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DECRETO Nº 14378 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 18 de Outubro
de 2019, conforme BO nº 046/2019, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Andressa Lemos de Oliveira Ribeiro, para ocupar o cargo
de Odontologista-Buco Maxilo Facial, nível NS, do quadro permanente da Prefei-
tura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 12.234 de
21.04.2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14379 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Ana Célia de Jesus Correia, para ocupar o cargo de Auxiliar
Odontológico, nível 03, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Resende,
à vista do processo administrativo nº 27.650 de 06.11.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14380 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Odailma Silva Pinto Campos, para ocupar o cargo de Monitor
de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 8602 de 16.03.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14381 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Nilceia Pereira Ramos da Silva, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 16.743 de
31.05.2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14382 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Caroline Vitoriano Esmeraldo, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 8601 de
16.03.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14383 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Danielle Ribeiro da Silva Reis, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 9326 de
20.03.2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14384 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Kimberly de Souza Torres, para ocupar o cargo de Monitor
de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 16732 de 31.05.2019.
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14385 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Ana Carolina Salles Monteiro, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 8603 de
16.03.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14386 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Josiane de Oliveira Dias, para ocupar o cargo de Monitor de
Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 30.255 de 15.12.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14387 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Alessandra Helena Ferreira Pedro, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 8594 de
16.03.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14388 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Simone Cataldo, para ocupar o cargo de Monitor de Creche
em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura Municipal
de Resende, à vista do processo administrativo nº 16742 de 31.05.2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14389 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Aline Silva de Jesus, para ocupar o cargo de Monitor de
Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 30267 de 15.12.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14390 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Camila da Silva Felipe Alves, para ocupar o cargo de Monitor
de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura
Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 16740 de 31.05.2019.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14391 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Cássia Maria Silva, para ocupar o cargo de Monitor de Creche
em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da Prefeitura Municipal
de Resende, à vista do processo administrativo nº 30259 de 15.12.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14392 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Daniele Cristina Sampaio de Paiva, para ocupar o cargo de
Monitor de Creche em Educação Infantil, nível 06, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 30265 de
15.12.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14393 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 01 de Novembro
de 2018, conforme BO nº 047/2018, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,
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D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Suzele Alves Constancio, para ocupar o cargo de Auxiliar
Odontológico, nível 03, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Resende,
à vista do processo administrativo nº 10.781 de 06.04.2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14394 DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Resende, no exercício das suas atribuições legais, e tendo
em vista o concurso público de provas e títulos, homologado em 18 de Outubro
de 2019, conforme BO nº 046/2019, e com fulcro no art. 37, inciso II da Constituição
da República Federativa do Brasil,

D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 09, 40 e 41 da Lei Municipal nº 3210, de 28
de outubro de 2015, Renato de Carvalho Oliveira, para ocupar o cargo de Moto-
rista-D, nível 04, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Resende, à
vista do processo administrativo nº 30.285 de 15.12.2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14395 DE 20 DE AGOSTO 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,

D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a pedido a servidora Júlia do Nascimento Caldeira, matrícula
nº 22.297, ocupante do cargo de Professor Docente I, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 23.087/
2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 16.08.2021.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.400 DE 26 DE AGOSTO 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 ativida-
des essenciais e não essenciais atualmente vigentes ainda comprometem a ativi-
dade 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
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 como a garantia dos estoques
referentes 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 o Município de Resende vacinou 95.222 pessoas em 1ª
dose; 47.588 pessoas em 2ª dose, perfazendo um total de 142.810 de doses aplica-
das.
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 sanitárias
para o funcionamento de serviços e atividades essenciais e não essenciais visando
a prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência em saúde pública 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 01/10/
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
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futebol, estúdios, funcionais, crossfit, academias e centros de dança, academias de
artes marciais, clubes desportivos, piscinas, praças, parques, quadras 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

ESSENCIAIS (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 e o comércio em geral poderão continuar com
suas atividades, desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º,
o seguinte:
I - franquearem o acesso de pessoas limitado pela área de atendimento, sendo
permitido o acesso de 1 pessoa a cada 4 m²;
II – adotarem, quando for o caso, sistemas de escalas de revezamento de turnos
e de alterações de jornadas a fim de reduzirem ûuxos, contatos e aglomerações
de funcionários;
III - adotarem e exigirem da equipe distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre
os colaboradores;
IV - estabelecerem demarcação no solo que oriente o distanciamento entre os
clientes em atendimento, tanto para formação de ûlas quanto para permanência
em balcões ou mesas de atendimento;
V - controlarem a entrada de pessoas, com vistas a respeitar o distanciamento
mínimo interpessoal de 1 (um) metro, enquanto o cliente permanecer no interior
do estabelecimento;
VI - organizarem, em caso de formação de ûlas externas ou na calçada, a espera
obedecendo distanciamento interpessoal de, no mínimo, 1 (um) metro; e
VII – proibirem, aqueles estabelecimentos que comercializem cosméticos, a
disponibilização nos mostruários destinados aos clientes para prova de produ-
tos (batom, perfumes, bases, pó, sombras, cremes hidratantes, entre outros).
§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 vedadas as atividades promocionais que possam causar aglomera-
ções no interior dos estabelecimentos.
§3º - O comércio em geral poderá funcionar nos seguintes horários:
I – Das 08h às 19h de segunda-feira à sexta-feira; e
II – Das 08h às 14h aos sábados.
§ 4º - Os shoppings centers poderão funcionar nos seguintes horários:
I - das 10h às 22h de segunda-feira à sábado; e
II - das 14h às 22h aos domingos.
§5º - 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.
§6º - Ficam os estacionamentos rotativos liberados a funcionarem em qualquer
horário.
§7º - Às feiras livres aplicar-se-ão os requisitos constantes no caput do presente
artigo no que couberem.
§8º - Os estabelecimentos bancários poderão retomar o horário regular de aten-
dimento ao público, ressalvadas eventuais regulamentações federais.

Capítulo V – DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
(GRUPO 3)

Art. 6º - Os prestadores de serviços especializados poderão continuar com suas
atividades, desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º, o
seguinte:
I - atenderem, sempre que possível, de forma individualizada e com horário
previamente marcado;
 II - 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 dentro do estabelecimento; e
III - manterem locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar-
condicionado limpos (ûltros e dutos) ou manterem as portas e janelas abertas;
§1º - Os estabelecimentos constantes no Grupo 3 que possuem atendimento ao
público poderão funcionar nos seguintes horários:
I – Das 08h às 19h de segunda-feira à sexta-feira; e
II – Das 08h às 14h aos sábados.
§2º - No caso dos estabelecimentos localizados no interior de shopping centers,
centros comerciais, galerias e estabelecimentos congêneres, estes devem colabo-
rar para o integral cumprimento das obrigações contidas no presente Decreto.

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
poderão continuar com suas atividades desde que cumpram, além dos requisitos
dispostos no artigo 3º, o seguinte:
I – limitarem a ocupação em 80% (oitenta por cento)das suas respectivas capa-
cidades de lotação;
II – 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;
III – manterem afastamento mínimo de 1,5 metro de distância entre as mesas.
IV - proibirem a permanência de público em pé, a fim de evitar aglomeração; e
V – proibirem espaço reservado para pista de dança.
§ 1º - O horário de atendimento presencial ao público será até a 01h, após o horário
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disciplinado neste dispositivo, será permitida apenas a modalidade delivery.
§2º- É proibido o consumo de bebidas e alimentos nas proximidades dos estabe-
lecimentos gastronômicos (restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, trailers
e food-trucks), após o horário estabelecido no parágrafo anterior.
§3º - Em caso de descumprimento do parágrafo 2ºdeste artigo, a fiscalização
poderá determinar o imediato fechamento do estabelecimento, inclusive na
modalidade delivery, sem prejuízo da autuação cabível e demais sanções aplicá-
veis à espécie.

Capítulo VII – DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DOS ESPAÇOS
PÚBLICOS (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 desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no
artigo 3º, o seguinte:
I – interditarem duas vezes ao dia as áreas para limpeza geral e desinfecção;
II - franquearem o acesso de clientes, desde que limitando o acesso de 1 (uma)
pessoa a cada 04 m² da área total;
III - estabelecerem demarcação no solo que oriente o espaço em que cada cliente
deverá se exercitar nas áreas de peso livre;
IV – utilizarem os aparelhos de cardio deixando o espaçamento mínimo de 1,5
metro entre os equipamentos;
V – afixarem, em local visível, na entrada, a metragem total do estabelecimento,
visando facilitar eventuais fiscalizações pelo Poder Público;
VI – mensurar a temperatura de todos os frequentadores na entrada do estabe-
lecimento, sendo proibida a realização das atividades por aqueles que estiverem
com a temperatura corporal acima de 37,7ºC, devendo o cliente, neste caso, ser
orientado a procurar imediato atendimento médico;
VII – proibir o uso de bebedouros com água por pressão, exceto com a finalidade
encher recipientes dos alunos e instrutores; e
VIII – manterem locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar-
condicionado limpos (ûltros e dutos) ou manterem as portas e janelas abertas.
Parágrafo único. Para fins do inciso II será considerado apenas o cliente, sem a
inclusão de professores, instrutores e demais colaboradores do estabelecimento
no referido cômputo de metragem.
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 e, ainda, os constantes nos incisos I, II, e VII do art. 9º.
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.
Parágrafo único. Os clubes indicados no caput deste artigo deverão fiscalizar o
distanciamento mínimo de 1m2 entre os usuários no interior das piscinas.
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;
V - designar um colaborador (ou tantos quanto forem necessários, a depender da
atividade), para aferição de temperatura e idade de cada aluno e/ou participante;
VI - proibir o ingresso dos alunos ou participantes que estejam apresentando
sintomas como, por exemplo, a perda do paladar, perda de olfato, tosse, falta de
ar e coriza, devendo ser orientado imediatamente a procurar atendimento mé-
dico;
VII - a organização e planejamento de todas as atividades esportivas deverão
atender sempre às medidas de prevenção e etiquetas sanitárias, comprovadamente
eficazes contra o novo coronavírus; e
VIII - orientar que cada aluno ou participante leve sua própria garrafa de água,
evitando-se utilização de bebedouros.

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, desde que cumpram, além
dos requisitos dispostos no artigo 3º, o seguinte:
I – a lotação máxima autorizada será de 80% (oitenta por cento) da capacidade
do templo ou igreja;
II - mensurem a temperatura de todos os frequentadores na entrada dos templos,
sendo proibida a participação por aqueles que estiverem com a temperatura
corporal acima de 37,7ºC, devendo ser orientado imediatamente a procurar
atendimento médico;
III – os lugares de assento deverão ser disponibilizados de forma alternada entre
as fileiras de bancos, devendo estar bloqueados de forma física aqueles que não
puderem ser ocupados;
IV – deve ser efetuada a demarcação dos bancos a fim de que se respeite a distância
de 1 metro entre as pessoas, em todas as direções;
V – fica proibida a utilização de livretos ou folhetos de uso comum durante as
reuniões, missas, cultos ou celebrações;
VI – deverá ser realizada a higienização dos templos antes e após as celebrações,
utilizando-se dos produtos sanitizantes adequados;
VII – fica proibida a aglomeração de pessoas antes e depois das reuniões, missas,
cultos ou celebrações. Para isso, os fiéis serão instados a se dispersarem ordenada
e imediatamente ao final das celebrações; e
X – recomenda-se que as reuniões, missas, cultos ou celebrações sejam transmi-
tidas por meio online, para proporcionar que as orientações religiosas detenham
ampla capilaridade espiritual e social.
Parágrafo Único - As igrejas e templos poderão aumentar o número de cultos e
reuniões, se for o caso, a fim de atenderem a capacidade de lotação descrita neste
artigo.

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.
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Capítulo XI – DAS ATIVIDADES DE ENSINO, CULTURA E
ENTRETENIMENTO (GRUPO 9)

Art. 17 – Ficam autorizadas as seguintes atividades de ensino, cultura e entrete-
nimento previstas no art. 2º, inciso IX do presente Decreto:
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;
III – paraquedismo;
IV – atividades de entretenimento localizadas nas áreas de lazer dos shoppings
centers;
V - cinemas e teatros;
VI - eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas, pavilhões, centro
de convenções e congêneres;
VII - shows, eventos e apresentações com música ao vivo ou eletrônica, na forma
do art. 26 deste Decreto; e
VIII - as aulas presenciais nas escolas públicas e particulares, incluindo as uni-
dades 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 Centros de Formação de Condutores do Município de Resende
autorizados a reabrir e a funcionar com aulas teóricas e práticas presenciais
desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no artigo 3º, o seguinte:
I – criteriosa observância do distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre
os alunos nos ambientes de aprendizagem;
II – uso obrigatório de máscara para alunos/candidatos, bem como para todos
os funcionários dos Centros de Formação de Condutores;
III - fornecimento de álcool em gel por parte dos Centros de Formação de Condu-
tores aos alunos e funcionários, nas dependências internas e durante a instrução;
e
IV - higienização dos veículos de instrução no início e no término de cada aula
prática.
Parágrafo único. A fiscalização nos Centros de Formação de Condutores quanto
ao cumprimento das medidas de segurança descritas ficará a cargo do DETRAN/
RJ, sem prejuízo do poder de polícia administrativo do Município.
Art. 19 – Os cursos de idiomas, profissionalizantes e congêneres poderão funci-
onar de forma presencial, desde que cumpridos os requisitos constantes no art.
3º do presente Decreto.
Art. 20 - Fica autorizada a abertura e o funcionamento do Aeródromo de Resende
para a prática do paraquedismo e suas atividades correlatas, desde que cumpri-
das às seguintes medidas:
I – a lotação máxima autorizada será de 70% (setenta por cento) da capacidade
normal das aeronaves;
II – todos frequentadores devem ter a temperatura corporal mensurada na
entrada do Aeroclube de Resende, sendo proibida a participação por aqueles que
estiverem com a temperatura corporal acima de 37,7ºC, devendo este ser orien-
tado imediatamente a procurar atendimento médico;
III – deve ser aplicado questionário para triagem dos participantes, com proibi-
ção das atividades para aqueles que se enquadrem no grupo de risco;
IV – o treinamento dos participantes deverá ser realizado ao ar livre;
V – todos frequentadores devem utilizar máscara de proteção facial enquanto
estiverem no solo, e devem higienizar as mãos com água e sabão e/ou álcool gel
a 70% (setenta por cento) antes de ingressarem na aeronave;
VI – nos locais de embarque e desembarque deverá ser respeitado o espaçamento
de 1,5 metro entre as pessoas;
VII – devem ser realizados procedimentos que garantam a higienização contínua
da área do Aeroclube de Resende, intensificando a limpeza das áreas com álcool
a 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, quando possível;
VIII – o aluno deve usar a própria roupa para o salto duplo, no lugar dos macacões,
sempre que possível. Se for necessária a utilização de macacão, este deve ser
entregue limpo e recolhido para nova limpeza no final das atividades, sempre
com critério de utilização individual e por dia de uso;
IX – durante o voo, todos a bordo deverão usar máscaras;
X – a aeronave deve manter a janela da frente e parte da porta aberta de forma
que ocorra renovação constante do ar, sempre que o modelo da aeronave permitir

essa configuração;
XI – a aeronave deve ser higienizada em todos os lugares, assim como a porta, com
disponibilização de álcool em gel no embarque para que todos façam a higienização
antes de entrar no avião e no cesto;
XII – os óculos de salto e os demais acessórios como altímetro, capacete e rádio
devem ser higienizados após cada uso;
XIII – após a chegada da aeronave em solo, as portas devem ser abertas para
ventilação antes da realização dos trabalhos de manutenção;
XIV – fica proibido o fornecimento de qualquer tipo de alimento aos passageiros;
XV – fica proibida a aglomeração de pessoas antes e depois dos saltos e demais
atividades no âmbito do Aeroclube de Resende. Para isso, os participantes serão
instados a se dispersarem ordenada e imediatamente ao término das atividades
desportivas; e
XVI – o colaborador que ao qualquer sinal de sintomas deverá ser imediatamente
afastado das atividades e orientado a procurar atendimento médico.
Art. 21 – Ficam autorizadas as atividades de entretenimento localizadas nas
áreas de lazer dos shoppings centers tais como kid play, jogos eletrônicos, fliperamas,
boliches e congêneres, desde que cumpram, além dos requisitos dispostos no
artigo 3º, o seguinte:
I – disponibilizarem álcool gel ao longo dos diferentes brinquedos na loja, sendo
na modalidade de totens e vasilhames;
II – observarem o espaçamento entre os brinquedos de modo a manter o
distanciamento de 1,5 metro entre os clientes;
III – proibirem dois ou mais clientes utilizando o mesmo equipamento;
IV – todos frequentadores devem ter a temperatura corporal mensurada na
entrada do estabelecimento, sendo proibida o ingresso por aqueles que estiverem
com a temperatura corporal acima de 37,7ºC, devendo este ser orientado imedi-
atamente a procurar atendimento médico;
V – disponibilizarem um tapete absorvente embebido com solução aquosa de
cloro na entrada da loja;
VI – franquearem o acesso de clientes, desde que limitando o acesso de 1 (uma)
pessoa a cada 04 m² da área total;
VII – higienizarem, após o uso, todo e qualquer brinquedo com álcool 70%; e
VIII – realizarem a desinfecção semanal de todos os brinquedos.
Art. 22 – Fica autorizada a manutenção das atividades de pista de boliche, desde
que cumpridas as medidas de segurança previstas no artigo anterior, bem como
as seguintes:
I - as bolas, antes das partidas, deverão ser higienizadas com álcool 70%, assim
como os assentos e mesas; e
II - cada jogador receberá um par de luvas de látex e não poderá removê-la
enquanto permanecer na pista de boliche.
Art. 23 – Permanece vedada a utilização do brinquedo denominado piscina de
bolinhas e congêneres.
Art. 24 - Ficam os cinemas e teatros do Município de Resende autorizados a reabrir
e a funcionar com presença de público desde que cumpram, além dos requisitos
dispostos no artigo 3º, o seguinte:
I - incentivar o pagamento dos ingressos por meios eletrônicos;
II – garantir o distanciamento físico nas bilheterias e entrada das salas de pro-
jeção, preferencialmente demarcando o chão com adesivos para esse fim;
III - limitar a capacidade 70% (setenta por cento) das ocupações ou 1,5 metro de
distanciamento nas salas de cinemas;
IV - orientar o público que ocupe assentos alternados no interior da sala de
exibição, exceto quando tratar-se de casais ou membros do mesmo núcleo fami-
liar;
V - aumentar o intervalo entre sessões a fim de garantir a higienização adequada
da sala de exibição;
VI – higienizar e sanitizar, após o término de cada sessão, as poltronas, corrimãos,
puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato;
VII – realizar a conferência de ingressos sem contato manual por parte do
atendente, preferencialmente por meio de leitores óticos ou visualmente; e
VIII – orientar o público que as máscaras somente poderão ser retiradas por
ocasião do consumo de alimentos e bebidas.
Art. 25 - 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
dos requisitos dispostos no artigo 3º, o seguinte:
I – o limite de clientes/convidados nos salões e espaços deverá ser de 40% da
capacidade em locais fechados e em 60% da capacidade em locais aberto, de modo
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a manter o distanciamento social entre os clientes/convidados;
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, 1,5m de modo a comportarem somente convi-
dados 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 1,5 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. 26 - Ficam autorizados shows, eventos e apresentações com música ao vivo
ou eletrônica nos estabelecimentos localizados do Município de Resende até as
00:00h.
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.
Art. 27 - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da COVID-
19, ficam suspensas para todo o Município a realização de evento desportivo com
público, comício e afins.

Capítulo XII – DAS PENALIDADES E DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 - 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. 29 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal
nº 14.294 de 28 de junho de 2021 e o Decreto Municipal nº 14.344 de 30 de julho
de 2021.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.401 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
EMENTA: APROVA O PROJETO DE LOTEAMENTO E PROJETO TOPOGRÁ-
FICO DENOMINADO LOTEAMENTO ALPHA CITY, ZONA URBANA DO 1º
DISTRITO 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,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado o plano urbanístico e o projeto topográfico, relativos ao
loteamento de denominado LOTEAMENTO ALPHA CITY, situado à Av. Augusto
de Carvalho, s/nº, Loteamento Parque Ipiranga, Resende-RJ, zona urbana do 1º
distrito, e propriedade de Villa Azul Real Empreendimentos Imobiliários LTDA,
inscrita no CNPJ 10.666.900/0001-26, com zoneamento de uso Z R3 – Zona
Residencial 3, com área total do terreno de 42.900,37 m2, conforme matrícula
40.216, do livro 2-fls. 01 do Registro Geral do Cartório do 2º Ofício desta Comarca,

sendo Área Total Privativa dos Lotes  com 24.580,12 m² (57,30%) com 34 lotes
residenciais, e as Áreas Públicas com 18.320,25 m² (42,70%) que passarão a
constituir bens de domínio público sem ônus para o MUNICÍPIO, conforme
Quadro de áreas constante no projeto aprovado no processo nº 24.786/2018 e LI
005/2021 expedida pela AMAR, assim distribuídas: Sistema Viário 11.085,49 m²
(25,84%), Áreas Institucionais 2.149,56 m² (5,01%) e Espaços Livres de Uso Público
Áreas Verdes 5.084,70m² (11,85%).
Art. 2º - No prazo de 02 (dois) anos a partir da publicação deste decreto, deverão
estar concluídos os seguintes serviços, que serão considerados obrigatórios e
mínimos para o reconhecimento e aceitação de urbanização pelo Município
conforme art. 9º da Lei 1799 de 29.12.1992 do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano:
I – abertura de vias de circulação, inclusive via de acesso, quando for o caso,
devidamente compactadas e pavimentadas com asfalto, nas especificações pres-
critas no Decreto Municipal nº 2.221 de 12.03.2008, além de meios-fios;
II – demarcação de lotes, quadras e logradouros com a colocação de marcos de
concreto;
III – obras destinadas a escoamento de águas pluviais, inclusive galerias, sarjetas
e canaletas;
IV – construção de sistema público de esgotamento sanitário;
V – construção de rede de abastecimento de água potável;
VI – obras de contenção de taludes e aterros, destinados a evitar o desmorona-
mento e assoreamento de águas correntes e dormentes, assim como de contenções
de encostas que venham a prejudicar a estabilidade do solo e patrimônio de
terceiros ou futuros adquirentes dos lotes;
VII – construção de extensão de rede aérea de energia elétrica e iluminação
pública;
VIII – obras e serviços vinculados ao tratamento paisagístico de vias e logradouros
públicos e
IX – arborização das vias públicas.
Art. 3º - Os lotes só estarão totalmente liberados para venda, após a aceitação pelo
Município, das obras e serviços exigidos e constantes do artigo anterior.
Parágrafo Único – No caso de venda antes da aceitação prevista no caput deste
deverão constar taxativamente das escrituras definitivas ou dos compromissos
de compra e venda de lotes, as obrigações de loteador pela execução das obras e
serviços, com a responsabilidade solidária dos adquirentes ou compromissários
compradores, na proporção de seus lotes.
Art. 4º - Este Decreto permitirá a inscrição do loteamento no RGI competente.
Art. 5º - Fica estabelecido para este loteamento os zoneamentos Z R3– Zona
Residencial 3;
Art. 6º - No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente decreto o loteador
deverá apresentar na Divisão de Aprovação de projetos da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, a certidão de inscrição do loteamento no RGI, no
intuito de demonstrar que houve a transferência das áreas de Domínio Público,
bem como:
I - Formalização da escritura de hipoteca dos lotes oferecidos em garantia à
execução das obras e serviços do loteamento, ficando os mesmos caucionados,
correspondente a 1,5 (uma vez e meia) os custos das obras de infraestrutura, em
consonância ao Termo de Compromisso assinado pelas partes constantes do
processo administrativo nº. 24.786/2018, bem como o cronograma físico-finan-
ceiro apresentado pelo Loteador e aprovado pela Municipalidade, quais sejam:
i) os lotes de 01 ao 11 da Quadra A  com 7.265,38 m2 e os lotes 01 ao 08 da Quadra
C com 6.255,40 m² e totalizando 13.520,78 m2  integrantes do loteamento  ALPHA
CITY com área total de  42.900,37 m².
II - Lavraturas da escritura de doação das áreas de uso comum ao Município.
III - Averbação no RGI do Alvará de Licença de Obras do loteamento.
Art. 7º - O loteador, após cumprir as formalidades enumeradas no § 1º, do artigo
30, da Lei nº 1.799, de 29 de dezembro de 1.992, deverá, por ofício, comunicar à
SMOSP – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a intenção do início
das obras, dos serviços que serão executados, e em conformidade com o projeto
aprovado.
Art. 9º- Deverá o loteador, também, comunicar o início das obras à Agência do
Meio Ambiente de Resende – AMAR para que esta se programe para acompanhar
o andamento das obras.
Art. 10 - Deverá o loteador, também, comunicar o início das obras à Concessio-
nária Água das Agulhas Negras para que esta se programe para acompanhar o
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andamento das obras.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogadas as disposições em contrário, bem como o Decreto nº 14.362
de 11 de agosto de 2021 e autoriza o Loteador a promover a inscrição do registro
no cartório de registro de imóveis competente.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 14.402 DE 26 DE AGOSTO 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,

D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a pedido o servidor Márcio Nascimento da Silva, matrícula nº
26670, ocupante do cargo de Professor Docente IV, do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Resende, à vista do processo administrativo nº 23.408/
2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 18.08.2021.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2558 DE 02 DE AGOSTO 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 Andresa da Silva Bezerra, servidor(a), a função gratificada,
símbolo FG1, da(o) Procuradoria Jurídica e Advocacia Geral do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

Republicada por ter saído com incorreção no Boletim Oficial nº 042 de 06 de
agosto de 2021.

PORTARIA Nº 2635 DE 17 DE AGOSTO 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 Yohana Cordova Mazza, da função gratificada, símbolo FG2,
da(o) Superintendência Municipal de Planejamento Estratégico do SUAS, para
o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1101/21.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2636 DE 17 DE AGOSTO 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 Yohana Cordova Mazza, servidor(a), para exercer a função
gratificada de Coordenador de CCI, símbolo FG2, da(o) Superintendência Muni-
cipal de Planejamento Estratégico do SUAS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2646 DE 19 DE AGOSTO 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 Efrem Rodrigues de Oliveira, da função gratificada, símbolo
FG4, da(o) Superintendência Municipal de Ordem Pública, para o(a) qual foi
nomeado(a) através da Portaria n.º 1520/21.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2647 DE 19 DE AGOSTO 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 Thalissa Paiva dos Santos, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Coordenador Ambulatorial e Hospitalar, símbolo CC2, da(o)
Superintendência Municipal de Controle, Avaliação e Regulação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 17.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2648 DE 20 DE AGOSTO 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 enfermeira Maristela Maia, matrícula 24972, para atuar como
Gerente na Estratégia de Saúde da Unidade Clínica da Família, com ônus para a
função, conforme Lei 3512/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2649 DE 20 DE AGOSTO 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 enfermeira Maria Aparecida Almeida, matrícula 23894, para
atuar como Gerente na Estratégia de Saúde da Família Grande Alegria II, com
ônus para a função, conforme Lei 3512/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2650 DE 20 DE AGOSTO 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 enfermeira Leila Gonçalves, matrícula 24705, para atuar
como Gerente na Estratégia de Saúde da Família Nova Liberdade, com ônus para
a função, conforme Lei 3512/2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2651 DE 20 DE AGOSTO 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 os servidores Felipe do Prado Valente, matrícula nº 20.094, CPF
nº 112.175.677-80 e Marcus Vinícius Pereira de Almeida, matrícula nº 23.286, CPF
nº 057.296.667-99 como fiscais do contrato nº 148/2019, referente à locação de
veículos, conforme processo nº 15.914/2019.
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
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PORTARIA Nº 2652 DE 20 DE AGOSTO 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 Luiz André da Silva, do cargo de Chefe de Setor, símbolo CC4,
da(o) Conselho Fundacional Para Infância e Adolescência de Resende, para o(a)
qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1457/19.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 20.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2653 DE 20 DE AGOSTO 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 Adilson Ramos Júnior, do cargo de Gerente de Fomento e
Produção, símbolo CC3, da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,
para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1376/19.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 09.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2654 DE 20 DE AGOSTO 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 Carlos Alberto de Oliveira Lacerda, 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 1230/21.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2655 DE 20 DE AGOSTO 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 Carlos Alberto de Oliveira Lacerda, servidor(a), a função
gratificada, símbolo FG4, da(o) Secretaria Municipal de Governo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2656 DE 20 DE AGOSTO 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 Olímpio César dos Santos, da função gratificada, símbolo FG4,
da(o) Secretaria Municipal de Governo, para o(a) qual foi nomeado(a) através da
Portaria n.º 1906/21.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2657 DE 20 DE AGOSTO 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 Olímpio César dos Santos, servidor(a), para exercer a função

gratificada de Gerente Diretor das Administrações Regionais, símbolo FG3, da(o)
Superintendência Municipal de Serviços Públicos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2658 DE 20 DE AGOSTO 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 Luis Walter Petrile Fernandes, servidor(a), para exercer a função
gratificada de Coordenador de Projetos Especiais, símbolo FG2, da(o) Superinten-
dência Municipal de Controle, Avaliação e Regulação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2659 DE 20 DE AGOSTO 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 Everton Ferreira Landim, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de Coordenador de Orçamento, símbolo CC2, da(o) Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2660 DE 20 DE AGOSTO 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 Izabel Maria de Oliveira Silva, servidor(a), a função gratificada,
símbolo FG5, da(o) Instituto de Educação do Município de Resende.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 02.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2661 DE 20 DE AGOSTO 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 Patryck Sérgio Calixto da Silva, para ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de Chefe de Procedimento de Licitação, símbolo CC4, da(o)
Procuradoria Jurídica e Advocacia Geral do Município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 19.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2662 DE 23 DE AGOSTO 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 Aparecida Nunes, da função gratificada, símbolo FG1,
da(o) Superintendência Municipal de Controle, Avaliação e Regulação, para o(a)
qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 1391/21.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 20.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 2663 DE 23 DE AGOSTO 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 Bruno Brettas Franco, servidor(a), a função gratificada,
símbolo FG1, da(o) Superintendência Municipal de Controle, Avaliação e
Regulação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 20.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2666 DE 24 DE AGOSTO 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 Rafael Cavallotti Dattrino, matrícula nº 25.390, CPF
nº 135.813.707-27, para fiscalizar o Contrato nº 125/2021, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada para executar serviço de reforma geral na
Escola Municipal Clotilde de Souza Ferreira, localizada na Rua Orga de São José
de Paula, nº 157, Fazenda da Barra III, Resende/RJ, conforme contrato adminis-
trativo nº 125/2021 e processo administrativo nº 12278/2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 24.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2667 DE 24 DE AGOSTO 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 Ana Maria de Assis Oliveira, da função gratificada, símbolo
FG2, da(o) Superintendência Municipal de Administração e Finanças/SuMAFSA/
SMS, para o(a) qual foi nomeado(a) através da Portaria n.º 2356/21.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor retroagindo seus efeitos a partir de 16.08.2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2668 DE 25 DE AGOSTO 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 17747/2021, composta pelos seguintes
membros:
Presidente: Arthur da Silva Pecego
Membros: Arnaldo Lopes dos Santos
                       Miriam Machado Fabris
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 2.669 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
EMENTA: TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021- FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO
MIRANDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Resende no exercício das atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu art. 74, inciso IV, e,
Considerando o Edital de Chamada Pública Nº 01/2021, que dispõe sobre o
credenciamento de artistas/grupos musicais para contratação de eventuais
apresentações artísticas no exercício de 2021, conforme Processo Administrativo
nº 19724/2021;

Considerando a avaliação dos credenciamentos, conforme os critérios e as exi-
gências estabelecidos no Edital de Chamada Pública nº 01/2021, em especial nos
itens 4 e 5;

R E S O L V E:
Art. 1º Torna público, o resultado preliminar do Edital de Chamada Pública Nº
01/2021, conforme Anexo Único.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 24 de Agosto de 2021.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 2.670 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
EMENTA: TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE CHA-
MADA PÚBLICA Nº 01/2021- FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO
MIRANDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O Prefeito Municipal de Resende no exercício das atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu art. 74, inciso IV, e,
Considerando o Edital de Chamada Pública Nº 01/2021, que dispõe sobre o
credenciamento de artistas/grupos musicais para contratação de eventuais
apresentações artísticas no exercício de 2021, conforme Processo Administrativo
nº 19724/2021;
Considerando a avaliação dos credenciamentos, conforme os critérios e as exi-
gências estabelecidos no Edital de Chamada Pública nº 01/2021, em especial nos
itens 4 e 5;
Considerando a ausência de interposição de recursos dirigidos a Fundação Ca-
sada Cultura Macedo Miranda- FCCMM, conforme condições e prazos estabele-
cidos no item 7 do Edital de Chamada Pública nº 01/2021;

R E S O L V E:
Art. 1º Torna público, o resultado final do Edital de Chamada Pública Nº 01/2021,
conforme Anexo Único.
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

ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 2.671 DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
EMENTA: DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CA-
DASTRO 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 na data de sua publicação.

Diogo Gonçalves Balieiro Diniz
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Superintendência Municipal de Licitações e Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 403/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.821/2021.
02 – Objeto: Aquisição de freezer vertical, frigobar e aparelho de ar condicionado.
03 – Pregão Eletrônico nº: 151/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Eletro Centro Comércio de Peças e Eletroeletrônicos Eireli
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 03 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 404/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.821/2021.
02 – Objeto: Aquisição de freezer vertical, frigobar e aparelho de ar condicionado.
03 – Pregão Eletrônico nº: 151/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: RJ Comércio e Serviços Gerais Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 03 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos – PMR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 416/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 9.295/2021.
02 – Objeto: Aquisição de roupa de ballet.
03 – Pregão Eletrônico nº: 226/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde

06 – Contratada: Raça e Dancin Confecções Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 09 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos - PMR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 418/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 5.115/2021.
02 – Objeto: Aquisição de ar-condicionado e cortinas de ar.
03 – Pregão Eletrônico nº: 205/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais
Eireli
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 419/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 5.115/2021.
02 – Objeto: Aquisição de ar-condicionado e cortinas de ar.
03 – Pregão Eletrônico nº: 205/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: RJ Comércio e Serviços Gerais Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 420/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 5.115/2021.
02 – Objeto: Aquisição de ar-condicionado e cortinas de ar.
03 – Pregão Eletrônico nº: 205/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Ventisol da Amazônia Industria de Aparelhos Elétricos Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:
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Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos - PMR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 421/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 25.364/2020.
02 – Objeto: Aquisição de computadores e notebooks.
03 – Pregão Eletrônico nº: 127/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Daten Tecnologia Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 423/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 25.364/2020.
02 – Objeto: Aquisição de computadores e notebooks.
03 – Pregão Eletrônico nº: 127/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Qualyteck Tecnologia em Informática Eireli
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 424/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: AG Kienen & Cia Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 425/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses

05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 426/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 427/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 428/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Drogafonte Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 429/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 430/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Med Center Comercial Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 431/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 432/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 433/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 2.847/2021.
02 – Objeto: Aquisição de medicamentos.
03 – Pregão Eletrônico nº: 185/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 13 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos - PMR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 435/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 25.364/2020.
02 – Objeto: Aquisição de computadores e notebooks.
03 – Pregão Eletrônico nº: 127/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Saúde
06 – Contratada: Due Fratelli Informática e Comércio Varejista Ltda
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 11 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos - PMR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ¹ 438/2021.
01 – Processo Administrativo nº: 3.507/2021.
02 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de fraldas
descartáveis infantis.
03 – Pregão Eletrônico nº: 223/2021.
04 – Prazo de Validade dos Preços: 12 (doze) meses
05 – Contratante: PMR / Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos
06 – Contratada: Clep Comércio e Serviços Eireli
07 – Data da Ata de Registro de Preço: Resende–RJ., 19 de Agosto de 2021
08 – Tabela de preços abaixo discriminada:

Julio Cezar de Carvalho
Superintendente Municipal de Licitações e Contratos - PMR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Fazenda

Conselho Municipal de Contribuintes

ACÓRDÃO: 11/2021.
DATA DA SESSÃO: 16/08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO:13.117/2019
CONSELHEIRA-RELATORA: FABIANA TASCA MARTINELLI VIDAL
REPRESENTANTE DA FAZENDA: PATRÍCIA ELIAS DE PAULA
RECORRENTE: MARCOS MAURÍCIO RODRIGUES
CRÉDITO RECORRIDO:IMPUGNAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMEN-
TO DE ITBI 482/2019
Assunto: ITBI. Incidência sobre divisão do patrimônio. Hipóteses de cabimento.
Ementa: PARTILHA DE BENS EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO
DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE. INCIDÊNCIA DO
ITBI. NÃO CABIMENTO.
Relatório: Em apertada síntese, o Recorrente impugnou a Notificação de Lança-
mento de ITBI nº 482/2019, que se deu em decorrência de partilha de bens nos autos
judiciais nº 0012092-11.2016.8.19.0045, tendo concluído o Município pela ocor-
rência de torna onerosa tributável, nos termos do art. 50, XII, ‘a’, do Código
Tributário Municipal de Resende. O Recorrente afirmou não ter havido onerosidade
na referida divisão dos bens. Os autos judiciais de Dissolução de União Estável
cumulada com Partilha de Bens, que fundamentaram o lançamento tributário de
ofício, restaram comprovadamente extraviados.
Voto: 1. Da Interpretação do Comando Legal Aplicável. Da leitura combinada
do art. 156, II, da CRFB/1988 e do art. 50, XII, ‘a’, do Código Tributário Municipal
de Resende (LC nº 001/2013), verifica-se que a incidência do imposto municipal
recai somente sobre a quota-parte excedente ao valor que caberia a cada cônjuge
e, ainda, quando tal parcela excedente tem contra prestação. Acerca da propri-
edade dos bens na sociedade conjugal, prevalece a corrente que determina que os
bens são comuns a ambos os cônjuges, havendo a chamada mancomunhão, onde
o patrimônio de ambos é considerado uma só universalidade. Segundo esse
entendimento, havendo divisão equitativa dos bens, não há se falar em permuta
ou transmissão de patrimônio, mas apenas individualização em razão da par-
tilha. Por outro lado, havendo excesso de meação, a diferença deve ser tributada,
a depender de sua natureza: se onerosa, pelo ITBI; se gratuita, pelo ITCMD, sendo
sujeito ativo o Município ou o Estado onde está localizado o bem de maior valor.2.
Da Natureza da Divisão dos Bens. Em razão do comprovado extravio dos autos
judiciais de Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, que
fundamentaram o lançamento tributário de ofício, sabe-se apenas que: (i) o
patrimônio do casal contava com dois imóveis, um localizado neste município
de Resende/RJ e outro, no Município de Bambuí/MG; (ii) não há informações
acerca do valor do bem localizado no Município de Bambuí, não sendo possível,
portanto, verificar se houve excesso de meação; e (iii) não há, tampouco, indícios
de onerosidade na divisão dos bens, não podendo o Fisco Municipal presumir que
eventual excesso de meação tenha se dado a título oneroso, já que atos de limitação
de patrimônio não se presumem, sujeitando-se à tipicidade estrita. Assim, a mera
divisão do patrimônio pelos ex-conviventes não configura hipótese de incidência
de ITBI. Ainda que tenha havido excesso de meação, o imposto eventualmente
devido seria o ITCMD, de competência estadual, tendo em vista a ausência de
provas de qualquer forma de compensação.

Conclusão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os mem-
bros do colegiado, por unanimidade de votos, pelo total provimento do Recurso
Voluntário, com o consequente cancelamento do lançamento do ITBI,
consubstanciado na Notificação de Lançamento nº 482/2019.
Resende/RJ, 23 de agosto de 2021.

NICOLE CRISTINE RENSSEN
Presidente

FABIANA TASCA MARTINELLI VIDAL
Conselheira-Relatora
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REQUERIMENTO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR torna público que
foi requerida pela AUTO POSTO E SERVIÇOS ESPLANADA DO SUL EIRELI,
inscrito no CNPJ sob o n° 04.328.215/0001-97, através do processo administrativo
nº 16.418/2021, a LICENÇA AMBIENTAL, para a atividade de revenda (comércio)
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizada Rua Isabel
Jardim da Veiga, n° 30 – bairro Engenheiro de Passos – Resende – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR torna público que
foi requerida pelo ESPECIALISTA DO GÁS INSTALAÇÃO PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 42.537.388/0001-04, através
do processo administrativo nº 16.411/2021, a LICENÇA AMBIENTAL, para a
atividade de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para

veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícu-
los automotores, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores, localizado na Rua São Domingos da Calçada, n° 40 – Paraiso,
município de Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE – RJ, através do processo administra-
tivo nº 18.791/2021, a CERTIDÃO AMBIENTAL Nº 065/2021, contratação de
empresa especializada para a implantação de iluminação pública na sede da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Construtor Cle-
mente Barbosa, s/nº e nas ruas do entorno, no bairro Jardim Aliança II - Resende
– RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a NEGREIROS INSTALAÇÃO E REPARO AUTOMOTIVO LTDA,
através do processo administrativo nº 16.308/2021, a Licença Ambiental de
Operação nº 040/2021, a operar a de serviços de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação de
acessórios para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios usados
para usados para veículos automotores, num terreno de 276,00 m² sendo 142,76
m² de área construída, localizado à Rua Pandiá Calógeras, n° 141, bairro Jardim
Jalisco – Resende –RJ, com as coordenadas UTM: Zona 23 K 751555.03 mS latitude
556266.89 mE longitude.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DE RESENDE – EDUCAR, através do processo administrativo nº
19.323/2021, a CERTIDÃO AMBIENTAL nº 066/2021, para a contratação de em-
presa especializada para a conclusão da obra de reforma da Escola Municipal
Dona Mariúcha (construção, ampliação, reforma e revitalização dos espaços
escolares), localizada na Rua Claudino José de Paula, nº 250, bairro Eucaliptal -
Resende – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR torna público que
foi requerida pela ENGESERV SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n°
32.783.784/0001-68, através do processo administrativo nº 16416/2021, a LICEN-
ÇA AMBIENTAL, para a atividade de comércio varejista de artigos de tapeçaria,
cortinas, localizada Rua Dalva da Fonseca, nº 250 – bairro Retiro do Paraíso,
Resende – RJ.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR torna público que
foi requerida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE, inscrito no CNPJ
sob o n° 29.178.233/0001-60, através do processo administrativo nº 16413/2021,
a LICENÇA AMBIENTAL, para a atividade de obras de drenagem de águas plu-
viais e pavimentação da Av.Ten. Cel. Adalberto Mendes, Rua Dr. Arthur Locher
e Rua Araribóia, Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu JULIANA SIQUEIRA, através do processo administrativo nº 16.338/
2021, a Licença Ambiental de Operação nº 041/2021, que autoriza a operar a
atividade de manutenção e reparação de veículos automotores, localizada na Rua
Antonina Ramos Freire, nº 54, bairro Parque Ipiranga – Resende – RJ.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DE RESENDE - EDUCAR, através do processo administrativo nº
30.013/2020, a Certidão Ambiental nº 070/2021, para a contratação de empresa
especializada para Construção de Creche Municipal, localizada na Rua São João
Del Rey, s/nº Bairro Parque Minas Gerais – Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DE RESENDE – EDUCAR, através do processo administrativo nº
22.519/2021, a Certidão Ambiental nº 069/2021, a contratação de empresa espe-
cializada para executar serviços de construção de cobertura na quadra da Escola
Municipal Rio Preto, localizada na Estrada Mauá x Rio Preto, Pedra Selada -
Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE através do processo ad-
ministrativo nº 16.390/2021, a Licença Ambiental de Instalação nº 09/2021, a
implantar a atividade de prestação de serviços de reforma da Praça Doutor
Oliveira Botelho, s/n°, Centro – Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE, através do processo
administrativo nº 16.389/2021, a Licença Ambiental de Instalação nº 10/2021, a
implantar a atividade de prestação de serviços de implantação e reforma da
praça de Visconde de Mauá, situado à Estrada Mauá, localizado entre a RJ-163 e
o início da Rua Wenceslau Brás, distrito de Visconde de Mauá – Resende – RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende - AMAR torna público que
concedeu a PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE - RJ, através do processo
administrativo nº 16.405/2021, a Licença Ambiental Prévia nº 004/2021, a cons-
trução do Centro de Tecnologia e Inovação, localizado na Avenida Construtor
Clemente Barbosa, s/nº, Quadra 7 – bairro Jardim Aliança II – Resende-RJ, -
Resende – RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

LEI Nº 3672 DE 17 DE AGOSTO DE 2021.
EMENTA:DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO MUNICIPAL SITUADO
NO BAIRRO LIBERDADE.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE APROVOU E EU
PROMULGO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI ORGÂNICA DO MU-
NICÍPIO, A SEGUINTE LEI:
Considerando o silêncio do Chefe do Executivo, ante a obrigação constituci-
onal de sancionar ou vetar proposta legislativa;

PROMULGAÇÃO
Art. 1º. Fica denominado de “RUA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA”, o logradouro
público municipal conhecido popularmente como Rua Projetada, CEP 27521-
307, código 1294, situado no bairro Liberdade.
Art. 2º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE,
EM 17 DE AGOSTO DE 2021.

VEREADOR REGINALDO ENGENHEIRO PASSOS
Presidente CMR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2018
(4ª ALTERAÇÃO)

A Divisão de Contratos da Câmara Municipal de Resende/RJ, para cumprimen-
to do disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, torna público o
CONTRATO n.º 001/2018, de 17/01/2018; TERMO ADITIVO: 4º Termo Aditivo,
de 20/08/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2021; CONTRATANTE:
Câmara Municipal de Resende (CNPJ n.º 32.504.664/0001-84); CONTRATADO:
CONSTRU-SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ n.º
11.022.854/0001-95); OBJETO: Repactuação dos preços; VALOR: R$ 3.846,70
DOTAÇÃO: 01.031.0105-2.329.3.3.90.37.00; EMPENHO: 257/2021; LICITAÇÃO:
PP n.º 026/2017; EMBASAMENTO: art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/1993.

Resende, 20 de agosto de 2021.
RAFAEL LINCOLN SOUZA DA SILVA

– Divisão de Contratos –

AGÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE RESENDE

PORTARIA Nº 025/2021
O Diretor Presidente da Agência de Saneamento Básico do Município de Resende
- SANEAR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
nº 3.324, de 01 de dezembro de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar, o servidor ILSON CLAUDINO DOS SANTOS, matrícula nº
1203, como fiscal do Contrato nº 002/2021 (Processo Administrativo nº 173/2021),
firmado com a empresa VENTURYS INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.258.426/0001-29, para contrato da pres-
tação de serviços de locação de softwares de sistemas integrados de gestão
pública.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Resende, 23 de agosto de 2021.

SÍLVIO CÉSAR FEST DA SILVEIRA
Diretor Presidente

SANEAR

SANEAR
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO  CONTRATO N.º 042/2016
(6ª ALTERAÇÃO)

A Divisão de Contratos da Câmara Municipal de Resende/RJ, para cumpri-
mento do disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, torna público
o CONTRATO n.º 042/2016, de 24/11/2016; TERMO ADITIVO: 6º Termo Aditivo,
de 20/08/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2021; CONTRATANTE:
Câmara Municipal de Resende (CNPJ n.º 32.504.664/0001-84); CONTRATADO:
CONSTRU-SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - EPP (CNPJ n.º
11.022.854/0001-95); OBJETO: Repactuação dos preços; VALOR GLOBAL: R$
16.465,50; DOTAÇÃO: 01.031.0105-2.329.3.3.90.37.00; EMPENHO: 258/2021;
LICITAÇÃO: PP n.º 022/2016; EMBASAMENTO: art. 65, inciso II, alínea d, da Lei
nº 8.666/1993.

Resende, 20 de agosto de 2021.
RAFAEL LINCOLN SOUZA DA SILVA

– Divisão de Contratos –

EXTRATO DE CONTRATO N.º 016/2021
A Divisão de Contratos da Câmara Municipal de Resende/RJ, para cumpri-
mento do disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/1993,
torna público o CONTRATO n.º 016/2021, de 20/08/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 348/2021; CONTRATANTE: Câmara
Municipal de Resende (CNPJ n.º 32.504.664/0001-84); CONTRATADO: L. M.
Brasil Silva – ME (CNPJ n.º 09.212.178/0001-70); OBJETO: Prestação de serviços
de publicação de aviso de editais em jornal de grande circulação no Estado do
Rio de Janeiro; VALOR GLOBAL: R$ 7.200,00; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
01.031.0105-2.552.3.3.90.39.00. EMPENHO: 271/2021; LICITAÇÃO: DL n.º 009/
2021; EMBASAMENTO: art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Resende, 20 de agosto de 2021.
RAFAEL LINCOLN SOUZA DA SILVA

- Divisão de Contratos -

EXTRATO DE CONTRATO N.º 011/2021
A Divisão de Contratos da Câmara Municipal de Resende/RJ, para cumpri-
mento do disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/1993,
torna público o CONTRATO n.º 011/2021, de 20/08/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 254/2021; CONTRATANTE: Câmara
Municipal de Resende (CNPJ n.º 32.504.664/0001-84); CONTRATADO:
CONSTRU-SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI- EPP (CNPJ n.º
11.022.854/0001-95); OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
DESINSSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO; VALOR GLOBAL: 2.261,00; DOTA-
ÇÃO: 01.031.0105-2.329.3.3.90.39.00. EMPENHO: 233/2021; LICITAÇÃO: 004/
2021; EMBASAMENTO:  art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993 n.º 10.520/02 c/
c Leis Municipais n.º 3.055 e 3.056/13.

Resende, 20 de agosto de 2021.
RAFAEL LINCOLN SOUZA DA SILVA

- Divisão de Contratos -

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO: 012/2021.
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende /RJ torna público que aos inte-
ressados que a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N º 012/2021, objetivando
eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTI-
VA ECORRETIVA DE 02 ELEVADORES MARCA VILLARTA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS prevista para o dia
01 de setembro de 2021, às 14h00min, FICA ADIADA SINE DIE.

Resende, 25 de agosto de 2021.
RODRIGO ISOLDI– PREGOEIRO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO: 014/2021.
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende /RJ torna público aos interes-
sados que a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N º 014/2021 objetivando
eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICI-
ONADO DOS TIPOS SPLIT, CASSETE E CORTINA DE AR, INCLUINDO
OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, prevista para o dia 02 de setembro de
2021, às 14h00min, FICA ADIADA SINE DIE.

Resende, 25 de agosto de 2021.
RODRIGO ISOLDI– PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO: Nº 014/2021.
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende RJ torna público que realizará
às quatorze horas de 02/09/2021, quinta-feira na sala de reunião da nova sede
administrativa da Câmara Municipal de Resende, Praça Oliveira Botelho 262
Centro – Resende/RJ - CEP 27.511-120, licitação nº. 014/2021 na modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS SPLIT,
CASSETE E CORTINA DE AR, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANUTENÇÕES para atender as necessida-
des do Poder Legislativo de Resende conforme especificações contidas edital
e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 257/2021.
VALOR ESTIMADO: R$146.310,00.

Resende, 19/08/2021.
RODRIGO ISOLDI - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA: Nº 013/2021.
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende -RJ faz saber aos interessados
na Licitação nº 013/2021 realizada em 23/08/2021 às 14 horas, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL através do processo administrativo n° 220/2021,
objetivando AQUISIÇÃO DE TELEFONES CELULARES (SMARTPHONES),
não houve interessados, resultando em LICITAÇÃO DESERTA.

Resende, 23 de agosto de 2021.
RODRIGO ISOLDI – PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO: Nº 015/2021.
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Resende RJ torna público que realizará
às quatorze horas de 08/09/2021, quarta-feira na sala de reunião da nova sede
administrativa da Câmara Municipal de Resende, Praça Oliveira Botelho 262
Centro – Resende/RJ - CEP 27.511-120, licitação nº. 015/2021 na modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  para atender as neces-
sidades do Poder Legislativo de Resende conforme especificações contidas
edital e seus anexos que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 279/
2021. VALOR ESTIMADO: R$ 200.800,00.

Resende, 25/08/2021.
RODRIGO ISOLDI - PREGOEIRO
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