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SECRETARI AS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1582/2021
OBJETO: apuração de inadimplemento em contrato de concessão de
direito real de uso de imóvel de propriedade do Município destinado a
industrialização – possibilidade rescisão contratual.
FINALIDADE: NOTIFICAR a empresa IWT Services Ltda. Epp a se
manifestar a respeito de eventual descumprimento contratual
referente à concessão do imóvel localizado na Estrada RJ-127, s/n,
Lotes 46 e 50 – Núcleo Industrial do Cabral - Paracambi/RJ. A
notiﬁcada deverá comparecer ou encaminhar algum representante
legal à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, localizada na Rua Sebastião Lacerda, S/N – Fábrica –
Paracambi/RJ, para tomar ciência do que consta nos autos do
processo administrativo nº 1582/2021, e no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos a contar da publicação deste edital, deverá
apresentar manifestação que entender cabível à defesa de seus
direitos. A não manifestação no prazo acarretará a imediata rescisão
do contrato de concessão, com a retomada do imóvel pelo Município.
No prazo concedido para manifestação o notiﬁcado poderá propor a
rescisão amigável, bem como deverá retirar eventuais bens móveis
do local.

VERIFIQUE CADA CANTINHO DO SEU QUINTAL
E ELIMINE OS CRIADOUROS

Paracambi, 26 de janeiro de 2022.
JOÃO AILTON GOMES GONÇALVES
Vice-prefeito
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

PORTARIA 14/22 DE 27 DE JANEIRO DE 2022
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura
Municipal de Paracambi, por nomeação na forma da lei.
RESOLVE:
Conceder ao (a) servidor (a), IVANA BRITTO DOS SANTOS TEIXEIRA,
Matrícula nº36/12299, Professora, do Quadro Permanente da
Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) ano e 06 (seis), meses de
licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, com
início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 31 de julho de 2023, de
acordo com o que dispõe o art. 97 da Lei Municipal nº1.225/17 de
09.05.17 e Processo nº406/2022.
WASHINGTON MARCELO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(EM EXERCÍCIO)
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