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LEI Nº 3.691 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO MOUNTAIN BIKE E

DOWNHILL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE:

Faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro,

APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona a

seguinte Lei:

Art.1º – Fica Instituída no âmbito do Município de Resende/RJ, a “Semana Muni-

cipal do MOUNTAIN BIKE e DOWNHILL”, a se realizar, anualmente, no mês de

agosto.

Parágrafo único. A data indicada no caput passa a integrar o calendário oficial

do Município de Resende-RJ.

Art. 2º. Na semana a que se refere esta Lei, o Poder Executivo Municipal incenti-

vará a realização de eventos visando exposições e exibições relacionadas à prá-

tica do “MOUNTAIN BIKE e DOWNHILL”.

Parágrafo único. Para fins de efetivar o previsto no caput, os eventos menciona-

dos nesta Lei poderão ser realizados em espaço cedido pelo Poder Executivo

Municipal, preferencialmente no Parque de Exposições da Cidade.

Art. 3º. Para fins do disposto nesta Lei considera-se MOUNTAIN BIKE como

modalidade de ciclismo voltado para as montanhas e para ambientes com ter-

renos irregulares, como terra e areia.

Art. 4º. Para fins do disposto nesta Lei considera-se DOWNHILL como forma de

ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso,

normalmente com diversos obstáculos e irregularidades ou uma montanha,

sendo o DOWNHILL uma modalidade integrante do MOUNTAIN BIKE.

Art. 5º. Os eventos previstos nesta Lei, além de exposições e exibições relacionadas

à prática do “MOUNTAIN BIKE e DOWNHILL”, poderão contar ainda com a

realização de outras atividades culturais e artísticas, visando maior integração

dos Munícipes e fomento da cultura, lazer e turismo em nosso Município.

Art. 6º. O Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias e convênios, inclu-

sive com associações específicas sobre o tema, para fins da realização da Semana

Municipal do “MOUNTAIN BIKE e DOWNHILL”.

Art. 7° - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, no prazo de 60 (sessenta)

dias, regulamentar esta Lei no que lhe couber.

Art. 8º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se

disposições em contrário.
Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

LEI Nº 3692 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA INFORMATIVA QUE DI-

VULGA O NÚMERO TELEFÔNICO DO CONSELHO TUTELAR NOS ESTA-

BELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESENDE:

Faz saber que a Câmara Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro,

APROVOU, e no uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona a

seguinte Lei:

Art.1º. Todos os estabelecimentos de ensino regular do Município de Resende/RJ,

privados ou públicos, deverão fixar na  porta de entrada, em local visível, de

forma destacada e legível, placa com a divulgação do número de telefone do

conselho tutelar de sua circunscrição, medindo 1,2 m x 1 m.

§ 1º. - A placa de advertência será fixada permanentemente, mesmo nos períodos

de férias escolares.

§ 2º. - Para os efeitos desta Lei, aplica-se o disposto no caput às escolas públicas

e privadas.

Art. 2º. - O descumprimento desta Lei por parte de estabelecimentos privados

acarretará aos estabelecimentos as seguintes penalidades:

I – multa equivalente 10 UFM´s (10 Unidades Fiscais do Município) por dia de

descumprimento;

II – suspensão das atividades pelo período de sessenta dias, na reincidência;

III – cancelamento da licença de funcionamento, para o caso de a infração persistir.

Art. 3º. - Os estabelecimentos mencionados na presente Lei terão o prazo de

noventa dias a partir da publicação para fixar as placas de advertência.

Art. 4°. - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, no prazo de 90 (noventa)

dias, regulamentar esta Lei no que lhe couber.

Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se dispo-

sições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14523 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPTU

PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, incisos II e XV e seu parágrafo

único.

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para pagamento do IPTU/2022,

que poderá ser quitado em cota única ou em até 10 (dez) parcelas mensais, de

acordo com a seguinte tabela:

§1º - O valor de cada parcela não poderá ser inferior à R$ 10,00 (dez reais).

§2º - A quantidade de parcelas, limitada a um máximo de 10 (dez), será determi-

nada em função do valor total lançado, respeitando os prazos para pagamento

estipulados nos carnês de IPTU.

§3º - No exercício de 2022, o carnê de IPTU poderá ser quitado em cota única, com

desconto de 15 % (quinze por cento) se o pagamento ocorrer até o dia 08 de

fevereiro de 2022.

§4º - O Contribuinte optante pelo pagamento parcelado terá um desconto de 05

% (cinco por cento) sobre o valor da parcela do IPTU, caso efetue o pagamento até

a data do vencimento previsto, conforme tabela prevista no caput desse artigo.
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§5º - A data de vencimento da 1ª parcela será 08 de fevereiro de 2022 e as demais

nas datas constantes do carnê, para aqueles contribuintes que optarem pelo

pagamento parcelado.

Art. 2º - Não havendo expediente bancário em quaisquer dos prazos constantes

dos carnês de IPTU, o vencimento será automaticamente prorrogado para o

primeiro dia útil seguinte.

Art. 3º - O pagamento em parcelas deverá ser efetuado até o dia de vencimento

estabelecido nos carnês de IPTU, ficando o valor cobrado sujeito à incidência de

acréscimos moratórios legais em caso de atraso.

Art. 4º - O pagamento de cada parcela independe de estarem pagas as anteriores

e não presume a quitação das demais.

Art. 5º - Considera-se legalmente notificado do lançamento o contribuinte após

a publicação de Edital, comunicando o envio do carnê que detém toda a matéria

tributável e demais requisitos legais, bem como os prazos de pagamento do IPTU/

2022.

Art. 6º - A possibilidade de envio do carnê pelo correio não desobriga o contribu-

inte de procurá-lo na repartição fiscal competente, caso não o receba até o dia 02

de fevereiro de 2022.

Art. 7º - A prazo de impugnação ou pedido de revisão dos valores de lançamento

será de 30 (trinta) dias, a contar da notificação de lançamento.

Art. 8º - As alterações nos valores de lançamento somente serão efetivadas após

despacho fundamentado da autoridade competente, através de processo admi-

nistrativo, sob pena de responsabilidade funcional e sujeitando o infrator às

penalidades previstas no art. 3º da Lei Federal nº. 8.137, de 27 de dezembro de

1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária.

Art.9º – Os lançamentos complementares poderão ser realizados sempre que os

dados cadastrais do imóvel estiverem com valores errados ou informações insu-

ficientes ao seu correto enquadramento legal, bem como nas demais hipóteses

previstas em lei.

Art.10 – Os valores utilizados como referência e base de cálculo para os tributos

municipais, para o exercício de 2022, serão atualizados tomando como parâmetro

a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período de

Outubro/2020 a Setembro/2021, de 10,78 % (dez vírgula setenta e oitopor cento).

Art.11 – Consideram-se como áreas de preservação ambiental para fins de apli-

cação do § 5º do artigo 15 da Lei Complementar 001/2013, os terrenos nas seguin-

tes localidades:

a) CONDOMINIO RECANTO DA SERRA

b) TOP CLUB AGULHAS NEGRAS

c) VALE DO SUINÃ

d) PEDRA SONORA

e) MAUÁ

f) CAPELINHA

g) PEDRA SELADA

h) EX-NUCLEO COLONIAL VISCONDE DE MAUÁ

i) FUMAÇA

j) ALDEIA SANTA MORITZ

k) CHÁCARA VALPARAIZO

l) VARREIRAS FAZENDA (PARTE)

m) CEMITÉRIO PARQUE RECANTO DO VALE

n) ATERRO SANITÁRIO

o) RURAL

p) SÍTIO PITANGUEIRAS

q) SÍTIO RECANTO SANTA MARTHA

r) SÍTIO SOLAR DAS PEDRAS

s) SERRINHA

t) CONDOMÍNIO VALE VERDE-SERRINHA

u) CONDOMÍNIO HARAS PIRAPITINGA RESIDENCIAL CLUBE

v) GRANJA CAPELINHA

w) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CABANAS DA SERRA

x) CONDOMÍNIO VILA CORSINO

y) PIRANGAI

z) EX- NÚCLEO BANDEIRANTE

aa) PARQUE ALTO PIRAPITINGA

ab) MAUÁ-LOTE 10

ac) MAUÁ-CAMPO ALEGRE

ad) VISCONDE DE MAUÁ

ae) SERRINHA DO ALAMBARI

af) BAGAGEM

ag) CONDOMINIO BOSQUE DE MAUA

ah) MAUA-QUINTAS DA LAGINHA

ai) CONDOMINIO RURAL FAZENDA DA SERRA

Art.12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14524 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: DEFINE O VALOR DA UFM-UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO

DE RESENDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV e consi-

derando o disposto no artigo 547 da Lei Complementar nº 001/2013-(CTM),

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica definido o valor da UFM-Unidade Fiscal do Município de Resende

para o exercício de 2022 em R$ 134,83 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e três

centavos).

Parágrafo Único – Para o cálculo da UFM foi utilizado o índice de atualização

acumulado do INPC de 10,78 % (dez vírgula setenta e oito por cento), conforme

consulta ao site www.ibge.gov.br, link indicadores/séries históricas/INPC, refe-

rente ao período de 12 (doze) meses, compreendidos entre outubro de 2020 a

setembro de 2021.

Art.2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.526 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: Estabelece novas medidas sanitárias para o funcionamento de ser-

viços e atividades essenciais e não essenciais no Município de Resende/RJ

durante o período de emergência em saúde pública decorrente da Pandemia do

novo Coronavírus (COVID-19).

O Prefeito do Município de Resende no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV, e,

CONSIDERANDO a análise sobre as informações estratégicas em saúde, espe-

cialmente em relação aos resultados positivos alcançados depois de

implementadas as diversas medidas de restrição de atividades econômicas e de

circulação de pessoas, inicialmente indicadas para os primeiros enfrentamentos

à pandemia;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 6341-DF, em seção virtual realizada em 15/04/

2020, referendou medida cautelar acrescida de interpretação conforme a Cons-

tituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfrentamento da emergên-

cia de saúde previstas na Lei Federal nº 13.979/2020, devem respeitar a atribuição

de cada esfera de governo, incluídos os Municípios;

CONSIDERANDO que as medidas de isolamento social e de restrição de ativi-

dades essenciais e não essenciais atualmente vigentes ainda comprometem a

atividade econômica no âmbito do Município, com consequências graves nas

contas públicas e, portanto,nos recursos financeiros necessários ao próprio

enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO a ampliação da capacidade de testagem do Município, com

a consequente produção de respostas oportunas para análise de dados da Saúde

Pública, bem como a implementação centro de triagem para o atendimento em
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 separado de pacientes suspeitos de COVID19;

CONSIDERANDO a redução na taxa de ocupação dos leitos UTI dos hospitais

da rede pública e privada do Município, bem comoa garantia dos estoques refe-

rentes aos equipamentos de proteção individual para os profissionais da Saúde,

que se encontram estabilizados;

CONSIDERANDO a ampliação das equipes críticas (prontos-socorros e unida-

des de terapia intensiva, principalmente) já efetivada e a contínua capacitação

dos profissionais de saúde que atuam diretamente nessas áreas para o

enfrentamento da pandemia no Município de Resende;

CONSIDERANDO a intensa campanha institucional por parte do Município de

Resende para divulgação dos cuidados necessários e dos protocolos de saúde

para evitar o contágio e a propagação do Coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.292 de 25 de Março de 2020, que passou

a considerar as atividades religiosas de qualquer natureza como essenciais;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.344 de 11 de Maio de 2020, que passou

a considerar como atividade essencial as academias de esporte de todas as mo-

dalidades;

CONSIDERANDO a cartilha da Confederação Brasileira de Desportos Aquáti-

cos publicada no Boletim 061/2020 de 03 de Junho de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 47.129, de 19/06/2020 do Governo do Estado Rio

de Janeiro que autoriza a reabertura e o funcionamento das unidades do Depar-

tamento de Trânsito – DETRAN, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o Decreto no 47.195, de 04/08/2020 do Governo do Estado Rio

de Janeiro que dispõe e orienta a retomada antecipada das atividades práticas dos

cursos da área de saúde das instituições privadas de ensino superior do Estado

do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO os Decretos 47.683 de 14/08/2021 e 47.725 de 16/08/2021 do

Governo do Estado Rio de Janeiro que dispõem sobre as medidas de enfrentamento

da propagação do novo Coronavírus (COVID-19), em decorrência da emergência

em saúde e dão outras providências;

CONSIDERANDO que na 53ª atualização do Mapa de Risco de COVID-19 do

Estado do Rio de Janeiro a Região do Médio Paraíba foi classificada na faixa

laranja, ou seja, baixo risco;

CONSIDERANDO que o Município de Resende vacinou 100% da população com

1ª dose ou dose única e 83,14 % da população acima de 18 anos de idade com a

segunda dose ou dose única, perfazendo 200.928 doses aplicadas;

CONSIDERANDO que o Município de Resende vacinou 73,03% da população

com menos de 18 anos com a 1ª dose e aplicou 9.826 doses de reforço nos idosos

e profissionais de saúde; e

CONSIDERANDO a significativa redução de internação por coronavírus

(COVID-19) e consequente desocupação dos leitos de enfermaria e UTI dos hos-

pitais da rede pública e privada do Município;
D E C R E T A:

Capítulo I – DA FINALIDADE E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1°- Este  Decreto possui  como finalidade estabelecer novas medidas sanitá-

rias para o funcionamento de serviços e atividades essenciais e não essenciais

visando a prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência em saúde pú-

blica de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), no âmbito do Município de Resende nos termos que seguem.

Parágrafo Único – As medidas previstas neste Decreto terão validade até

30.11.2021.

Art. 2º – Os serviços essenciais e não essenciais no Município para fins deste

Decreto serão divididos em Grupos:

I - Grupo 1: Prestadores de Serviços Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e

outras atividades essenciais: hospitais, clínicas, consultórios médicos, consultó-

rios odontológicos, estúdios de fisioterapia, mercados, minimercados, açougues,

hortifrútis, padarias, casas de ração e de insumos agrícolas, farmácias, drogarias,

postos de combustível, transportadoras e serviços funerários;

II - Grupo 2: Prestadores de Serviços Comerciais em geral: perfumarias, estaci-

onamentos rotativos e privados, borracharias, mecânicas, lojas de material de

construção, lojas de aviamentos, lojas de vestuário, óticas, lojas de material

desportivo, lojas de calçados, lojas de móveis e eletrodomésticos,lojas de depar-

tamento, joalherias, lojas de vendas e reparos de computadores, celulares e

congêneres, concessionárias e revendedoras de veículos, papelaria, loja de mú-

sica, loja de fotografia, chaveiro, bancos, lotéricas, feiras livres, estacionamentos

rotativos e privados e outras atividades comerciais;

III - Grupo 3: Prestadores de Serviços Especializados em geral: escritórios de

advocacia, escritórios de contabilidade, salões de beleza, barbeiros, assessorias,

assistências técnicas, encanadores, eletricistas e congêneres, funilarias e pintu-

ras automotivas;

IV - Grupo 4: Rede hoteleira e gastronômica: hotéis e pousadas, restaurantes,

lanchonetes, lojas de conveniência, trailers e food-trucks;

V - Grupo 5: Atividades desportivas e espaços públicos: academias de ginástica,

de musculação, estabelecimentos voltados à locação de espaço para prática de

futebol, estúdios, funcionais, crossfit, academias e centros de dança, academias de

artes marciais, clubes desportivos, piscinas, praças, parques, quadras, estádios

de futebol e jardins públicos;

VI - Grupo 6: Atividades religiosas: igrejas e templos religiosos de quaisquer

cultos;

VII - Grupo 7: Prestadores de Serviços de Mobilidade Urbana: transporte coletivo

de passageiros, vans, taxis e veículos de transporte por aplicativo;

VIII - Grupo 8: Atividades industriais; e

IX - Grupo 9: Ensino, Cultura e Entretenimento: escolas, universidades, cursos de

idiomas e profissionalizantes, centro de formação de condutores, creches, casas

de shows, paraquedismo, áreas de lazer dos shoppings centers, auditórios para

eventos, cinema, teatro, eventos sociais em ambientes como salões, casas de

festas, pavilhões, centro de convenções e congêneres.

Capítulo II – DOS REQUISITOS COMUNS E GERAIS

Art. 3º - Todos os grupos previstos no artigo 2º poderão desempenhar suas

atividades desde que cumpram, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

I - higienizarem, ao menos uma vez por turno de trabalho e sempre quando do

início das atividades, as superfícies de toque, preferencialmente com álcool em gel

70% (setenta por cento) ou outro sanitizante adequado;

II - higienizarem, ao menos uma vez ao dia, os pisos, as paredes e o banheiro, se

houver, preferencialmente com água sanitária ou outro sanitizante adequado;

III - manterem à disposição e em local de fácil acesso, álcool em gel 70% (setenta

por cento), para a utilização dos clientes e dos funcionários do local;

IV - manterem locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar-

condicionado limpos (ûltros e dutos) ou manterem as portas e janelas abertas;

V - franquearem o acesso de pessoas de forma organizada, evitando aglomera-

ções;

VI - manterem disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários

destinados aos clientes e funcionários, quando houver, disponibilizando sabone-

te líquido, álcool em gel 70% (setenta por cento) e toalhas de papel; e

VII - exigirem o uso obrigatório de máscaras a todos os clientes e colaboradores.

Parágrafo único. No caso dos estabelecimentos localizados no interior de shopping

centers, centros comerciais, galerias e estabelecimentos congêneres, estes devem

colaborar para o integral cumprimento das obrigações contidas no presente.

Capítulo III – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS,

ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS ATIVIDADES ESSENCI-

AIS (GRUPO 1)

Art. 4º - Os prestadores de serviços constantes do Grupo I poderão continuar com

suas atividades sem restrição de dias e horários, desde que cumpram os requi-

sitos dispostos no artigo 3º.

Capítulo IV – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMERCIAIS

(GRUPO 2)
Art. 5º - Os prestadores de serviços constantes do Grupo II poderão continuar com
suas atividades sem restrição de dias e horários, desde que cumpram os requi-

sitos dispostos no artigo 3º.
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§1º - É de responsabilidade do empreendedor estabelecer práticas rotineiras para
desinfecção das superfícies das embalagens e produtos para exposição, manuseio

e entrega aos clientes.

§2º - Ficam os estacionamentos rotativos liberados a funcionarem em qualquer

horário.
§3º - Às feiras livres aplicar-se-ão os requisitos constantes no caput do presente
artigo no que couberem.
§4º - No caso dos estabelecimentos localizados no interior de shopping centers,
centros comerciais, galerias e estabelecimentos congêneres, estes devem colabo-
rar para o integral cumprimento dos requisitos contidos no presente artigo.

Capítulo V – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(GRUPO 3)
Art. 6º - Os prestadores de serviços constantes do Grupo III poderão continuar
com suas atividades sem restrição de dias e horários, desde que cumpram os
requisitos dispostos no artigo 3º.

Capítulo VI – DA REDE HOTELEIRA E GASTRONÔMICA (GRUPO 4)
Art. 7º - Os estabelecimentos da rede hoteleira poderão continuar com suas
atividades desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º, o
seguinte:
I - exigirem que, ao entrarem no estabelecimento, todas as pessoas façam uso de
álcool em gel para a higienização das mãos bem como utilizem máscaras de
proteção individual durante a permanência nas áreas comuns do estabelecimen-
to; e
II - aferirem a temperatura corporal dos hóspedes, e caso, seja identificada
temperatura superior a 37,7ºC orientar que procurem atendimento médico es-
pecializado de forma imediata.
Parágrafo Único - As medidas previstas neste artigo aplicam-se aos hotéis e
pousadas do Município de Resende localizados nos Distritos e regiões turísticas
(Serrinha do Alambari, Capelinha, Visconde de Mauá, Engenheiro Passos, Rio
Preto, Vargem Grande, Fumaça e Jacuba).
Art. 8º - Os restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, trailers e food-trucks e
congêneres poderão continuar com suas atividades, sem restrição de horários e
ocupação, desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º, o
seguinte:
I – organizarem filas, quando necessário, tanto no ambiente interno quanto no
ambiente externo, a fim de ser mantido distanciamento interpessoal de, no mí-
nimo, 1 (um) metro;
II – manterem afastamento mínimo de 1 (um) metro de distância entre as mesas;
III – proibirem a permanência de público em pé, a fim de evitar aglomeração; e
IV – proibirem espaço reservado para pista de dança.

Capítulo VII – DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DOS ESPAÇOS PÚBLI-
COS (GRUPO 5)
Art. 9º - As academias de ginástica, de musculação, estúdios, funcionais crossfit,
academias de dança, academias de artes marciais e congêneres, poderão conti-
nuar com suas atividades sem restrição de dias e horários desde que cumpram,
os requisitos dispostos no artigo 3º.
Art. 10 - Os clubes desportivos e os estabelecimentos voltados à locação de espaço
para prática de futebol, futevôlei, vôlei de praia e congêneres seguirão os requi-
sitos previstos no artigo 3º, naquilo que couber.
Parágrafo único. Os responsáveis pelos estabelecimentos voltados à locação de
espaço para prática de futebol, futevôlei, vôlei de praia e congêneres deverão
controlar a entrada a fim de que somente adentrem nas quadras as pessoas
cadastradas para o horário agendado.

Art. 11 - As piscinas localizadas no interior dos clubes desportivos poderão ser
utilizadas para treinamento, atividades recreativas e de hidroginástica, desde
que cumpram os seguintes requisitos:

I - interditarem, pelo menos duas vezes ao dia, as áreas de circulação para limpeza
geral e desinfecção;
II - higienizarem, quando do início dos treinos, as superfícies de toque (bordas,

raias, plataformas de mergulho), preferencialmente com álcool 70% (setenta por
cento) ou outro sanitizante;
III - higienizarem os pisos de acesso, os vestiários e os banheiros, preferencial-
mente com água sanitária ou outro produto adequado;

IV - manterem a disposição  em local  de fácil acesso, álcool  70% (setenta por cento)
para utilização dos nadadores e funcionários, no local de acesso à  piscina e

 demais dependências;
V - mensurarem a temperatura de todos os usuários na entrada do estabeleci-

mento, sendo vedada a realização de treinos por aqueles que estiverem com a
 temperatura corporal acima de 37,7ºC, devendo o usuário, neste caso, ser orien-
tado a procurar imediato atendimento médico; e
VI - manterem higienizadas as mesas, cadeiras e demais utensílios de lazer que
componham a área da piscina.
Art. 12 – Fica autorizado o retorno das atividades esportivas coletivas, inclusive
corridas de rua, desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º,
o seguinte:
I - estabelecer demarcação no solo que oriente o espaço em que cada aluno ou
participante deverá se exercitar nas áreas de atividade física, bem como delimitar
o distanciamento obrigatório com vistas à prevenção;
II - orientar os alunos e participantes sobre horário de chegada, permanência e
eventual revezamento de turno, durante as atividades, evitando aglomeração;
III - orientar os alunos e participantes que o tempo de permanência no local
delimitado para atividade deve ser estritamente o período da mesma, visando
evitar aglomeração;
IV - mensurar a temperatura de  todos os  alunos  e participantes  no início  de  cada
atividade, sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem
com a temperatura corporal acima de 37,7°, devendo o aluno, neste caso, ser
orientado a procurar imediato atendimento médico;

Capítulo VIII – DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS (GRUPO 6)
Art. 13 - As igrejas, templos religiosos e afins poderão continuar abertos para a
realização de cultos, reuniões, missas e celebrações, sem restrição de dias, horá-
rios e ocupação, desde que cumpram os requisitos dispostos no artigo 3º.

Capítulo IX – DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE MOBILIDADE URBANA
(GRUPO 7)
Art. 14 – O transporte coletivo municipal, considerando somente passageiros
sentados, deverá operar com a capacidade total de sua frota e com a disponibi-
lidade total de horário das linhas municipais e, ainda, cumprindo os requisitos
estabelecidos no artigo 3º do presente decreto.
Art. 15 – Os ônibus, vans e veículos de transporte por aplicativo devem circular
com as janelas abertas e destravadas de modo que seja facilitada a circulação do
ar, com desinfecção com álcool gel ao final de cada viagem, sempre que possível.

Capítulo X – DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GRUPO 8)
Art. 16 – Os estabelecimentos industriais poderão continuar com suas ativida-
des, desde que cumpram os requisitos dispostos no artigo 3º.

Capítulo XI – DAS ATIVIDADES DE ENSINO, CULTURA E ENTRETENIMEN-
TO (GRUPO 9)
Art. 17 – Ficam autorizadas as seguintes atividades de ensino, cultura e entrete-
nimento previstas no art. 2º, inciso IX do presente Decreto, desde que cumpridos
os requisitos dispostos no art. 3º:
I – aulas dos centros de formação de condutores;
II – cursos de idiomas, profissionalizantes e congêneres;
III – atividades práticas nos cursos da área de Saúde em Instituições Privadas de
Ensino Superior, em especial, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia;
IV – paraquedismo;
V – atividades de entretenimento localizadas nas áreas de lazer dos shoppings
centers;
VI - cinemas e teatros;
VII - eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas, pavilhões, centro
de convenções e congêneres;
VIII - shows, eventos e apresentações com música ao vivo ou eletrônica; e
IX - as aulas presenciais nas escolas públicas e particulares, incluindo as unidades
de ensino superior.
Parágrafo Único. As aulas presenciais como as demais atividades educacionais
deverão seguir as Orientações Pedagógicas e Sanitárias elaboradas pela Comis-
são Multidisciplinar conforme publicadas no Boletim Oficial nº 055 - extra, de
30.09.2020, bem como outros atos executivos posteriores.
Art. 18 - Ficam  os cinemas e teatros  do Município de Resende autorizados a
reabrir e a funcionar com a lotação máxima permitida dentro da capacidade dos
espaços, desde que cumpram também os requisitos dispostos no artigo 3º.
Art. 19 - Ficam os salões de festas e congêneres do Município de Resende autori-
zados a reabrir e a funcionar com presença de público desde que cumpram, além
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 dos requisitos dispostos no artigo 3º, o seguinte:

I – o limite de clientes/convidados nos salões e espaços deverá ser de 80% da

capacidade, de modo a manter o distanciamento social entre os clientes/convi-

dados;

II - o acesso ao evento só será permitido com máscaras, sendo proibida a circu-

lação na área comum sem utilizá-las, sendo possível retirá-la apenas para se

alimentar, e obrigatoriamente em suas mesas;

III – as mesas deverão ser posicionadas a fim de manterem o distanciamento

adequado entre si de, no mínimo, 1 (um) metro de modo a comportarem somente

convidados de um mesmo núcleo familiar;

IV – todos os participantes, sejam eles convidados ou profissionais, deverão usar

máscara de proteção durante todo o período do evento, sendo permitida a sua

retirada apenas para os momentos de alimentação;

V - todos os clientes/convidados e trabalhadores deverão ter a temperatura

medida na entrada do evento utilizando um termômetro infravermelho. Caso a

temperatura esteja acima de 37,7°C, a pessoa não poderá ter acesso ao evento;

VI - o responsável pelo evento deverá disponibilizar álcool 70% nas mesas e em

locais estratégicos de fácil acesso aos clientes/convidados;

VII - o distanciamento mínimo entre as pessoas (funcionários e clientes/convi-

dados) é de 1 (um) metro;

VIII - os guardanapos descartáveis precisam ser embalados individualmente se

forem utilizados, não sendo permitido o uso de guardanapos de tecido; e

IX – os copos e taças não poderão ser expostos nas mesas, cabendo aos garçons

servirem as bebidas diretamente aos convidados.

Art. 20 - Ficam autorizados presença de público nos estádios de futebol, ginásios,

shows, eventos e apresentações com música ao vivo ou eletrônica nos estabele-

cimentos localizados do Município de Resende sem restrição de horário.

Parágrafo único. Em caso de aglomeração de pessoas gerada em decorrência de

eventos musicais, as autoridades municipais poderão determinar o encerramen-

to da referida atividade, retomando-se a mesma atividade apenas no dia

subsequente, e desde que não gere nova aglomeração, sem prejuízo das demais

medidas punitivas aplicáveis à espécie.

Capítulo XII – DAS PENALIDADES E DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas no

presente Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com o obje-

tivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas

as medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito, a quem lhe der

causa, a infração prevista no inciso VII do art. 10 da Lei Federal n° 6.437/77 bem

como o previsto no art. 268 do Código Penal.

Parágrafo único – Independentemente das sanções previstas no caput deste

artigo, em caso de descumprimento de qualquer determinação prevista neste

Decreto ficam os estabelecimentos sujeitos à advertência e, em caso de reincidên-

cia, ao fechamento com potencial cassação do alvará.

Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23 - Revogadas as disposições em contrário, em especial o  Decreto Municipal

nº 14.474 e 14508/2021.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.971 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O Prefeito  Municipal  de  Resende no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor Bruno da Silva de Souza, matrícula nº 24.909, CPF

nº 136.879.287-13, para fiscalizar os serviços de fornecimento de recarga de

 cartões de vales transportes, prestados pela empresa ASTRANSPER – Associa-

ção Profissional das Empresas de Transportes de Passageiros de Resende, confor-

me processo administrativo nº 29.921/2020 e Contrato Administrativo nº 17/

2021.

Art. 2º - Esta Portaria  entra  em vigor retroagindo seus efeitos a partir de

 26.10.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1632/
21.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.972 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal  de Resende no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor Bruno da Silva de Souza, matrícula nº 24.909, CPF

nº 136.879.287-13, para fiscalizar os serviços de fornecimento de recarga de

cartões de vales transportes, prestados pela empresa SINDPASS – Sindicato das

Empresas de Transportes de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda, con-

forme processo administrativo nº 7634/2021 e Contrato Administrativo nº 52/

2021.

Art. 2º - Esta Portaria  entra  em vigor retroagindo seus efeitos a partir de

26.10.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em  especial  a Portaria  nº 2231/

21.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.973 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Comissão de Inquérito Administrativo, para apurar os atos

contidos no Processo Administrativo nº 28.071/2021, composta pelos seguintes

membros:

Presidente: Arthur da Silva Pecego

Membros: Arnaldo Lopes dos Santos

                     Itamar da Costa

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.974 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,
R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Comissão de Sindicância, para apurar os atos contidos no

Processo Administrativo nº 28.018/2021, composta pelos seguintes membros:
Presidente: Arthur da Silva Pecego
Membros: Arnaldo Lopes dos Santos
                     Itamar da Costa

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.975 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear Comissão de Sindicância, para apurar os atos contidos no
Processo Administrativo nº 27.235/2021, composta pelos seguintes membros:
Presidente: Arthur da Silva Pecego
Membros: Arnaldo Lopes dos Santos
                     Itamar da Costa
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.976 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear Comissão de Inquérito Administrativo, para apurar os atos con-
tidos no Processo Administrativo nº 18.657/2016, composta pelos seguintes mem-

bros:
Presidente: Camila Marques da Costa de Oliveira
Membros: Maria Alzira de Oliveira Lamin Ribeiro Queiroz

                     Itamar da Costa
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2977 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal  de Resende no exercício das atribuições, que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:

Art. 1º - Promover a função de carreira de Guarda Civil Municipal Inspetor, o

Guarda Civil Municipal Líder Isabel Benedita de Mendonça, matrícula 9717,

cumprindo a determinação judicial exarada em sentença referente ao Processo

Judicial nº 0005289-75.2017.8.19.0045, à vista do processo administrativo nº 30.388/

2021.

Art. 2º - Esta Portaria  entra  em vigor retroagindo seus efeitos a contar de 15.10.2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.978 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal  de Resende no exercício das atribuições, que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para fiscalizarem  os serviços

prestados pela empresa S4 Construtora Ltda., referente a revitalização e ampliação

do EDUCAR – Instituto da Educação do Município de Resende, conforme processo

administrativo nº 18.732/2020 e Contrato Administrativo nº 164/2021:

- Rafael Cavallotti Dattrino, mat. 25390 – CPF 135.813.707-27;

- Kamille Capistrano da Silva Benedito, mat. 26415 – CPF 129.896.717-14; e,

- Thamires Nascimento Strojnowski, mat. 25869 – CPF 330.672.308-84.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 03.11.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2979 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Márcio Aurélio Ferreira de Araújo, do cargo de Coordenador de

Licitação, símbolo CC2, da(o) Superintendência Municipal de Licitações e Contra-

tos, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 488/18.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05.11.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2980 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar Maria José de Araújo  Carvalho  Rodrigues, da função
gratificada, símbolo FG3, da(o) Secretaria Municipal de Educação, para o(a)
qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 976/21.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05.11.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2981 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Wladimir Joaquim de Oliveira, da função gratificada de

Diretor De Infraestrutura, símbolo FGDG, da(o) Superintendência Municipal

de Administração e Finanças/SuMAFE/EDUCAR, para o(a) qual foi nomeado(a)

através da Portaria n.º 1772/21.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05.11.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2982 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar Josilaine Alves da Silva Lourenço, da função gratificada,

símbolo FG5, da(o) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para o(a)

qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 2241/21.

Art. 2º - Esta Portaria  entra em vigor retroagindo seus efeitos  a partir  de

01.11.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2983 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Josilaine Alves da Silva Lourenço, servidor(a), a função

gratificada, símbolo FG3, da(o) Superintendência Municipal de Atenção Bási-

ca.

Art. 2º - Esta Portaria  entra em vigor  retroagindo seus efeitos a partir  de

01.11.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2984 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar Aline Conceição Pfaff de Britto, do cargo  de Coordenador
de  Oficinas, símbolo CC2, da(o) Conselho Fundacional  Para  Infância e Ado-
lescência de Resende, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º
1107/20.
Art. 2º - Esta Portaria  entra   em vigor retroagindo seus efeitos a partir de

27.10.2021.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2985 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Fabíola Silva de Carvalho, para ocupar o cargo de provimento

em comissão de Coordenador de Oficinas, símbolo CC2, da(o) Conselho

Fundacional Para Infância e Adolescência de Resende.

Art. 2º - Esta  Portaria entra  em vigor retroagindo seus efeitos  a partir de

27.10.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2986 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O  Prefeito  Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV, tendo

 visto, examinado e julgado os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº

5833/2021, verificou que os atos e fatos narrados não foram comprovados e

considerando o exposto,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar o arquivamento do processo administrativo nº 5833/2021

que é movido em face da servidora Rafaela Cauper de  Almeida  Pereira,matrícula

nº 26341, Médica, conforme dispõe o art. 224, § 3º da Lei Municipal nº 3210 de 28

de outubro de 2015 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2987 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal  de  Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV, tendo

visto, examinado e julgado os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº

11726/2016, verificou que os atos e fatos narrados não foram comprovados e

considerando o exposto,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar o arquivamento do processo administrativo nº 11726/2016

que é movido em face do servidor Breno José Andrade Portugal, matrícula nº

19744, Médico, conforme dispõe o art. 224, § 3º da Lei Municipal nº 3210 de 28 de

outubro de 2015 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Resende.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2988 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Ana Clara Monteiro de Oliveira, para ocupar o cargo de provi-

mento em comissão de Chefe de Setor, símbolo CC4, da(o) Chefia de Gabinete do

Prefeito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo os efeitos a partir de 25.10.2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.989 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

EMENTA: TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS RECURSOS E RESULTA-

DO FINAL DOS EDITAIS DE CHAMADA PÚBLICA DA LEI ALDIR BLANC E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das atribuições, que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74,

Considerando o Edital de Chamada Pública Nº 02/2021, que dispõe sobre o

Prêmio de Reconhecimento Cultural, conforme Processo Administrativo Nº 8389/

2021;

Considerando o Edital de Chamada Pública Nº 03/2021, que dispõe sobre a

Premiação de Produção Cultural para Apresentação em Plataforma Digital,

conforme Processo Administrativo Nº 8390/2021;

Considerando a Portaria N° 01/2021, que dispõe sobre a Nomeação dos Membros

Integrantes da Comissão de Seleção dos Editais da Lei Aldir Blanc;

Considerando a Portaria Nº 2940/2021, que dispõe sobre o Resultado Preliminar

dos Editais de Chamada Pública da Lei Aldir Blanc;

Considerando o não atingimento do número suficiente de premiações previstos

 nos Editais de Chamada Pública da Lei Aldir Blanc, nº 02/2021 e nº 03/2021, bem

 como o prazo limite de até 31 de outubro de 2021 para abertura de novos editais,

conforme art. 3º, parágrafo 2º da Lei Federal nº 14.150/2021;

Considerando o Processo Administrativo nº 27.859/2021, o qual autoriza a

redistribuição dos recursos remanescentes dos Editais de Chamada Pública da

Lei Aldir Blanc, nº 02/2021 e nº 03/2021, entre os selecionados e classificados

suplentes;

                                                           R E S O L V E:

Art. 1º - Torna público, após análise da Comissão de Seleção dos Editais da Lei

Aldir Blanc, o resultado dos recursos apresentados e o resultado final dos Editais

de Chamada Pública nº 02/2021 e nº 03/2021, conforme anexo único.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 21 de

outubro de 2021.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz

Prefeito Municipal



9ANO V - Nº 057-  RESENDE, 05 DE NOVEMBRO DE
2021.



10 ANO V - Nº 057 - RESENDE, 05 DE NOVEMBRO DE
2021.

PORTARIA Nº 2.990 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende no exercício das atribuições, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar a servidora Daniela Vieira Canil da Silva, matrícula nº 24.194,
CPF nº 052.852.957-93, para fiscalizar os serviços contínuos de nutrição e alimen-
tação escolar, prestados pela empresa SHA Comércio de Alimentos Ltda., confor-
me processo administrativo nº 26300/2020 e Contrato Administrativo nº 211/
2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 01.12.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2.991 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende no exercício das atribuições, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar a servidora Joaciana Pessanha Barbosa da Silva, matrícula nº
17853, CPF nº 030.310.376-00, para fiscalizar os serviços de fornecimento de
licença de uso de Plataforma Digital On–line e Off-Line, prestados pela empresa
Positivo Tecnologia S.A., conforme processo administrativo nº 22819/2021 e
Contrato Administrativo nº 184/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 04.11.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 2.992 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CADASTRO
CULTURAL DE RESENDE – CCR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 74, inciso XV, e,
Considerando o Decreto Municipal nº 13.463, de 07 de julho de 2020, que torna
público o Cadastro Cultural de Resende e dá outras providências;
Considerando que o Cadastro Cultural de Resende é uma ferramenta componen-
te do processo de implementação do Sistema Municipal de Informações e Indica-
dores Culturais – SMIIC, instituído pela Lei Municipal que 3273/2016, em seu
Capítulo VIII;
Considerando que o Cadastro Cultural é exigência para a participação em pro-
cessos seletivos realizados pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, em
especial aqueles executados com recursos oriundos da Lei Federal n° 14.017/2020
(Lei Aldir Blanc), alterada pela Lei Federal nº 14.150, de 12 de maio de 2021, a qual
estabelece que o beneficiário deverá comprovar inscrição e respectiva homolo-
gação no Cadastro Municipal de Cultura, conforme art. 6º, inciso VI e artigo 7º,
§ 1°, inciso II.
Considerando o Decreto Federal n° 10.464/2020, alterado pelo Decreto nº 10.751,
de 22 de julho de 2021, que regulamenta a Lei Federal 14.017/2020, e o Decreto
Municipal n.º 13.718/2020, alterado pelo Decreto nº 14.359, de 09 de agosto de 2021,
que regulamenta, em âmbito municipal, Lei Federal nº 14.017/2020;

R E S O L V E:
Art. 1º – Ficam homologadas as inscrições do Cadastro Cultural de Resende – CCR,
devidamente validadas pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda –
FCCMM, conforme Anexo Único.
 Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor, retroagindo seus efeitos a 06 de outubro
de 2021.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Gestão de Pessoas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal da Fazenda
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Prefeitura Municipal de Resende
Secretaria Municipal de Educação

RESOLUÇÃO SME/EDUCAR Nº 01 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

EMENTA: ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O INGRESSO

E PERMANÊNCIA DE ALUNOS NASUNIDADES ESCOLARES QUE OFERE-

CEM A PRÉ-ESCOLA, O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO NA

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA - REMEP, PARA O ANO LETIVO

DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educação de Resende e a Presidente do Instituto da

Educação do Município de Resende - EDUCAR, nouso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/

96, em seu art. 11, inciso V, e no que se refere ao planejamento do ingresso dos

alunos nas Unidades Escolares;

- o disposto no Regimento das Unidades Escolares do Sistema Municipal de

Ensino Público de Resende e na Resolução SME/EDUCAR nº 03/2019;

- a necessidade de atendimento à demanda escolar, face à crescente procura por

vagas na REMEP- Rede Municipal de Educação Pública;e

-o objetivo de dar transparência e publicidade ao processo de matrícula,

                                                            RESOLVEM:

Art.1º-As normas e procedimentos relativos ao ingresso e à permanência de

alunos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação Pública que

oferecem a Educação Infantil (Pré-Escola), o Ensino Fundamental e o Ensino

Médio,para o ano letivo de2022 estão previstas nesta Resolução.

Parágrafo Único – As inscrições e matrículas para as unidades escolares e turmas

que atendem o segmento Creche ocorrem continuamente durante todo o ano, de

acordo com a disponibilidade de vagas, obedecendo ao disposto na Resolução

SME/EDUCAR nº 01/2018.

Art.2º-Compete à Direção das Unidades Escolares o acompanhamento de todo o

processo de matrícula, realizado pela secretaria escolar,conforme Art.1º desta

Resolução.

Parágrafo Único – Em todas as fases do processo, incluindo a inscrição, a efetivação

ou a renovação de matrícula, deverão ser observadas as normas e protocolos

relativos à prevenção da Covid-19.

Art.3º-Compete ao Departamento de Supervisão Educacional orientar e acompa-

nhar o processo de matrícula, repassando àsUnidades Escolares as orientações

e os procedimentos, dirimindo dúvidas relativas às normas e parâmetros legais.

DAS INSCRIÇÕES / PRÉ-MATRÍCULA

Art.4º-O processo de inscrição de candidatos para a pré-matrícula,aefetivação de

matrícula e de renovação de matrícula nas Unidades Escolares deverá ser feito

pelo próprio interessado, se maior de 18 anos, ou responsável legal, para menores

de 18 anos, obedecendo às condições estabelecidas nesta Resolução e ao

cronograma, constante do Anexo I.

§ 1º - A inscrição de pré-matrícula se dará em formulário próprio, conforme anexo

II, desta Resolução.

§ 2º -O disposto no caput, referente às Unidades Escolares de Educação do

Campo,será realizado conforme o horário de funcionamento de cada Unidade

Escolar eas condições de oferta de ensino em turma(s) multisseriada(s) e/ou

multietapa(s), no período de08/11/2021 a 10/12/2021, com prosseguimento em

fevereiro/2022.

Art.5º-A inscrição napré-matrícula não garante a vaga na Unidade Escolar, de-

vendo os candidatos, maiores de 18 anos ou o responsável legal, para menores de

18 anos, comparecerem na Unidade Escolar para efetivação da matrícula, confor-

me definido no Anexo I, considerando que:

I- os candidatos que aguardavam vaga na Unidade Escolar, constantes da Lista

de Espera de2021, deverão participar novamente do processo de inscrição para

a pré-matrícula;

II – os candidatos inscritos e não selecionados deverão procurar outra unidade

escolar que tenha disponibilidade de vaga;

III–os candidatos inscritos e não selecionados permanecerão na lista de espera

durante o ano letivo de 2022, aguardando disponibilidade de vaganaquela uni-

dade escolar, de acordo com os critériosestabelecidos no Art. 6º;

VI -é permitida a matrícula na Educação Básica em qualquer época do ano letivo,

respeitando-se as normas e procedimentos da legislação vigente;

V-é vedada a cobrança de quaisquer valores no ato da matrícula;

Art.6º-A Unidade Escolarem que o número de inscritos for maior que o número

de vagas, no ato da seleção dos inscritos, deveráalocar os candidatos,considerando

a soma dos seguintescritérios:

I–alunos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento,mediante

laudo, desde que amparado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/

15 (LBI) e Deliberação CEDUR nº 02, de 12 de maio de 2017 (30 pontos);

II - comprovada situação de vulnerabilidade ou risco social, mediante apresen-

tação de documento de encaminhamento de órgãos oficiais (9 pontos);

III - residentes no bairro da Unidade Escolar ou proximidades (7 pontos);

IV- de mais idade dentro da faixa etária (5 pontos);

V-ter concluído o ano anterior em Unidade Escolar municipal (4 pontos);

VI–gêmeos (3 pontos);

VII- atendimento aos irmãos, conforme Lei nº 13.845/2019 (2 pontos).

Art. 7º - Os candidatos que perderem o prazo da inscrição deverão retornar à

Unidade Escolar em janeiro de 2022, no período definido no Anexo I, para veri-

ficarem a disponibilidade de vagas.

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

Art.8º-Para a efetivação da matrícula na Educação Infantil (Pré-Escola), obser-

var-se-ão as seguintes condições, para oscandidatos:

I)PRÉ I: com 4(quatro) anos completos ou acompletar até 31 de março de 2022;

II)PRÉ II:com 5(cinco) anoscompletos ou a completar até 31 de março de 2022.

§ 1º - É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças com 4 (quatro)

anos completados até 31 de março, de acordo com o estabelecido neste artigo e nas

normas vigentes.

§ 2º - As matrículas de alunos da Educação Infantil transferidos de outros siste-

mas de ensino ou com nomenclaturas diferentes deverão ser efetivadas com base

na idade, respeitando-se os limites estabelecidos neste artigo.

Art. 9º - Para a efetivação da matrícula no Ensino Fundamental (Regular e EJA),

observar-se-ão as seguintes condições para os candidatos:

I)No 1º ano: com 6(seis) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022.

II)No 2ºano ao 9º ano: na sequência do ano escolar anteriorou pelo processo de

classificação ou reclassificação.

III)Na EJA-Educação de Jovens e Adultos, Fases (I a IX), a partir dos 15 anos.

Parágrafo Único – O processo de classificação e reclassificação de que tratao

Inciso II deste artigo deve observar a faixa etária regular correspondente à série

ou ano escolar de destino.

Art. 10 - Na efetivação da matrícula é facultado ao aluno, se maior de 18 anos, ou

ao seu responsável legal, para menores de 18 anos, informar a opção religiosa,

bem como o nome social ou nome afetivo, conforme legislação vigente.

DA DOCUMENTAÇÃO

Art.11- Os documentosnecessários para ainscrição na pré-matrícula e para a
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 efetivação da matrícula são:

I-Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

II - Declaração de Escolaridade ou Transferência original; ou Histórico Escolar, no

prazo de 30 dias;

III- Documento que indique tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvi-

mento ou altas habilidades/superdotação, se possuir;

IV-Declaração da necessidade de Atendimento Educacional Especializado - AEE,

se for o caso;

V - Cópia da Carteira de Identidade do candidato e do responsável legal;

VI - Cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do candidato e do responsável

legal;

VII - comprovante de residência do candidato, se maior de 18 anos, dos pais ou

responsáveis legais;

VIII -Número do telefone fixo residencial, do trabalho ou do telefone móvel, se

possuir;

IX – Endereço eletrônico (email), caso possua;

X -Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)ou outro documento

comprobatório de atividade profissional da mãedocandidato à vaga em

Creche,sefor o caso;

XI-Cópia do Cartão de Vacina atualizado para todos os alunos da Educação

Infantil e Ensino Fundamental;

XII- Cópia do Cartão SUS, se possuir;

XIII – NIS (Número de Identificação Social) do candidato à vaga, somente se

beneficiário do Bolsa Família.

§ 1º - A Unidade Escolar providenciará fotografia digital dos alunos, e fotocópia

da documentação original, caso seja necessário.

§ 2º - Na efetivação da matrícula serão aproveitados os documentos entregues na

inscrição da pré-matrícula, devendo o aluno ou seu responsável entregar somen-

te os faltantes.

§ 3º - As pendências de documentação, bem como a atualização de dados, devem

ser providenciadas pelo aluno, se maior de 18 anos, ou seu responsável legal, para

menores de 18 anos, no ato da assinatura da renovação de matrícula.

Art. 12 - A ficha de matrícula ou de renovação deverá ser assinada pelo aluno, se

maior de 18 anos, ou pelo seu responsável legal, para menores de 18 anos, sendo

arquivada na pasta individual do aluno, junto com a documentação apresentada.

DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Art.13-A renovação da matrícula dos alunos que cursaram o ano letivo de 2021

e desejampermanecer na mesma Unidade Escolar no ano letivo de 2022será

realizada será realizada durante o período definido no Anexo I.

§ 1º - As pendências de documentação, bem como a atualização de dados, devem

ser providenciadas pelo aluno, se maior de 18 anos, ou seu responsável legal, para

menores de 18 anos, no ato da renovação da matrícula.

§ 2º - As Unidades Escolares deverão acompanhar os procedimentos de renovação

de matrícula, identificando os casos em que não houve a renovação da matrícula

nem solicitação de transferência, a fim de evitar que o aluno pertencente àquela

unidade fique sem enturmação, encaminhando os casos, se necessário, aos órgãos

competentes.

DAS TRANSFERÊNCIAS

Art.14- Para a transferência de aluno da Educação Infantil, Ensino Fundamental

ou Médioserá necessário,previamente,emitir a Declaração de Transferência, até

que seja emitido o Histórico Escolar, se este ainda não estiver disponível.

§ 1º – A ausência de Relatório, Declaração de Transferência ou Histórico Escolar

não impede a realização da inscrição/matrícula na Educação Infantil e no 1º ano

do Ensino Fundamental, devendo o responsável providenciar a entrega no prazo

estipulado.

§ 2º - Para as demais séries/anos escolares do Ensino Fundamental e Ensino Médio

será necessária a apresentação prévia de declaração ou outro documento que

informe a série/ano escolar de destino do aluno.

§ 3º - Nos casos em que os pais ou responsáveis declararem a impossibilidade de

comprovar a escolaridade do aluno, não sendo possível a obtenção da informação

por outros meios, a Unidade Escolar procederá à classificação prevista no Art. 24,

inciso II, alínea “c”, da Lei nº 9394/1996.

Art.15- A Secretaria Escolar tem o prazo legal de 20 (vinte) dias úteis, a partir da

data de solicitação do requerente, para a expedição do Histórico Escolar.

§ 1º- As escolas onde não haverá continuidade dos estudos deverão expedir,

automaticamente, todos os históricos escolares dos alunos aprovados, indepen-

dente de requerimento.

§ 2º-A Declaração de Transferência recebida será utilizada para a matrícula,

temporariamente,devendo o requerenteentregar o Histórico Escolar no prazo

legal.

Art. 16 - A mudança no turno de estudo do aluno menor de 18 anos, por iniciativa

da Unidade Escolar durante o ano em curso, deve ser comunicada e justificada

ao responsável legal.

§ 1º- O aluno com 15 anos completos, com defasagem idade/ano escolar do Ensino

Fundamental e frequentando o 1º turno ou 2º turno, poderá ser orientado pela

Equipe de Suporte Pedagógico à Docência da Unidade Escolar a matricular-se no

3º turno, desde que o responsável legal autorize por escrito.

§ 2º - Os casos de transferência automática (por iniciativa da Unidade Escolar) do

aluno para o 3º turno devem seguir estritamente o previsto no Regimento das

Unidades Escolares da REMEP.

§ 3º- No caso de o aluno menor de 18 anos receber atendimento do CEMAE - Centro

Municipal de Atendimento ao Educando, sua transferência para o 3º turno não

poderá ser efetivada sem uma avaliação específica do caso pelas Equipes da

Unidade Escolar e da SME.

Art. 17 - Os documentos de transferência (de turno ou de unidade escolar)devem

ser arquivados na pasta individual do aluno.

Parágrafo Único- A transferência e o cancelamento de matrícula obedecerão ao

previsto no Regimento das Unidades Escolares da REMEP.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.18-A Unidade Escolar, através do acompanhamento do Diretor da Escola,

deverá:

I – Observar, em todas as fases do processo, incluindo a inscrição, a efetivação ou

a renovação de matrícula, e em qualquer outra atividade realizada na Unidade

Escolar, as normas e protocolos relativos à prevenção da Covid-19, previstos no

documento orientador publicado no Boletim Oficial nº 038, de 09 de julho de 2021;

II – encaminharao Departamento de Supervisão Educacional, com vistas ao

Gabinete SME/EDUCAR, até o dia 10 do mês dedezembro de 2021, estudo da

previsão de oferta de segmento de ensino, ampliação ou redução do número de

turmas, considerando-se os critérios de otimizaçãodefinidos na Resolução SME/

EDUCAR nº02/2013, para o funcionamento da Unidade Escolar em 2022, confor-

me formulário constante dos Anexos III-A e III-B;

III–as alterações previstas no inciso anterior só poderão acontecer mediante

análise e autorização da Secretaria Municipal de Educação;

IV – organizar e assegurar à comunidade ampla divulgação das diretrizes que

norteiam a efetivação do processo de matrícula, definindo funcionários e todos

os materiais necessários, garantindo as normas e os procedimentos previstos

nesta Resolução;

V–zelar pelo processo de enturmação, elaborado pela Equipe de Suporte Pedagó-

gico à Docência, seguindo os critérios estabelecidos pela legislação vigente e após

apuração do resultado final das atividades escolares;

VI - organizar as turmas de acordo com o número de alunos previstos na Deli-
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beração CEDUR nº 01/2014, observando os procedimentos de otimização da

Resolução SME/EDUCAR nº 02/2013;

VII –alocar os candidatos inscritos, conforme disponibilidade de vaga e de acordo

com os critérios estabelecidos nesta Resolução, devendo a listagem ser afixada em

local visível para a comunidade escolar, conforme a data prevista no Anexo I;

VIII-disponibilizar informações, indicando outras Unidades Escolares da REMEP

mais próximas do interessado, quando não houver vaga disponível para

efetivação da matrícula e sempre que for solicitado ou necessário;

IX - em caso de falta de vaga escolar, elaborar uma relação -a Lista de Espera- de

cada ano escolar, com a identificação do candidato à matrícula, constando o nome,

a pontuação obtida a partir do Art. 6º, filiação, data nascimento, endereço com-

pleto, número de telefone e endereço eletrônico,conforme Anexo IV;

X-verificar a disponibilidade de vaga frequentemente, mantendo atualizada a

Lista de Espera, utilizando, para tanto, os critérios e a pontuação estabelecidos

no art. 6º desta Resolução.

XI- ao efetuar a matrícula, informar ao educando ou seu responsável legal, o

 direito de acesso às normas do Regimento Escolar da REMEP e às normas internas

da Unidade Escolar;

XII–atualizar e alimentar o sistema informatizado com as informações do fluxo

diário de atendimento;

XIII-efetuar o cancelamento da matrícula do aluno, se não houverjustificativa ou

o comparecimento do aluno maior de 18 anos, ou do responsável legal para

menores de 18 anos,no prazo de 30(trinta) dias consecutivos contados a partir do

primeiro dia letivoou do seu último dia de frequência, e comunicar o caso ao

Conselho Tutelar, se necessário.

XIV-orientaro aluno ingressante, maior de 18 anos ou o responsável legal do

aluno menor de 18 anos, quanto à apresentação do Histórico Escolar da escola de

origem, no prazo de 30 dias, a contar da data da efetivação da matrícula;

XV-verificar quais alunos não renovaram a matrícula e não solicitaram a trans-

ferência, para que sejam tomadas as providências necessárias, inclusive a comu-

nicação aos órgãos de proteção à infância e adolescência;

XVI-divulgar, em local de fácil acesso, o horário das aulas e a relação dos alunos,

turmas e turnos, desde o primeiro dia letivo;

XVII – priorizar o cadastramento e enturmação dos alunos e professores no

sistema informatizado utilizado pela REMEP;

XVIII - disponibilizar aos docentes as relações de alunos das suas turmas, a fim

de que o controle de frequência seja realizado desde o primeiro dia letivo;

XIX – decorridos 60 (sessenta) dias do início do ano letivo, não tendo sido apre-

sentada a documentação de transferência do Ensino Fundamental, proceder à

regularização da vida escolar do aluno, de acordo com o Art. 24, inciso II, alínea

“c”, da Lei nº 9.394/1996, Parecer Normativo CEDUR nº 02 de 2017 e do Regimento

Escolar;

XX– cumprir, fielmente, as datas, períodos e prazos previstos nesta Resolução.

§ 1º - No caso de alunos menores de 18 anos, o previsto no inciso XIII deste artigo

deverá ser comunicado ao Conselho Tutelar.

§ 2º - Na efetivação dos procedimentos estabelecidos nesta Resolução, deve ser

observado o previsto na Resolução SME/EDUCAR nº 03/2019.

§ 3º - A divulgação na unidade escolar dos procedimentos previstos nesta Reso-

lução deve possibilitar entendimento, ser legível, ter visibilidade na comunidade

escolar e estar disponível à consulta dos interessados.

Art.19-Cabe ao Diretor da Unidade organizar, no período das férias escolares,de

acordo com as orientações da SME, o funcionamento da Secretaria Escolare das

demais dependências necessárias, bem como a escala e horário de trabalho dos

funcionários parao atendimento à comunidade,observados os protocolos de

prevenção à Covid-19.

Parágrafo Único – O funcionamento de que trata este artigo abrange os procedi-

mentos relativos à renovação e à efetivação de matrículas, à expedição de docu-

mentação, bem como aos demais serviços administrativos prestados pelas Uni-

dades Escolares.

Art.20- As Unidades Escolares conveniadas deverão obedecerintegralmenteao

disposto nesta Resolução.

Art. 21 – A formação, excepcional, de turmas para Creche III parcial ocorrerá

mediante a disponibilidade de espaços adequados e recursos humanos dentro

das Unidades Escolares, após autorização da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único – As Unidades Escolares atenderão prioritariamente a deman-

da da Educação Básica obrigatória.

Art. 22 – Os alunos aprovados no ENCCEJA ou no EMCCEF devem ser direcionados

à matrícula no Ensino Médio da Rede Estadual.

Art.23- Os casos omissos serão resolvidos pela SME/EDUCAR.

Art. 24 – O Anexo I da Resolução SME/EDUCAR nº 01/2018, que estabelece as

regiões das creches, passa a vigorar conforme o Anexo VI desta Resolução.

Art.25-Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Resende-RJ, 18 de outubro de 2021.

Alice Batista de Souza Brandão

PRESIDENTE DO EDUCAR

Rosa Diniz Frech de Almeida

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Educação
Conselho Municipal de Educação

ATO DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR

A Comissão Multidisciplinar para o Estudo e Construção das Orientações para o Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições Educacionais Públicas e

Privadas no âmbito do Município de Resende, instituída pela Portaria SME nº 004, de 01/09/2020, publicada no Boletim Oficial nº 051, de 04/09/2021, RESOLVE, de

acordo com as condições atuais do município em relação à Covid19, alterar o documento “Orientações Pedagógicas e Sanitárias para o Retorno das Atividades

Presenciais nas Instituições de Ensino Instaladas no Município de Resende”, publicado no Boletim Oficial nº 038, de 09 de julho de 2021, que passa a vigorar com

as alterações na Seção II – Medidas de Proteção e Prevenção à Covid19, constantes do Anexo Único deste documento.

Resende, 27 de outubro de 2021.

Hilton Silva Neto

Presidente da Comissão Multidisciplinar

Presidente do Conselho Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Conselho Municipal de Contribuintes

RECURSO ADMINISTRATIVO
ACÓRDÃO: 018/2021

RECORRENTE: CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
REPRESENTANTE DA FAZENDA: NAHILSON PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RESENDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.978/2017
RELATOR: JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
PRESIDENTE: NICOLE CRISTINE RENSSEN

ASSUNTO: EXEGESE DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRE-
SA. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE.

EMENTA: ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI SOBRE
IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. VA-
LOR TOTAL DO BEM EXCEDEU O LIMITE DO CAPITAL OBJETO DA
INTEGRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A IMUNIDADE TRI-
BUTÁRIA NO MONTANTE EXCEDENTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. OBSERVÂNCIA DO TEMA FIXADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE PREJUÍZO AO FISCO
MUNICIPAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO NO
MÉRITO.

1) Trata-se de impugnação ao lançamento de ITBI, sob a alegação de que o Muni-
cípio não poderia tributar o valor excedente do bem integralizado ao capital
social da pessoa jurídica, razão que requer como pedido final o reconhecimento
de isenção ou não incidência, nos moldes do art. 156, §2º, I da Constituição da
República Federativa do Brasil.
2) Cabe evidenciarque a questão fiscal foi examinada sob a ótica da imunidade
tributária, considerando que o caso em análise essencialmente depende da exata
interpretação do art. 156, §2º, I, da Constituição da República Federativa do
Brasil, por buscar a Recorrente a imunidade na hipótese de integralização de
capital.
3) A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade de incidência ou não do ITBI
quanto ao valor excedente do imóvel utilizado pelo Recorrente como forma de
integralização do capital social da pessoa jurídica, levando-se em conta o valor
de mercado do bem atribuído pela Comissão de Avaliação Imobiliária.
4) Verificou-se documentalmente que o bem transferido possui valor superior ao
das cotas que se prestam a integralizar, haja vista que o valor real do bem imóvel
objeto da integralização, à época dos fatos, indicava o montante econômico de
R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), enquanto a integralização
seria de apenasR$ 30.000,00 (trinta mil reais) em cotas sociais, da seguinte ma-
neira: i) pagamento em dinheiro de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos),
e, ii) integralização de valor econômico de R$ 29.911,80 (vinte e nove mil,
novecentos e onze reais e oitenta centavos), efetuado por intermédio de trans-
ferência doreferido imóvel.
5) Nesse trilhar lógico cabe consignar o entendimento consolidado peloSupremo
Tribunal Federal, com o reconhecimento de repercussão geral da matéria seme-
lhante ao caso, nos autos do RE 796.376/SC, tema 796, foi fixada a seguinte tese:
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no Inciso I, do parágrafo segundo,
do art. 156 da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital
social a ser integralizado”.
6) Observa-se, ainda, que a sobredita conclusão é convergente com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça e de inúmeros precedentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados.
7) Dessa forma,percebeu-se que há de ser aplicada uma exegese teleológica à
imunidade do ITBI, alcançando, assim, o excesso entre o valor do imóvel incor-
porado e o limite do capital social a ser integralizado, incidindo o referido

imposto Municipal sobre o montante excedente não integralizado, nomeada-
mente porque esse valor sobejante não implicaem efetiva integralização de ca
pital, sob pena de prejuízo ao Fisco.

ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em reunião, acor-
dam os membros integrantes do Conselho de Contribuintes do Município de
Resende/RJ, por unanimidade, em acolher o voto do relator, que fica fazendo parte
integrante deste, para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a
cobrança do imposto lançado no PA 5.978/2017.

Resende, 21 de outubro de 2021.

NICOLE CRISTINE RENSSEN
Presidente

JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
Conselheiro-Relator

RECURSO ADMINISTRATIVO
ACÓRDÃO: 019/2021

RECORRENTE: CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
REPRESENTANTE DA FAZENDA: NAHILSON PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RESENDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.979/2017
RELATOR: JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
PRESIDENTE: NICOLE CRISTINE RENSSEN

ASSUNTO: EXEGESE DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRE-
SA. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE.

EMENTA: ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI SOBRE
IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. VA-
LOR TOTAL DO BEM EXCEDEU O LIMITE DO CAPITAL OBJETO DA
INTEGRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A IMUNIDADE TRI-
BUTÁRIA NO MONTANTE EXCEDENTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. OBSERVÂNCIA DO TEMA FIXADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE PREJUÍZO AO FISCO
MUNICIPAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO NO
MÉRITO.

1) Trata-se de impugnação ao lançamento de ITBI, sob a alegação de que o Muni-
cípio não poderia tributar o valor excedente do bem integralizado ao capital
social da pessoa jurídica, razão que requer como pedido final o reconhecimento
de isenção ou não incidência, nos moldes do art. 156, §2º, I da Constituição da
República Federativa do Brasil.
2) Cabe evidenciarque a questão fiscal foi examinada sob a ótica da imunidade
tributária, considerando que o caso em análise essencialmente depende da exata
interpretação do art. 156, §2º, I, da Constituição da República Federativa do
Brasil, por buscar a Recorrente a imunidade na hipótese de integralização de
capital.
3) A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade de incidência ou não do ITBI
quanto ao valor excedente do imóvel utilizado pelo Recorrente como forma de
integralização do capital social da pessoa jurídica, levando-se em conta o valor
de mercado do bem atribuído pela Comissão de Avaliação Imobiliária.
4) Verificou-se documentalmente que o bem transferido possui valor superior ao
das cotas que se prestam a integralizar, haja vista que o valor real do bem imóvel
objeto da integralização, à época dos fatos, indicava o montante econômico de R$
760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), enquanto a integralização seria de
apenasR$ 10.354,17 (dez mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete
centavos).
5) Nesse trilhar lógico cabe consignar o entendimento consolidado peloSupremo
Tribunal Federal, com o reconhecimento de repercussão geral da matéria seme-
lhante ao caso, nos autos do RE 796.376/SC, tema 796, foi fixada a seguinte tese:
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no Inciso I, do parágrafo segundo,
do art. 156 da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital
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 social a ser integralizado.”
6) Observa-se, ainda, que a sobredita conclusão é convergente com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça e de inúmeros precedentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados.
essa forma,percebeu-se que há de ser aplicada uma exegese teleológica à imuni
dade do ITBI, alcançando, assim, o excesso entre o valor do imóvel incorporado
e o limite do capital social a ser integralizado, incidindo o referido imposto
Municipal sobre o montante excedente não integralizado, nomeadamente por-
que esse valor sobejante não implicaem efetiva integralização de capital, sob pena
de prejuízo ao Fisco.

ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em reunião, acor-
dam os membros integrantes do Conselho de Contribuintes do Município de
Resende/RJ, por unanimidade, em acolher o voto do relator, que fica fazendo parte
integrante deste, para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a
cobrança do imposto lançado no PA 5.979/2017.

Resende, 21 de outubro de 2021.

NICOLE CRISTINE RENSSEN
Presidente

JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
Conselheiro-Relator

RECURSO ADMINISTRATIVO
ACÓRDÃO: 020/2021

RECORRENTE: CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
REPRESENTANTE DA FAZENDA: NAHILSON PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RESENDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5.980/2017
RELATOR: JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
PRESIDENTE: NICOLE CRISTINE RENSSEN

ASSUNTO: EXEGESE DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRE-
SA. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE.

EMENTA: ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI SOBRE
IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. VA-
LOR TOTAL DO BEM EXCEDEU O LIMITE DO CAPITAL OBJETO DA
INTEGRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A IMUNIDADE TRI-
BUTÁRIA NO MONTANTE EXCEDENTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. OBSERVÂNCIA DO TEMA FIXADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB PENA DE PREJUÍZO AO FISCO
MUNICIPAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO NO
MÉRITO.

1) Trata-se de impugnação ao lançamento de ITBI, sob a alegação de que o Muni-
cípio não poderia tributar o valor excedente do bem integralizado ao capital
social da pessoa jurídica, razão que requer como pedido final o reconhecimento
de isenção ou não incidência, nos moldes do art. 156, §2º, I da Constituição da
República Federativa do Brasil.
2) Cabe evidenciarque a questão fiscal foi examinada sob a ótica da imunidade
tributária, considerando que o caso em análise essencialmente depende da exata
interpretação do art. 156, §2º, I, da Constituição da República Federativa do
Brasil, por buscar a Recorrente a imunidade na hipótese de integralização de
capital.
3) A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade de incidência ou não do ITBI
quanto ao valor excedente do imóvel utilizado pelo Recorrente como forma de
integralização do capital social da pessoa jurídica, levando-se em conta o valor
de mercado do bem atribuído pela Comissão de Avaliação Imobiliária.
4) Verificou-se documentalmente que o bem transferido possui valor superior ao
das cotas que se prestam a integralizar, haja vista que o valor real do bem imóvel
objeto da integralização, à época dos fatos, indicava o montante econômico de R$

 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), enquanto a integralização seria de
apenasR$ 10.354,17 (dez mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete
centavos).
5) Nesse trilhar lógico cabe consignar o entendimento consolidado peloSupremo
Tribunal Federal, com o reconhecimento de repercussão geral da matéria seme-
lhante ao caso, nos autos do RE 796.376/SC, tema 796, foi fixada a seguinte tese:
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no Inciso I, do parágrafo segundo,
do art. 156 da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital
social a ser integralizado.”
6) Observa-se, ainda, que a sobredita conclusão é convergente com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça e de inúmeros precedentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados.
7) Dessa forma,percebeu-se que há de ser aplicada uma exegese teleológica à
imunidade do ITBI, alcançando, assim, o excesso entre o valor do imóvel incor-
porado e o limite do capital social a ser integralizado, incidindo o referido
imposto Municipal sobre o montante excedente não integralizado, nomeada-
mente porque esse valor sobejante não implicaem efetiva integralização de ca-
pital, sob pena de prejuízo ao Fisco.

ACÓRDÃO:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em reunião, acor-
dam os membros integrantes do Conselho de Contribuintes do Município de
Resende/RJ, por unanimidade, em acolher o voto do relator, que fica fazendo parte
integrante deste, para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a
cobrança do imposto lançado no PA 5.980/2017.

Resende, 21 de outubro de 2021.

NICOLE CRISTINE RENSSEN
Presidente

JOSÉ RENATO AMIRAT B. B. DE CARVALHO
Conselheiro-Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Conselho Municipal de Contribuintes
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   Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende

PORTARIA Nº 189, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de Dezembro de 2003 c/c Art. 36, II da
EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores
alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 445/RESENPREVI/
2021, de 05 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, o servidor MARCIO AURE-
LIO DE FERREIRA DE ARAUJO, matrícula nº 12701, no cargo de Assistente
Administrativo, nível 5-D, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de
Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 25 de outubro de 2021.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: MARCIO AURELIO FERREIRA DE ARAUJO
Cargo: Assistente Administrativo - Matr.: 12701 -  Nível:  5-D
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 445/RESENPREVI/2021, de 05/08/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 1.327,15 (Hum
mil, trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos), conforme parcelas abaixo
discriminadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma
proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-
rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

               Luís Flávio de Albuquerque                               Antônio Geraldo Dias Peixoto
      Diretor Superintendente de Benefícios                            Presidente do RESENPREVI
                       RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

PORTARIA Nº 190, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
40, §1º, III, “b”, §3º da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003 c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001

e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº
448/RESENPREVI/2021 de 10 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, o servidor PAULO ROBERTO DIONIZIO, matrícula
nº 13020, no cargo de Encarregado, nível D4-D, do Quadro Permanente da Prefei-
tura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

PORTARIA Nº 191, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de Dezembro de 2003 c/c Art. 36, II da
EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores
alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 464/RESENPREVI/
2021, de 17 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, a servidora MARIA  ELENICE
REZENDE, matrícula nº 6282, no cargo de Professor Docente I, nível D1-G, do
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 25 de outubro de 2021.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: MARIA ELENICE REZENDE
Cargo: Professor Docente I - Matr.: 6282 -  Nível:  D1-G
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 464/RESENPREVI/2021, de 17/08/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 3.814,02 (Três
mil, oitocentos e catorze reais e dois centavos), conforme parcelas abaixo discri-
minadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma

proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-

rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

              Luís Flávio de Albuquerque                                       Antônio Geraldo Dias Peixoto

      Diretor Superintendente de Benefícios                       Presidente do RESENPREVI

                       RESENPREVI
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Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

PORTARIA Nº 192, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
40, §1º, III, “b”, §3º da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003 c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001
e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº
447/RESENPREVI/2021 de 09 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, a servidora ELIA DE RESENDE DINIZ, matrícula nº
12499, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 1-D, do Quadro Permanente
da Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

PORTARIA Nº 193, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
40, §1º, III, “b”, §3º da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003 c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001
e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº
475/RESENPREVI/2021 de 24 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, o servidor WLADIMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA,
matrícula nº 12418, no cargo de Mestre de Obras, nível 5-D, do Quadro Perma-
nente da Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

PORTARIA Nº 194, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de Dezembro de 2003 c/c Art. 36, II da
EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores
alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 514/RESENPREVI/
2021, de 17 de setembro de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, a servidora MARIA  AMELIA
DE PAULA COSTA, matrícula nº 6387, no cargo de Agente Escolar, nível D1-G,
do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Resende.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

Instituto de Previdência dos ServidoresPúblicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 25 de outubro de 2021.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: MARIA AMELIA DE PAULA COSTA

Cargo: Agente Escolar - Matr.: 6387 -  Nível:  D1-G
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 514/RESENPREVI/2021, de 17/09/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 2.611,63 (Dois
mil, seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos), conforme parcelas abaixo
discriminadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma
proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-
rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

               Luís Flávio de Albuquerque                               Antônio Geraldo Dias Peixoto
      Diretor Superintendente de Benefícios                            Presidente do RESENPREVI
                       RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores  Públicos do Município
de Resende

PORTARIA Nº 195, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
40, §1º, III, “b”, §3º da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003 c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001
e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº
547/RESENPREVI/2021 de 28 de setembro de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, a servidora MARIA JOSE THOMAZ, matrícula nº
3116, no cargo de Professor Docente I, nível D1-H, do Quadro Permanente da
Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

PORTARIA Nº 196, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
40, §1º, III, “b”, §3º da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003 c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001
e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº
449/RESENPREVI/2021 de 11 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, voluntariamente por idade, com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição, a servidora VERONICA ESTAULINA DIAS, matrí-
cula nº 12483, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 1-D, do Quadro
Permanente da Prefeitura Municipal de Resende.

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

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO

Presidente do RESENPREVI
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Instituto de Previdência dos Servidores  Públicos do Município
de Resende

PORTARIA Nº 197, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de Dezembro de 2003 c/c Art. 36, II da
EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores
alterações legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 438/RESENPREVI/
2021, de 02 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, a servidora MARIA  JOSE DE
ARAUJO CARVALHO RODRIGUES, matrícula nº 7397, no cargo de Auxiliar de
serviços Gerais, nível 1-F, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de
Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 26 de outubro de 2021.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: MARIA JOSE DE ARAUJO CARVALHO RODRIGUES
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Matr.: 7397 -  Nível:  1-F
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 438/RESENPREVI/2021, de 02/08/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 1.452,55 (Hum
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
parcelas abaixo discriminadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma
proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-
rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

               Luís Flávio de Albuquerque                               Antônio Geraldo Dias Peixoto
      Diretor Superintendente de Benefícios                            Presidente do RESENPREVI
                       RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores  Públicos do Município
de Resende

PORTARIA Nº 198, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c § 5º, do Artigo 40, da Constituição
Federal (Especial Magistério) c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei

Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que
consta no Processo nº 468/RESENPREVI/2021 de 18 de agosto de 2021.
R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, a servidora PATRICIA
FRANCISCA DO PRADO, matrícula nº 11735, no cargo de Professor Docente II,
nível D2-D, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 26 de outubro de 2021.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: PATRICIA FRANCISCA DO PRADO
Cargo: Professor Docente II - Matr.: 11735 -  Nível:  D2-D
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 468/RESENPREVI/2021, de 18/08/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 2.674,67 (Dois
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme
parcelas abaixo discriminadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma
proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-
rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

               Luís Flávio de Albuquerque                               Antônio Geraldo Dias Peixoto
      Diretor Superintendente de Benefícios                            Presidente do RESENPREVI
                       RESENPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

PORTARIA Nº 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Resende – RESENPREVI, no exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 6659 de 01 de Abril de 2013 e considerando o disposto no Artigo
6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c § 5º, do Artigo 40, da Constituição
Federal (Especial Magistério) c/c Art. 36, II da EC 103/2019 e Art. 21, I, “a” da Lei
Municipal nº 2325/2001 e suas posteriores alterações legais e tendo em vista o que
consta no Processo nº 465/RESENPREVI/2021 de 18 de agosto de 2021.

R E S O L V E:
Art. 1º - APOSENTAR, por Tempo de Contribuição, a servidora ADRIANA
APARECIDA SALLES DO VALE, matrícula nº 7054, no cargo de Professor Docen-
te I, nível D1-F, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Presidente do RESENPREVI
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Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Resende

Resende,RJ, 26 de outubro de 2021.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Nome: ADRIANA APARECIDA SALLES DO VALE
Cargo: Professor Docente I - Matr.: 7054 -  Nível:  D1-F
Assunto: Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição
Tendo em vista o que consta do Processo nº 465/RESENPREVI/2021, de 18/08/2021,
ficam fixados os proventos de inatividade na importância de R$ 3.366,87 (Três
mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme parcelas
abaixo discriminadas:

A presente fixação de proventos deverá ser revista em seus valores na mesma
proporção dos aumentos concedidos aos servidores em atividade. Caso necessá-
rio, fica assegurado a complementação ao Salário Mínimo Nacional.

               Luís Flávio de Albuquerque                               Antônio Geraldo Dias Peixoto
      Diretor Superintendente de Benefícios                            Presidente do RESENPREVI
                       RESENPREVI

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE APROVOU E EU PRO-
MULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO Nº 5395 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
Ementa: Dispõe sobre a doação de bem móvel ao Poder Executivo de Resende.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE, ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIO-
NAIS:

DECRETA:
Art. 1º. Promover a doação para o Poder Executivo do Município de Resende do
bem móvel constante da certidão em anexo, emitida pelo Departamento de
Patrimônio da Câmara Municipal de Resende – Processo Administrativo nº 359/
2021.
Art. 2º. Determinar que seja providenciada a baixa do referido bem móvel do
patrimônio do Poder Legislativo.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Resende, em 19 de
outubro de 2021.

Vereador Reginaldo Engenheiro Passos
Presidente da Câmara Municipal de Resende

CMR/SP-Nº 002/2021
CERTIDÃO

Esta Seção CERTIFICA que o Bem Patrimonial a seguir é de propriedade da
Câmara Municipal de Resende:

Resende-RJ, 12 de agosto de 2021.

Antônio Marcos Pereira da Silva
Chefe da Seção de Patrimônio

Matr.: 22-7

ATO Nº. 083/2021
Ementa:Exonerar, servidora de Cargode Livre Provimento em Comissão.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE – ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, no uso de suas atribuições regimentais, com fulcro no inciso I, do
artigo 37, do RICMR,

RESOLVE:
Art.1 º. Exonerar, do Cargo de Livre Provimento em Comissão da Câmara Muni-
cipal de Resende, a servidora:
DANIELLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA – Assistente do Gabinete da Presidên-
cia– CLE-5
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a contar da data de 26 de outubrode 2021.
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Resende, 20 de outubro de 2021.

Reginaldo Paulo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Resende

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 011/2021.
O Presidente da Câmara Municipal de Resende no uso de suas atribuições legais
e regimentais, com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/1993 C/C art. 16,
inciso IV da Lei Municipal 3.055/2013 RESOLVE HOMOLOGAR a licitação na
modalidade pregão na forma presencial, nº 011/2021 que é parte integrante do
processo administrativo 248/2021 e que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO.VENCEDOR DOS ITENS 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 16. 17,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64: R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E
COMERCIO DE MOVEIS- EPP. CNPJ: 33.895.288/0001-69. VALOR GLOBAL: R$
11.716,26; VENCEDOR DOS ITENS 04, 06, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 32, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 48, 59, 62, 63: AGROPECUARIA SANTA HELENA DE RESENDE LTDA-
ME. CNPJ: 01.112.939/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 13.064,30.
Resende, 03/11/2021

REGINALDO PAULO DA SILVA - PRESIDENTE
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