
GABINETE DA PREFEITA

= LEI MUNICIPAL Nº1.501, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 = 

“Concede Título de Utilidade Pública á Igreja Batista do Guarajuba e dá outras 
providências”.

De Autoria do Vereador Dário Vinícius Carvalho Braga”

Art. 1º - Fica concedido Título de Utilidade Pública à Igreja Batista do Guarajuba, 
devidamente inscrita no CNPJ: 39.487.160/0001-42, localizada na Rua São Jorge, 201, 
Bairro Guarajuba, Paracambi/RJ – CEP: 26.600-000, pelos relevantes serviços prestados 
ao Município de Paracambi;

Art. 2º - Fica a Câmara Municipal de Paracambi autorizada a confeccionar o diploma a 
ser concedido a entidade mencionada no artigo anterior, que correrá a despesa por conta 
da dotação orçamentária própria vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete da Prefeita, 17 de dezembro de 2020.
LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Prefeita

= DECRETO Nº 5.217, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020=

CONSIDERANDO que na sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020 é feriado nacional em 
comemoração ao Natal;
 
CONSIDERANDO que as festividades natalinas são iniciadas no dia 24, quinta-feira, e que 
nesta data tradicionalmente vem sendo decretado ponto facultativo neste Município;
 
CONSIDERANDO que na quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, antecede ao feriado 
nacional do Ano Novo, 1º dia de 2021;
  
CONSIDERANDO que não haverá prejuízo para o serviço público e/ou para o interesse da 
população; 

A Prefeita do Município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

= D E C R E T A =

Art. 1º - Fica considerado Ponto Facultativo em todas as repartições da Prefeitura 
Municipal de Paracambi a partir das 12:00h, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo Único – O expediente será normal para os serviços de Coleta de Lixo, Varrição, 
Hospital Municipal e Serviços Residenciais Terapêuticos, sob a responsabilidade dos 
respectivos chefes.

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

Gabinete do Prefeita, 17 de dezembro de 2020.
LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Prefeita

= DECRETO N°5.216, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 =

“Dispõe sobre o cancelamento das despesas não processadas no exercício de 2020 e 
anteriores, e dá outras providências” 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARACAMBI, Estado do Rio de Janeiro, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com fundamento nas normas voltadas 
à responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidas na Constituição Federal 1988, na Lei 
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Ano I

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e demais dispositivos legais, 

= D E C R E T A =

Art. 1° - Fica limitada a 20 de dezembro de 2020, a data para liquidação das despesas no 
exercício, sendo cancelados a partir da referida data os saldos de empenho não 
liquidados relativos ao exercício de 2020 e anteriores que não possuírem cobertura 
financeira. 

§1º - Excluem-se do disposto no caput deste artigo, os empenhos relativos às despesas 
mencionadas no parágrafo único do artigo 3º. 

§2º - Caso seja constatada a existência de Empenhos a Liquidar Exigíveis (entendidos 
como aqueles cujo fato gerador da despesa já tenha ocorrido, mas que não seja possível 
a liquidação formal da despesa em decorrência de impeditivos legais, contratuais ou 
burocráticos) e de Empenhos a Liquidar não Exigíveis (empenhos para os quais inexista 
passivo), a Secretaria de Finanças irá priorizar para fins de cancelamento, em 
decorrência de indisponibilidade de caixa, apenas os Empenhos a Liquidar não Exigíveis.

Art. 2° - O cumprimento no disposto no artigo anterior será promovido pela Secretaria de 
Finanças através da Contabilidade e Tesouraria central, devendo os titulares dos Órgãos 
e das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo prestarem informações para a 
definição de prioridades para o cumprimento das metas previstas para o corrente 
exercício, exceto quanto as despesas relacionadas aos serviços de saúde, que possui 
gestão plena.

Parágrafo único – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde deverá adotar a providência 
prevista no art. 1º no máximo até 22 de dezembro de 2020, observando o disposto no art. 
24 da Lei Complementar Federal 141/2012.

 
Art. 3º - Fica limitado a 20 de dezembro de 2020, a data para emissão de notas de 
empenho do corrente exercício. 

Parágrafo Único - Excluem-se do disposto no caput deste artigo os empenhos relativos 
às despesas com: 

I - pessoal, encargos e benefícios sociais;
II - juros, encargos e amortização da dívida pública;
III - precatórios, custas e depósitos judiciais;
IV - fontes de recursos vinculados;
V - gastos com a educação, saúde e o Legislativo;
VI - contratos em vigência de serviços continuados; e 
VII - valores relacionados aos Governos Estadual e Federal.

Art. 4° - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos 
efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da 
Lei Orçamentária Anual ou dos Créditos adicionais abertos para esta finalidade no 
exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 5º - Cabe à Controladoria Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto 
neste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos 
servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 6° - Fica expressamente determinado aos Ordenadores de Despesa de cada Pasta a 
estrita observação e cumprimento das disposições contidas no presente Decreto, 
ficando cientes que não havendo sua manifestação em tempo hábil, a Secretaria de 
Finanças adotará as medidas necessárias à sua implementação.

Art. 7º - As situações não previstas neste Decreto ou excepcionais, devidamente 
instruídas, serão apreciadas pela Secretaria de Finanças, que as encaminhará à Exma. 
Prefeita para deliberação.

Art. 8° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 17 de dezembro.
LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA

Prefeita
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S E C R E T A R I A S

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO 6062/2019.
CHAMADA PÚBLICA N°: 001/2020.

No uso de minhas atribuições legais, na qualidade de Ordenador de Despesa 
HOMOLOGO a CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 – AGRICULTURA FAMILIAR, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 11.947/2009 e Resolução MEC/FNDE nº 
06/2020 de 08 de maio de 2020, bem como as condições estabelecidas no Edital de 
convocação, que tem como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para prover as necessidades de alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino 
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/RJ, conforme 
segue:

Paracambi, 17 de dezembro de 2020.
MARIANO CARVALHO ALMEIDA

Secretário Municipal de Educação e Esportes

PORTARIA Nº 034, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, no uso de atribuições legais, de 
acordo com o Decreto Municipal n°4.482, de 06 de janeiro de 2017,

=RESOLVE=

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para integrar a Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização do processo administrativo nº 5452/2020, Dispensa 
de Licitação Nº 032/2020 referente à aquisição de pneus para manutenção de parte dos 
veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de 
Paracambi:

NOME - Julio Cesar de Oliveira Barbosa (Presidente – Assessor Executivo I – Mat. 14975)

NOME – Juliete Correia Massambane (Membro – Superintendente de Educação – Mat. 
36/13131)
NOME - Charlaine da Silva Pires (Membro – Superint. de Administração Educacional – 
Mat. 14713)
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

MARIANO CARVALHO ALMEIDA
Secretário Municipal de Educação e Esportes

PORTARIA SMS Nº 071 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições:
 
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, para integrar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ao 
Contrato nº 082/FMS/2020, objeto do processo administrativo nº 5121/2019, referente a 
aquisição de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos desta 
Secretaria.
     
NOME – Ítalo Bruno dos Santos Machado (Presidente)
NOME – Leandro da Silva Conceição (Membro)
NOME – Luciana Ramos (Membro)

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

 
DIEGO XAVIER DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº 072 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, para integrar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos 
Contratos oriundos da Ata de Registro de Preço nº 006/2020, objeto do processo 
administrativo nº 101/2020, referente a serviços contínuos de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde – RSS, dos Grupos “A”, 
“B” e “E”, gerados nas Unidades de Saúde de Paracambi.
        
NOME – DISPENSAR Alessandro Esteves Bezerra (Presidente) e DESIGNAR Charles de 
Deus Silva (Presidente)
NOME – Juliana Gabriela Lopes Alves (Membro)
NOME – Mariana da Conceição Neivas Xavier (Membro)
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

DIEGO XAVIER DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 5121/2019 
CONTRATO Nº: 082/FMS/2020
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde/FMS e Posto Lageense RJ 127 LTDA. 
OBJETO: Aquisição de combustíveis, oriunda da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
004/FMS/2019, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 14.947,12 (Quatorze mil e novecentos e quarenta e sete reais e doze 
centavos).
PRAZO: Com início na data de 02/12/2020 e encerramento em 31/01/2021.
FONTE DE RECURSOS: 0266
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00.
PROGRAMA DE TRABALHO: 2101.10.301.0015.2191 
CÓDIGO REDUZIDO: 309
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações; e 
Decreto Municipal nº 4.482/2017.
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2020.

DIEGO XAVIER DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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