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Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos
Portaria nº 152/2021

Portaria nº 172/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER o servidor VITOR COSTA FURTADO, matrícula n° 21383, Auxiliar de Secretaria,
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas
atividades laborativas na Subsecretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária, pelo
período de 22/01/2021 à 31/12/2024.

CEDER os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,
para exercerem suas atividades laborativas nos órgãos especiﬁcados, pelo período de
04/01/2021 à 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 12 de fevereiro de 2021.
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Portaria nº 171/2021
O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:
RELOTAR o servidor MIGUEL OLIVEIRA SANTOS DE CASTRO, matrícula n°. 33174,
Psicólogo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para
exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano
e Social, a contar de 04/01/2021.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2021.
Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2021.
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Resolução do CMAS nº. 002/2021
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere
a Lei n.° 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro de
2011; com base na Resolução de n.º 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução
de n.º 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de n.º 21 de 11 de junho de 2014,
conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 23 de Fevereiro de 2021.

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
Processos Despachados pelo Senhor PrefeitoDeferidos nos termos do parecer da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
PROC. N° NOME
02535/20 Samara Tavares dos Santos
02949/20 Carlos Eduardo de Souza
03044/20 Gilson de Silva Vianna
03367/20 Ana Dulce Gomes de Souza
00302/21 Lia Carla Duarte
00372/21 João Fabiano Terra Vellozo
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 22/02/2021
Suledil Bernardino da Silva
- Secretário de Governo e Comunicação Social–

Processo Despachado pelo Senhor Prefeito
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral
PROC. N° NOME
Osvaldo Curty Machado Filho
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 22/02/2021
Suledil Bernardino da Silva
- Secretário de Governo e Comunicação Social–

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Coﬁnanciamento do Recurso Estadual para 2021.
Art.2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, e deverá ser
publicada por três dias, revogadas as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes, 23 de Fevereiro de 2021.
Henrique Augusto Souza Oliveira
Presidente

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Portaria 004/2021
Considerando a Lei municipal 8697/2016 que prevê o Conselho Municipal de Cultura
– Comcultura; e o Decreto 332/2019, que estabelece o Regimento Interno do órgão, a
presidente da FCJOL vem, por meio deste, designar Ivana Fonseca Artilles para exercer
a função de Secretária Executiva do Comcultura.
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Conselho Municipal de Cultura - COMCULTURA
Aos oito dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, por videoconferência,
ocorreu a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos
Goytacazes, com a presença do representante da Câmara Técnica/Temática de Artes
Visuais, Cássio Leandro Moreira Peixoto; do representante da Câmara Técnica/Temática
de Artes Urbanas, Genilson Paes Soares; do representante da Câmara Técnica/Temática
de Audiovisual, Joilson Bessa da Silva; da representante da Biblioteca Municipal Nilo
Peçanha, Kátia Macabu de Sousa Soares; da representante da Câmara Técnica/Temática
de Coletivos Culturais, Mariana de Freitas Fagundes; do representante da Câmara Técnica/
Temática de Cultura Popular e Presidente da Comcultura, Marcelo Pereira de Carvalho
Sampaio; da representante da Câmara Técnica/Temática de Dança, Sylvia Marcia da Silva
Paes; da representante da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora
Freitas de Souza; da representante suplente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo
Lima, Fernanda da Silva Campos; da representante da Câmara Técnica/Temática de
Gestão Cultural, Iara Souza Lima; do representante suplente da Câmara Técnica/Temática
de Instituições de Ensino Superior, Jonas Defante Terra; do representante da Câmara
Técnica/Temática de Música, Anderson Luiz Barreto da Silva; do representante da Câmara
Técnica/Temática de Patrimônio Histórico, Humberto Fernandes; do representante da
Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício da Silva Simões; das convidadas: Gerente
do Sistema Municipal de Cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL),
Clarissa Semensato e Graziela Escocard Ribeiro, responsável pelo Museu Histórico de
Campos dos Goytacazes; bem como do convidado Gustavo Sofﬁati. Dando início à reunião,
o presidente do Comcultura, conselheiro Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, indagou
sobre a existência de novas informações acerca da tramitação do Plano Municipal de
Cultura de Campos dos Goytacazes na Câmara Municipal. A conselheira Kátia Macabu de

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES:29116894000161
Dados: 2021.02.25 19:09:43 -03'00'

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

P O D E R

E X E C U T I V O

Souza Soares, que ﬁcou responsável por veriﬁcar o andamento do plano, disse que não
tinha informações novas. A conselheira Maria Auxiliadora Freitas de Souza indicou a
funcionária Ivana Fonseca Artilles para o cargo de secretária executiva do Comcultura. O
presidente passou a palavra para Gerente do Sistema Municipal de Cultura da FCJOL,
Clarissa Semensato, dando continuidade à leitura e análise da Minuta do Decreto de
Convocação da VII Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, com o
objetivo de apresentar as duas opções de programação e fechar a Convocatória. Passando
a palavra para o Suplente da Câmara Técnica de Instituições de Ensino Superior, Jonas
Defante Terra, que argumentou tecnicamente sobre a logística da programação virtual. Em
seguida, o presidente colocou em votação as duas opções para que os Conselheiros
aprovassem qual seria a melhor programação. Por nove votos ganhou a alternativa número
dois. Acordou-se que a Minuta será encaminhada à Presidente da FCJOL, Maria Auxiliadora
Freitas de Souza, que a encaminhará ao Gabinete do Prefeito. Marcelo Sampaio, presidente
do Comcultura, passou a palavra para o representante da Câmara de Teatro e tesoureiro do
Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), Fabrício Simões. Ele mencionou sobre a
necessidade de um documento para oﬁcializar o Comitê Gestor do Funcultura, composto
pela sociedade civil e governamental para dar posse o mais breve possível. Decidiu-se que,
na próxima reunião, serão designados os Conselheiros que farão parte do Comitê Gestor
do Funcultura. Continuando a reunião, a representante da Biblioteca Municipal Nilo
Peçanha, Kátia Macabu, relatou sua preocupação ao Presidente do Comcultura Marcelo
Pereira de Carvalho Sampaio, à Presidente da FCJOL Maria Auxiliadora Freitas de Souza
e aos demais Conselheiros, por conta dos prazos da Lei Aldir Blanc. Informou que tanto a
equipe de Comunicação da FCJOL quanto a da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes (PMCG) estão a postos para iniciarem a divulgação dos vídeos dos projetos
contemplados. Porém, é necessário ter instalado o Funcultura devidamente para a
realização da reunião com os contemplados pelo Edital 2 (dois) para que possam ser
orientados para fazer os vídeos e encaminhar o Funcultura. Informou que Antônio Filho
será o responsável por analisar os vídeos e acompanhar os componentes na parte técnica.
Todas as marcas e logos do Governo Federal, PMCG, FCJOL, Comcultura e Funcultura
serão incluídas na vinheta. Além disso, apresentou a ideia de fazer uma programação de
publicação com dia e hora marcados, sempre divulgando no Portal da PMCG e no Portal do
Comcultura para dar maior visibilidade aos projetos e também como uma forma de prestação
de contas à sociedade pelo recurso público investido. Passando a palavra para o Presidente
do Comcultura, Marcelo Sampaio, abordou o terceiro item da pauta, assuntos gerais e
marcou, com o aceite dos presentes, uma reunião extraordinária para o dia onze de
fevereiro de dois mil e vinte para leitura e análise do Edital das Eleições. Passando a
palavra para representante da Arte Urbana e Presidente do Instituto Histórico e Geográﬁco
de Campos Genilson Paes Soares, esclarecendo o equívoco e desencontro de informações
sobre a reunião realizada com a Presidente da FCJOL e o Instituto Histórico e Geográﬁco
de Campos (IHGCG), da qual ele e o Vilmar Rangel participaram e apresentaram as
demandas para o Plano Municipal de Cultura. Ele reiterou que foi somente uma visita de
cortesia e que o documento ali apresentado não signiﬁcou uma solicitação de inclusão na
minuta do referido Plano que já foi enviado ao legislativo desde a gestão anterior. Seria
apenas para informar as sugestões que deverão ser enviadas para a audiência pública a
ser realizada pelo Legislativo Municipal. A presidente da FCJOL declarou que foi exatamente
assim que ela entendeu aquela visita e que o rito processual do Plano estava seguindo seu
curso normalmente. Não havendo mais assuntos a tratar, o conselheiro e presidente,
Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, encerra a reunião às vinte horas pela web
conferência. À guisa de esclarecimento, as decisões tomadas nesta reunião tiveram por
base questões discutidas em reuniões anteriores, ocorridas nos dias dezenove de janeiro e
quatro de fevereiro de 2021, as quais não tiveram valor decisório por não haver quórum
mínimo em razão de não ter ocorrido nestas datas a nomeação de conselheiros do poder
público municipal. Seguem, pois, as questões relevantes debatidas na reunião ordinária do
dia dezenove de janeiro de 2021: 1) foi solicitada a nomeação de uma pessoa para
secretariar o Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes; 2) foi feita a
apresentação do novo organograma da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com o
nome dos ocupantes de cada cargo, e, mediante a inclusão da Conselheira Kátia Macabu
de Sousa Soares, na equipe do poder público, tomou assento na titularidade da Câmara
técnica de Gestão Cultural a conselheira Iara Lima, até então suplente dessa cadeira,
ﬁcando vacante a suplência até a realização da VII Conferência Municipal de Cultura
prevista para o mês de março do corrente ano; 3) sobre o Plano Municipal de Cultura, a
presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora Freitas de
Souza, disse que entrou em contato com o presidente da Câmara dos Vereadores solicitando
que colocasse o referido Plano na pauta para dar início aos trâmites legais, tão logo sejam
iniciados os trabalhos na casa legislativa municipal; 4) o Conselheiro da Câmara Técnica/
Temática Anderson Luiz Barreto da Silva, indagou sobre a realização do Dia do Rock
Goytacá, a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora
Freitas de Souza, disse estar comprometida com a realização da data, tão logo seja
permitida a realização de eventos presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus;
5) no que se refere à VII Conferência Municipal de Cultura, marcada para o mês de março
de 2021, a convidada Clarissa Semensato mencionou a importância de todos os atos
prévios à Conferência serem publicados por decretos e portarias, o que deve ser feito com
antecedência, diante do que ﬁcou deﬁnido para a reunião do dia quatro de fevereiro a
elaboração dos termos da Conferência; 6) como assunto geral, o conselheiro Fabrício da
Silva Simões solicitou que a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima,
Maria Auxiliadora Freitas de Souza, nomeasse os representantes do Comitê Gestor do
Fundo Municipal de Cultura por parte do poder público assim que os conselheiros sejam
nomeados; 7) o presidente do Comcultura, conselheiro Marcelo Pereira de Carvalho
Sampaio, solicitou ao conselheiro e vice-presidente do Comcultura, Ronaldo Henrique
Barbosa Junior, que registrasse as pontuações feitas em cada reunião do Comcultura que
ainda não contasse com a presença de um secretário executivo nomeado; 8) o presidente
do Comcultura, conselheiro Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, propôs que as reuniões
do Comcultura, ocorridas no período do verão, fossem feitas apenas no horário da noite, o
que foi acatado por todos; 9) por ﬁm, foram deﬁnidos os membros do grupo de trabalho para
elaboração do regimento da VII Conferência Municipal de Cultura, composta pelos seguintes
membros: Iara Souza Lima, Sylvia Marcia da Silva Paes, Graziela Escocard Ribeiro e
Clarissa Semensato; 10) ﬁcou deﬁnido que o grupo de trabalho apresentará uma minuta do
regimento na reunião do dia quatro de fevereiro. Seguem, pois, as questões relevantes
debatidas na reunião ordinária do dia quatro de fevereiro de 2021: 1) a então convidada,
Kátia Macabu de Souza Soares, relatou que o projeto do Plano Municipal de Cultura, do
qual é relatora, foi encaminhado para o presidente da Câmara dos Vereadores, Fábio
Ribeiro, que devolveu o projeto apontando que o texto deve passar pelo Prefeito Wladimir
Garotinho e pela Procuradoria do Município, uma vez que o texto fora aprovado apenas
pela equipe da gestão anterior e a atual gestão municipal não havia dado vistas do referido
documento; 2) mediante a entrega de um documento à presidente da FCJOL em reunião
realizada pelo presidente do Instituto Histórico e Geográﬁco de Campos (IHGCG), Genilson
Soares, e um de seus integrantes, Vilmar Rangel, apresentando outras demandas para o
Plano Municipal de Cultura. Os conselheiros, estranhando tal entrega de documento,
discutiram o fato de que quaisquer propostas de alteração do Plano Municipal de Cultura
devem ser feitas apenas no momento da audiência pública a ser promovida pela Câmara
dos Vereadores, uma vez que o projeto fora ampla e democraticamente debatido ao longo
do ano de 2020, com acesso público virtual, no que Genilson Soares concordou e esclareceu
não ter sido outra a fala de ambos com a presidente da FCJOL; 3) a conselheira Sylvia
Marcia da Silva Paes, membro do grupo de trabalho responsável pela elaboração do
regimento da VII Conferência Municipal de Cultura, fez a leitura do projeto de regimento e

Nº 792 - Campos dos Goytacazes
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

2

fez alterações em conjunto com o colegiado do Comcultura, sendo o texto colaborativamente
modiﬁcado e construído pelos conselheiros presentes, resultado que pode ser conferido na
minuta do decreto aprovada e que será publicado no diário Oﬁcial em forma de decreto
municipal oportunamente. Eu, Ivana Fonseca Artilles, que na função de Secretária, a tudo
assisti e de tudo ﬁquei ciente, lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos demais
presentes, será assinada por mim e pelo Presidente.
Ivana Fonseca Artilles - Secretária
MARCELO PEREIRA DE CARVALHO SAMPAIO
Presidente do COMCULTURA
Aos onze dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e vinte minutos,
por videoconferência, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura
de Campos dos Goytacazes (Comcultura), com a presença do representante da Câmara
Técnica/Temática de Artes Urbanas, Genilson Paes Soares; do representante da Câmara
Técnica/Temática de Audiovisual, Joilson Bessa da Silva; da representante da Biblioteca
Municipal Nilo Peçanha, Kátia Macabu de Sousa Soares; do representante da Câmara
Técnica/Temática de Cultura Popular e Presidente da Comcultura, Marcelo Pereira de
Carvalho Sampaio; do representante suplente da Câmara Técnica/Temática de Cultura
Popular Elzana da Silva Pereira; da representante da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo
Lima, Maria Auxiliadora Freitas de Souza; da representante da Câmara Técnica/Temática
de Gestão Cultural, Iara Souza Lima; do representante suplente da Câmara Técnica/
Temática de Instituições de Ensino Superior, Jonas Defante Terra; do representante da
Câmara Técnica/Temática de Patrimônio Histórico, Humberto Fernandes; do representante
da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício da Silva Simões; das convidadas:
Gerente do Sistema Municipal de Cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
(FCJOL), Clarissa Semensato e Graziela Escocard Ribeiro, responsável pelo Museu
Histórico de Campos dos Goytacazes; bem como do convidado Gustavo Sofﬁati. Dando
início à reunião, o presidente do Comcultura, o conselheiro Marcelo Pereira de Carvalho
Sampaio, notiﬁcou o segmento da quarta reunião e informou a respeito do Comitê Gestor
do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), que por intermédio do representante da
Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício da Silva Simões, encaminhou uma lista ao
presidente do Comcultura notiﬁcando os indicados ao Comitê Gestor do Funcultura para
serem aprovados pelo Conselho. Marcelo Sampaio, presidente do Comcultura, passou a
palavra para o representante da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício da Silva
Simões, que mencionou a necessidade da aprovação pelos Conselheiros para o Comitê
Gestor. Ressaltou que é importante a publicação da Ata de hoje no D.O., para que, quando
os indicados forem encaminhados ao Prefeito, esteja oﬁcial, e a posse ao Funcultura seja
efetivada em Decreto. Assim que a reunião apresentou quórum, o presidente colocou em
votação a lista dos indicados para que os Conselheiros aprovassem o Comitê Gestor do
Funcultura. Seguindo a ordem a lista dos indicados ao Comitê Gestor do Fundo Municipal de
Cultura. Presidente: Maria Auxiliadora Freitas de Souza (Gestão Pública); Vice-Presidente:
Humberto Fernandes (Sociedade Civil); Secretário: Joilson Bessa da Silva (Sociedade Civil);
Suplente de Secretário: Fernanda da Silva Campos (Gestão Pública); Tesoureiro: Fabrício
da Silva Simões (Sociedade Civil); Suplente de Tesoureiro: Ariedmo Barbirato de Almeida
(Gestão Pública); Gestora: Sylvia Márcia da Silva Paes (Sociedade Civil); Gestora: Kátia
Macabu de Sousa Soares (Gestão Pública). Por unanimidade, a lista com os indicados ao
novo Comitê Gestor do Funcultura foi aprovada sem objeção. O presidente passou a palavra
para Gerente do Sistema Municipal de Cultura da FCJOL, Clarissa Semensato, que iniciou a
leitura, assunto da pauta, da Minuta do Edital de Eleição dos Representantes da Sociedade
Civil no Comcultura. Passando a palavra para o presidente, foi colocada em votação as
condições de participação na eleição, retirando-se como exigência as documentações
comprobatórias, sendo estas substituídas por autodeclaração, o que viabiliza maior
acesso dos interessados. Por unanimidade, foi aprovada a retirada dos comprovantes.
Continuando a reunião, o Presidente do Comcultura, Marcelo Sampaio, abordou a pauta,
assuntos gerais. Passando a palavra para a representante da Biblioteca Municipal Nilo
Peçanha, Kátia Macabu de Sousa Soares, relatou que foi solicitada uma reunião virtual
pela representante do Grupo de Dança, Denise Acquarone, que está organizando o Fórum
Regional de Dança. Haverá uma reunião virtual entre todos os representantes de Dança e
que a representante de Dança da Câmara Técnica/Temática do Comcultura, Sylvia Marcia
da Silva Paes, foi convidada a participar para fomentar a participação desse segmento
na VII Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. As reuniões desse
setor serão realizadas em cada regional, nas quais serão escolhidos três representantes,
um de cada município para fazer o Fórum de Dança do Estado do Rio de Janeiro. Junto
com a Dança, futuramente, ocorrerá essa mobilização de criação de Fórum de Música e
de Teatro. O segmento Dança irá fazer uma Pré-Conferência. A representante do Grupo
de Dança, Denise Acquarone, está realizando uma intermediação para que a Fundação
Cultural Jornalista Oswaldo Lima – FCJOL - tenha uma entrada com a Secretaria do Estado
do Rio de Janeiro. A conselheira, Kátia Macabu, acrescentou que haverá uma instalação
do Gabinete do Governador, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2021, no município de
Campos dos Goytacazes, que a presidente da FCJOL, Maria Auxiliadora, fará um convite
para que a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, esteja na
comitiva do governador e que venha ao encontro dela e de sua equipe para visitar alguns
dos equipamentos culturais do município, e também para conversar com a equipe gestora
da FCJOL, bem como com os conselheiros do Comcultura. No momento, está sendo feita
a interlocução com o Estado. Passando a palavra para o conselheiro e presidente, Marcelo
Pereira de Carvalho Sampaio, marcando a próxima reunião para o dia dezoito de fevereiro
de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. Não havendo mais assuntos a tratar, o conselheiro
e presidente, encerra a reunião às vinte horas e trinta minutos pela web conferência. Eu,
Ivana Fonseca Artilles, que na função de Secretária, a tudo assisti e de tudo ﬁquei ciente,
lavro a presente ata, a qual será lida e aprovada pelos demais presentes, será assinada
por mim e pelo Presidente.
Ivana Fonseca Artilles
Secretária Executiva do COMCULTURA
MARCELO PEREIRA DE CARVALHO SAMPAIO
Presidente do COMCULTURA

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo nº 2019.115.000013-4-PR
Pregão nº 002/2019
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel tamanho A4, com a
ﬁnalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, por intermédio de seu
Secretário, in ﬁne, torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade
Pregão de nº 002/2019, ﬁca REVOGADA, com espeque no art. 49 da Lei 8.666/93, em
todos os seus termos, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
conforme decisão circunstanciada inserta nos autos do processo licitatório.
PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes, 24 de fevereiro de 2021.
Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Mat. 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
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Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1262 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Resolve anular o Decreto Legislativo nº 1.111 de Julho de 2018 que mantém
o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de reprovação das Contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício
do ano de 2016, em razão de violações de ordem constitucional e vícios de
natureza formal e material no processo legislativo os quais o tornam ilegal,
bem como dá outras Providências.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE NOSSA AUTORIA.
Art. 1º Fica anulado o Decreto Legislativo nº 1.111 de julho de 2018 que mantém o
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com a reprovação das
Contas do Governo Poder Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, referente
ao exercício de 2016 de responsabilidade da Sra. Rosângela Rosinha Garotinho Barros
Assed Matheus de Oliveira em razão de violação do devido processo legal, ausência de
contraditório e ampla defesa, bem como por vícios de natureza formal e material no processo legislativo os quais tornaram o Ato Normativo do Poder Legislativo ilegal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, tornando
sem efeito o Decreto Legislativo nº 1.111 de julho de 2018, desde à data de sua expedição.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de fevereiro de 2021, 344º da
Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da
criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
- Presidente -

NEILTON VIRGILIO DE SOUZA JUNIOR
- 1º Vice-Presidente -

MAICON SILVA DA CRUZ
- 2º Vice-Presidente -

WOLUSTON GOMES CELESTINO
- 1º Secretário -

ANDERSON RANGEL BORGES
- 2º Secretário PORTARIA Nº 0308/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo
Regimento interno,

PORTARIA Nº 0309/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo
Regimento interno,
R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0150/2021 que nomeou Maria Terêsa
Teixeira Ferreira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política
de Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Neilton Virgilio de Souza Junior, Símbolo CC-2, a partir de 1º de fevereiro de 2021.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2021, 344º da
Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da
criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
– Presidente –

PORTARIA Nº 0310/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
R-E-S-O-L-V-E nomear Maria Terêsa Teixeira Ferreira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Relações Institucionais, da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 02 de fevereiro de 2021.
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2021, 344º da
Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da
criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
– Presidente –
PORTARIA Nº 0311/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo
Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0179/2021 que nomeou Elias dos Santos
Viana, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Relações Institucionais, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de
fevereiro de 2021.

R-E-S-O-L-V-E, nomear Lucas Oliveira da Silveira, para exercer o cargo de provimento
em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Neilton Virgilio de Souza Junior, Símbolo CC-2, a partir de 02 de fevereiro de 2021.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2021, 344º da
Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da
criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2021, 344º da
Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da
criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
– Presidente –

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
– Presidente –
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