA SILVA BARBOSA, nascida em 17/04/2001 na qua-
lidade de filha da Ex-servidora VALERIA CRISTINA MENDES 
DA SILVA BARBOSA, servidora da ativa no Cargo de Professor 
I 42 PGR 25 H, Matrícula 000687-4 do quadro permanente, fa-
lecida ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) do ano de dois 
mil e dezenove (2019) conforme certidão de óbito lavrada à fls. 
289, do Livro 227, do registro de óbitos sob o Termo 12532, do 
Cartório de 8º Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca 
da Capital, com proventos fixados em R$ 4.179,65 (quatro mil 
cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) na 
razão de 50% (cinquenta por cento) para o primeiro beneficiário 
e 50% (cinquenta por cento) para a segunda beneficiária confor-
me Inciso II do art. 21 do Anexo III da Lei Municipal 1.129/2002, 
Inciso II do Art. 2º da Lei Federal 10.887/2004 c/c Inciso II do art. 
66 da ON 02/2009. Compostos das seguintes parcelas:

Salário Base .................................................................................
.....................................................R$ 4.179,65

(art. 2º II da Lei Federal nº 10.887/2004 art. 66 da ON/SPPS/
MPS nº 02/2009).

Total de Remuneração ..................................................................
................................................... R$ 4.179,65

II - A revisão dos proventos obedecerá ao contido no art. 40, 
§8º da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucio-
nal n° 41/2003, desprovido de paridade com os servidores ativos.

III – O benefício em favor da beneficiária LUMA CRISTINA 
MENDES DA SILVA BARBOSA nascida em 17/04/2001, portanto 
menor de 21 anos, CESSAR-SE-Á, quando a mesma completar 
a maior idade para efeitos previdenciários.

IV – Sempre que ocorrer a cessação do benefício em favor 

de um pensionista o valor da respectiva cota incorporará em fa-
vor dos pensionistas remanescentes, respeitando sempre o per-
centual de cada beneficiário previsto em lei.

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data do óbito –01 de julho de 2019, 
nos termos do § 2º do Art. 66 da ON SPS 02/2009 c/c art. 16 
do Anexo III da Lei Municipal 1.129/2002, revogadas as dispo-
sições em contrário.

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

Araruama,23 de agosto de 2019.

MACILEY DOS SANTOS AMORIM
Presidente Interino - IBASMA

___________________________________________

PORTARIA IBASMA nº: 30 
DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

Altera disposições da Portaria IBASMA n° 38, de 02 de 
outubro de 2018.

O Presidente do INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSIS-
TÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA - 
IBASMA, no uso de suas atribuições legais e competências que 
lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.129  de 02 de janeiro 
de 2002.

R E S O L V E: 

Art. 1º. A Portaria IBASMA nº 38, de 02 de outubro de 
2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º. Fica designado o servidor Durcival da Silva San-
tos, matrícula nº: 13173  para exercer as atividades de fiscal 
de contrato, em substituição a servidora Zíngara  Conceição 
Ribeiro, matrícula nº 1002;” (NR) 

“Art. 10. O fiscal e seus substitutos respondem adminis-
trativamente pelo exercício irregular das atribuições que lhes 
são conferidas, estando sujeitos às penalidades previstas no 
estatuto dos servidores municipais.” (NR)

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assina-
tura, revogadas as disposições em contrário.

Araruama, 26 de agosto de 2019.

________________________________
Maciley Amorim

Presidente - IBASMA
___________________________________________________

PORTARIA Nº031 
DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE PENSÃO POR MORTE DA SERVIDORA MARIA 

NAZARETH BRINCO DE OLIVEIRA, NO CARGO DE PROFES-
SOR II 24 POS 25H, MATRÍCULA Nº 008329-1, DO QUADRO 
PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA.

O PRESIDENTE DO IBASMA, no uso das atribuições e 
competência que lhe são conferidas por lei, considerando o que 
restou cabalmente provado nos autos do Processo Administrativo 
IBASMA nº 735 de 13 de junho de 2019,

R E S O L V E:

I – CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO nos termos 
do inciso II, § 7º, do artigo 40, da Constituição Federal c/c § 
6º, do art. 20, da Lei Orgânica do Município; artigo 10, inciso 
II, artigo 11, Classe I e § 1º, e artigo 16 do Anexo III, todos 
da Lei Municipal 1.129 de 02 de Janeiro de 2002, a menor 
de idade HELLENA CLARA BRINCO DE OLIVEIRA, brasi-
leira, portadora da Carteira de Identidade nº 31.459.541-4, 
expedida pelo DETRAN/RJ em 24/07/2017 e do CPF/MF nº 
183.863.757-52, , nascida em 24/11/2014 na qualidade de FI-
LHA da servidora MARIA NAZARETH BRINCO DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 008329-1, falecida aos sete (07) dias do mês de 
junho (06) do ano de dois mil e dezenove (2019), conforme 
Certidão de Óbito lavrada no livro C –59  às fls. 48 sob o Ter-
mo nº 24315 do Ofício do RCPN do 1º Distrito de Araruama/
RJ, representada neste ato por AUGUSTO VICENTE BRINCO 
DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da carteira de identidade 
nº 076820166, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 
nº 965.708.067-34, TUTOR legitimado no processo judicial nº 
0006739-61.2019.8.19.0052, enquanto nessa qualidade ainda 
que provisoriamente, com proventos fixados em R$ 2.701,85 
(dois mil setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos), 
que serão pagos mensalmente pelo IBASMA.

Salário Base ..................................................................................
....................................................................................R$ 2.701,85

(art. 2º, II, da Lei Federal nº 10.887/2004 c/c art. 66 da ON/SPS 
nº 02/2009).

Total da Remuneração ..................................................................
...................................................................................R$ 2.701,85

II – A revisão dos proventos obedecerá ao contido no art. 
40, §8º da Constituição Federal, na redação da Emenda Consti-
tucional n° 41/2003, desprovido de paridade com os servidores 
ativos.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data do óbito – 07 de junho de 2019, 
nos termos do §2º do art.66 da ON 02/2009 c/c art.17, inciso I 
da Resolução IBASMA nº 01/2010, revogadas as disposições 
em contrário. 

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

Araruama,26 de agosto de 2019.

MACILEY DOS SANTOS AMORIM
Presidente Interino - IBASMA

INSTITUTO DE BENEFÍCIO
 E ASSISTÊNCIA  AO SERVIDOR 

MUNICIPAL DE ARARUAMA
-IBASMA- 


