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“Do Mar à Cidadania” concorre a melhores práticas de gestão local
Programa tem na Maricultura a prática sustentável, fomentando a inclusão social, tendo a participação de 

alunos da Pestalozzi na confecção de lanternas japonesas marinhas para o cultivo de Vieiras

 Cada vez mais práticas sustentáveis ganham espaço na vida de 
todos nós. Iniciativas que agregam inclusão social e meio ambiente, e 
resultam em sustentabilidade, e em qualidade de vida, precisam fazer 
parte de nosso dia a dia. E assim vive melhor a humanidade, na 
promoção de ações sociais como o “Do Mar à Cidadania”, que é uma 
prática que tem na produção da Maricultura, vertentes de inclusão 
social de alunos da Sociedade Pestalozzi de Angra dos Reis.
 Eles estão entre os atores que potencializam o programa, com 
uma participação efetiva na confecção das lanternas japonesas 
marinhas, que abrigam o cultivo de Vieiras, que hoje é um dos maiores 
potenciais a ser explorado pela Maricultura. E o “Do Mar à Cidadania” 
vem tendo resultados que valorizam sua iniciativa como programa de 
inclusão social, e recentemente foi selecionando em um concurso 
interno da Caixa Econômica Federal, denominado “Melhores Práticas 
de Gestão Local”, classi�cando-se entre as 30 melhores práticas, que 
agora, concorrerá em uma nova etapa.
 Um júri externo fará a escolha das 10 melhores iniciativas, 

que serão premiadas em um evento em Brasília, e que posteriormente 
vão ser inscritas no “Concurso Mundial de Melhores Práticas de 
Gestão Local”, em Dubai, nos Emirados Árabes.
  O programa é uma parceria entre a Caixa Econômica 
Federal e a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de 
Agricultura, Aquicultura e Pesca, que tem na Maricultura a prática 
sustentável, fomentando a inclusão social. E Angra dos Reis, na Baía 
da Ilha Grande, é uma das maiores produções do país, que gera 
alimento, emprego e renda, e oportunidade. E a Maricultura precisa 
do meio ambiente preservado para sobreviver.
  Na confecção destas lanternas, os alunos se sentem 
produtivos, valorizados, e ainda têm um trabalho que lhes dão uma 
renda. E eles estão muito felizes com isso. Nesta segunda-feira (2), os 
alunos da Pestalozzi foram conhecer de perto o resultado do trabalho 
deles, que da confecção das lanternas japonesas marinhas, possibilita 
a produção de Vieiras. A Maricultura também tem gerado trabalho 
para pessoas da localidade, que têm a oportunidade de produzir e ter 
uma renda em sua própria comunidade.
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DECISÃO 

Prestação de Contas
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
 Processo nº 2016003923
 Considerando a documentação comprobatória das despesas, constante dos autos do 
Processo supracitado e com base no Parecer SDSP.DECIN nº 04/2017, emitido pela Diretora de 
Controle Interno da SDSP, APROVO a prestação de contas da aplicação dos recursos concedidos 
pela Municipalidade à ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, relativa às 
parcelas de março a dezembro de 2016 do Convênio �rmado com o Município, no valor total de 
R$ 219.953,40 (Duzentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos),  
com base no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 10.461 de 24/01/2017.

Angra dos Reis, 25 de setembro de 2017
Célia Cristina Amorim Silva Jordão

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Servidor: SERGIO SCHUINDT
Ato: Portaria nº 1119/2014 e Portaria 1.017/2017
Data: 11/12/2014 e 09/08/2017
Validade: 13/10/2014
Publicação: 19/12/2014 e 01/09/2017
Considerando os termos do Processo TCE nº 807.101-8/2016, e ainda os termos do Processo 
Administrativo nº 656/2014, �cam �xados os proventos mensais de inatividade do servidor SERGIO 
SCHUINDT, matrícula nº 4555, Medico Ref. 300, Padrão "F", Grupo Funcional Saúde, da Parte 
Permanente da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, aposentado através da Portaria nº 1119/2014 
de 11 de dezembro de 2014, publicada em 19 de dezembro de 2014, com validade a partir de 13 de 
outubro de 2014, conforme parcela abaixo discriminada:
Proventos de Aposentadoria - proporcional ao valor do benefício médio calculado a 8.578/12.755 
dias (Artigo 40, § 1º, II da CF com nova redação dada pela EC nº 41/2003 e Artigo 1º da Lei Federal nº 
10.887 de 18 de junho de 2004)
R$ 3.345,71

 
Angra dos Reis, 30 de setembro de 2017

Luizelia Gomes
Coordenadora de Concessão de Benefícios

Neusa Maria B. A. Gonçalves
Diretora de Benefícios e Segurados

Luciane Pereira Rabha
Diretora-Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017/SAD.DELCA

 PROCESSO Nº 2017007818
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em locação, instalação e 
manutenção de geradores de energia elétrica a diesel, com acionamento automático, bem como 
prestação de serviços técnicos, o fornecimento de materiais e combustível, sob demanda, para atender 
a Rede Municipal de Saúde.
 DATA/HORA DA SESSÃO: 20/10/2017, às 10:00 h
 LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça 
Guarda Marinha Greenhalg, s/nº, Centro, Angra dos Reis – RJ.
 RETIRADA DO EDITAL: No Departamento de Licitação, mediante 01(um) pen drive 
virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, ou, através do site www.angra.rj.gov.br

 
LILIANE SOUZA DA CONCEIÇÃO

Pregoeira

ADIAMENTO “SINE DIE”

http://www.angra.rj.gov.br/
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 CONCORRÊNCIA Nº 002/2017/SAD.DELCA
PROCESSO Nº 2017010769
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Angra dos Reis vem, 
através deste, tornar público, que a licitação referenciada, prevista para o 
dia 05.10.2017 às 10;00, encontra-se adiada “SINE DIE”, conforme 
determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

.                 
Angra dos Reis-RJ, 04 de outubro de 2017.

VANESSA CORREA DE SOUZA
Presidente da comissão Permanente de licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e a vista do Parecer Nº 361/2017/PGM.SUCON, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, PROCESSO Nº 2017019491 com 
fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para contratação da 
empresa C. A. P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.016.550/0001-03, com o valor global de R$ 756.000,00 (setecentos e 
cinquenta e seis mil reais), cujo objeto consiste na contratação emergencial 
de empresa especializada na locação de ambulâncias para atender a Rede 
Municipal de Saúde de Angra dos Reis, por 180 (cento e oitenta) dias, 
constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual, nesta última, na seguinte: FICHA: 20170759;
D O T A Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A : 
27.2701.10.301.129.2216.339039.2004.

Angra dos Reis, 04 de outubro de 2017.
RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E SUBSTITUTO 

PORTARIA Nº 036 DE 02 DE  OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SUSTENTABILIDADE, nomeado pela Portaria nº 008, de  01 de janeiro 
de 2017 e conforme Apostilamento promovido pela Portaria nº 29, de 17 

de janeiro de 2011, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n° 60, 
de 4 de fevereiro de 2011 e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Resolve:
 Designar o servidor MIGUEL ARCANJO DE SOUZA, matrícula nº 
25.389 e CPF nº 254.287.997-49, para acompanhar e �scalizar, como 
titular, a execução do Contrato nº 025/2017, referente ao processo nº 
2017018918, celebrado entre o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS e a 
empresa  CONSTRUTOTA MATOS TEIXEIRA LTDA., CNPJ nº 
08.046.498/0001-35, que tem por objeto a contratação emergencial de 
empresa para prestação de serviços mecanizados de apoio as atividades de 
manutenção, conservação de logradouros públicos, com utilização de 
equipamentos, veículos, mão de obra e insumos no Município de Angra 
dos Reis/RJ.
 Designar o servidor CLÁUDIO RICARDO RIBEIRO PIRES, matrícula 
nº 25.436 e CPF nº 008.266.687-39, para acompanhar e �scalizar, como 
suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais 
e eventuais do titular. 
Esta Portaria entra em vigor a partir  de 20 de setembro de 2017 e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver. 

Alexandre Giovanetti Lima
Secretário de Desenvolvimento

Urbano e Sustentabilidade

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
 
NOTIFICAÇÃO: Nº0121/2017
 Angra dos Reis, 26/09/2017.
O imóvel situado à Rua Prefeito João Gregório Galindo, Nº426 - 1º 
Pavimento – Centro - 1º Distrito de Angra dos Reis; IPTU: 
01.02.004.1044.002 a satisfazer no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da presente NOTIFICAÇÃO as seguintes exigências da 
SDUS.SEPDC: Avaliação do muro de contenção quanto às in�ltrações 
existentes, inclusive tubulações sanitárias. Sob risco de Interdição futura. 

Sílvio Henrique dos Anjos Junior
Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil - Interino

Obras no Aeroporto de Angra saem esse ano ainda
Reunião de hoje (4), em Brasília, no Banco do Brasil, de�niu que os recursos de R$ 29 milhões

 serão repassados diretos para o município e não mais para o Estado

 O Aeroporto de Angra dos Reis receberá investimentos 
de R$ 29 milhões para grandes melhorias em sua infraestrutura 
e entre elas a construção de um novo terminal de passageiros 
com 600 metros quadrados, ampliação e recuperação da pista de 
pouso e decolagem, balizamento noturno, novo pátio de 
aeronaves e estação meteorológica. As obras estão prevista para 
aconteceram ainda neste ano.
 Os recursos que inicialmente passariam pelo Estado, 
não terão mais esse caminho para que as obras aconteçam. Na 
manhã desta quarta-feira (4), em Brasília, �cou de�nido que o 
dinheiro será repassado diretamente para o município de Angra 
dos Reis pelo Banco do Brasil.
 O prefeito de Angra, Fernando Jordão, participou de 
em encontro com o diretor da Divisão de Governo do Banco do 
Brasil,  João Pinto Rabelo Júnior, acompanhado do 
subsecretário de Estado de Transportes, Delmo Manoel Pinho, 
do secretário de Governo e Relações Institucionais, Marcus 
Veníssius Barbosa, do superintendente de Planejamento e 
Gestão Estratégica, Danillo Rodrigues, e do diretor da Angra 
Aeroportos, Marco Galvão.
 Os recursos para as obras do aeroporto da Japuíba virão 
do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), que têm o objetivo 

de desenvolver e fomentar o setor de aviação civil e as 
infraestruturas aeroportuárias e aeronáutiva civil, através do 
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA), que tem 
por �nalidade invest ir  em construção,  reforma e 
reaparelhamento dos aeroportos de interesse regional e 
estadual.
 Com os recursos do Governo Federal na ampliação e 
modernização da área, há a previsão positiva de grandes 
investimentos privados no aeroporto da cidade, possibilitando 
uma impulsão no turismo de lazer na região e a abertura de 
frentes importantes para o desenvolvimento do turismo de 
negócios. Segundo Marco Galvão, os recursos para as obras no 
aeroporto já são muito bem vistas pelos empresários, que já 
planejam investimentos como a construção de uma marina, 
hotel, centro de convenções, pois a partir das melhorias que 
serão feitas na infraestrutura do aeroporto.
  E as boas perspectivas passam também para se ter em breve no 
aeroporto a instalação de voos comerciais semanais, 
principalmente advindos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 
Paulo, com aeronaves com capacidade para cerca de 50 
passageiros. O que vai desenvolver muito o turismo na região.
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