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PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 
Atos do Prefeito 

DECRETO Nº 13925/2021 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA: 
Art. 1º - Ficam transferidos, sem aumento de despesas, para a Secretaria Executiva, 
os cargos relacionados nos Anexos deste Decreto. 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Administração adotará as medidas necessárias 
para cumprimento do presente Decreto. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 
AXEL GRAEL-PREFEITO 

ANEXOS AO DECRETO Nº 13925/2021 
CARGO TRANSFERIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA NAVAL E 

PETRÓLEO E GÁS 

OCUPADO POR CARGO SÍMBOLO 

JÉSSICA AMORIM ALBUQUERQUE BRAGA Assessor C CC-3 

CARGO TRANSFERIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E 
MOBILIDADE 

OCUPADO POR CARGO SÍMBOLO 

FERNANDO DE PAULA LOBO JUNIOR Assistente A CC-4 
 

Portarias  
PORT. Nº 1497/2021 - Considera exonerada, a pedido, a contar de 24/02/2021, 
DANIELA WANDERLEY ANTUNES AMBRÓSIO do cargo de Assessor B, CC-2, da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão. 
 

PORT. Nº 1498/2021 - Considera nomeada, a contar de 24/02/2021, NICOLE PINTO 
FIGLIOLI para exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, em vaga da exoneração de 
Daniela Wanderley Antunes Ambrósio, acrescido das gratificações previstas na 
Comunicação Interna n° 01/09. 
 

PORT. Nº 1499/2021 - Considera nomeada, a contar de 10/02/21, RAFAELLA 
GONÇALVES DA ROCHA para exercer o cargo de Assessor  de  Programas  
Especiais, CC-2, da Assessoria  de  Apoio  a  Presidência, da Fundação Municipal de 
Educação, em vaga da exoneração de Joyce Bergamini de Castro, acrescido das 
gratificações previstas na Comunicação Interna n° 01/09. 

 

PORT. Nº 1500/2021 - Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/02/2021, 
ALLAN FABRICIO DO NASCIMENTO MARTINS do cargo de Assessor A, CC-1, da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade. 
 

PORT. Nº 1501/2021 - Considera nomeado, a contar de 01/02/2021, REINALDO 
RODRIGUES MOREIRA para exercer o cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Mobilidade, em vaga da exoneração de Allan Fabricio do 
Nascimento Martins, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna 
n° 01/09. 

Despachos do Prefeito  
Processos nº 180/104 – 105 – 113 – 69 130/2021 – autorizo 
Deborah Bruno Gonçalves, matricula Nº 12290146; Ivana Monteiro de Barros, 
matricula nº 1223165-2; Paulo Cesar de Souza, matricula nº 1148447; Claudia 
Alexandre da Silva, matricula nº 89524; Jorge Ronaldo Dias Ribeiro, matricula nº 
12261592. 
 

Corrigendas 

No Decreto nº 13.924/2021, publicado em 23/02/2021, no Anexo II, onde se lê: 
Assistente A, leia-se: Encarregado A. 
 

Na Port. 1496/2021, publicada em 24/02/2021, onde se lê: Assistente A, leia-se: 
Encarregado A. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. 

PROCESSO Nº 020/000359/2021- PORTARIA Nº 097/2020- Designa ROSÂNGELA 
CORÔA ALVES para atuar como secretária da referida Comissão.  
 

PROCESSO Nº 020/000361/2021- PORTARIA Nº 098/2021- Designa ROSÂNGELA 
CORÔA ALVES para atuar como secretária da referida Comissão.  
 

PROCESSO Nº 020/000675/2021- PORTARIA Nº 099/2021- Designa ROSÂNGELA 
CORÔA ALVES para atuar como secretária da referida Comissão. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE 
Atos do Secretário 

PORT Nº 01/2021 – SMAC - Considerar designados, Carolina Basílio de Moraes, 
Diretora, matrícula: 1245347-0 no lugar de Luiz Alexandre Silva e Marcelle 
Conceição Braga da Motta Garcia, Assessor C, matrícula: 1245462-0 no lugar de 
Marcelo Fernandes Pereira para FISCAIS do Contrato nº 01/2020, através da 
SECRETARIA EXECUTIVA celebrado com a empresa I MARIZ LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA. 
 

PORT. Nº 02/2021 – SMAC - Designar o servidor GLAUCO VENEU HALMOSY da 
Secretaria de Acessibilidade para atuar como responsável do Controle Interno da 
Secretaria de Acessibilidade, a contar do dia 24 de fevereiro de 2021. 
-  GLAUCO VENEU HALMOSY – Assessor B – Matrícula: 1245330-0 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
EXTRATO Nº 001/2021 

INSTRUMENTO: 2º Termo Aditivo – Contrato nº 001/2018; PARTES: Município de 

Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEN e 
o Novo Mercado Municipal SPE S.A.; OBJETO: Alteração do cronograma físico-
financeiro para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, com a alteração 
da data de conclusão da implantação da Fase do Mercado Municipal, prevista na 
cláusula 14.2 do Contrato de Concessão 01/2018; REFERÊNCIA: Processo nº 
600/000054/2020; DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2021. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
- SASES 
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Convocam-se para procedimento administrativo os candidatos do cadastro 
reserva do Processo Seletivo Público Emergencial 2020 – Publicação da Ordem 
de Convocação/ classificação - edital nº 01/2020, listado abaixo, para se 
apresentar na Rua Coronel Gomes Machado, nº 281 – Centro – Niterói – RJ. 

ASSISTENTE SOCIAL   

11. LUCIANA FERREIRA ALCANTARA -   RESCISÃO 15/02/2021 – CONTRATO 
038/2020  

57. SUELLEN LOPES DE ARAUJO   

Rescisão Contratual 
Considera-se rescindido o contrato abaixo relacionado, de acordo 

com o resultado do Processo Seletivo público emergencial 2020 - edital nº 
01/2020, realizado por esta Secretaria de Assistência Social e Economia 
Solidária – SASES. 

CONTRATO CONTRATADO  CARGO RESCISÃO EM 

144/2020 FABIANO MOREIRA DUARTE      EDUCADOR SOCIAL 09/02/2021 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Ato do Secretário 
Portaria SMO nº 02/2021 

Designa os servidores para atuar no Controle Interno Setorial da Secretaria de Obras 
e Infraestrutura – SMO. 
O Secretário de Obras e Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Art. 1º- Designar Saint Clair Zugno Giacobbo – Matrícula nº 1242969-0, Felippe 
Pereira Roberto Rangel – Matrícula nº 1243473-0, Thiago Côrtes Oliveira – Matrícula 
nº 42535, a contar de 01 de fevereiro de 2021, como membro do CONTROLE 
INTERNO SETORIAL da Secretaria de Obras e Infraestrutura. 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de fevereiro de 2021. 

Coordenadoria do Serviço Funerário Municipal 
CEMITÉRIO DO MARUÍ 

EDITAL 
O Chefe do Cemitério de Maruí torna público o seguinte: os restos mortais abaixo 
relacionados, e sepultados nessa necrópole no período de 24/03/2018 à 31/03/2018 
e 24/03/2019 à 27/03/2019, serão retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário 
geral, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 4.531/1985. Havendo a 
intenção de evitar as referidas exumações, devem os interessados se manifestar 
administrativamente, por escrito, antes de completar-se o prazo legal de três (03) 
anos de sepultamento. 
Gaveta de Adulto: 0964 – Ilza de Araújo Castro Silva: (24/03/2019); 4607 – Paulino 

Firmino de Oliveira, 0237 – Missilda Fernanda da Silva Nunes, 2419 – Clara Regina 
de Almeida: (25/03/2019); 1056 – Helena Gomes, 0379 – Enedina Ramos, 4503 – 
Samuel Carapina Gaudio, 2523 – Yeda da Cunha Lima, 1580 – Leonardo Conceição 
de Souza, 1647 – José Serafim de Souza: (26/03/2019); 1011 – Nero José Barros, 
0515 – Edmar Neves Costa: (27/03/2019); 0510 – Neide dos Santos Gonçalves: 
(29/03/2019); 0637 – Leobardino Viana, 1102 – Lauriveis Ferreira Lanter: 
(30/03/2018). 
Gaveta de Adulto da Quadra “A”: 1130 – Anita Maria de Jesus Silva, 1131 – 
Eduardo Caetano Garcia, 1133 – Rômulo Ribeiro de Aquino, 1132 – Antônio Ferreira 
Lima: (24/03/2019); 1134 – João Pinheiro de Aguiar, 0739 – Nestor Carioly dos 
Santos Filho, 1135 – Lindora Maria de Melo: (25/03/2019); 0708 – Benilde Bernardo 
da Silva Santiago: (26/03/2019); 0737 – Jorge Costa Filho, 0775 – Josemar 
Rodrigues da Silva, 1137 – Gelcy Sabino de Souza, 1138 – José Correa de Paulo, 
0653 – Gabriel Conceição de Paula, 1136 – Alexandre Luiz da Silva: (27/03/2019); 

1141 – José Carlos Guimarães Vieira, 1139 – José Santoro, 1140 – Eliana Alves 
Ferreira, 0503 – Elizete Teixeira Ferreira, 0776 – Marilda de Freitas Ferreira da Silva, 
1142 –Sebastião Lourenço da Silva: (28/03/2019); 1145 – Sylvio Junger, 0383 – 
Marilu Moyses, 0778 – Darcy Coimbra Soares: (29/03/2019); 1147 – Viviane Castilho 

da Silva, 1149 – Adeniso Barbosa, 1146 – Dagmar da Silva, 1148 – Luiz Claudio 
Aguiar Belmiro: (30/03/2019); 0782 – Antônia de Oliveira Ramos Carvalho, 0781 – 
Fátima Miriam Ribeiro dos Santos, 0783 – Luciano de Souza: (31/03/2019); 1150 – 

Maria das Graças Pereira Marinho, 0784 – Jorge de Almeida Gonçalves, 1151 – 
Leopoldina Mendonça, 0787 – Sonia Maria da Silva Lima: (31/03/2018). 
Gaveta de Adulto da Quadra “B”: 117 – Regina Célia Veloso de Oliveira: 
(24/03/2019); 135 – Paulo Cesar Cardoso: (30/03/2018). 
Gaveta de Anjo: 205 – Julia Helena Soares Crespo: (24/03/2019); 058 – Bernardo 
Ropero de Souza Coelho: (25/03/2019). 
Cova-Rasa de Adulto da Quadra “02”: 1307 – Indigente, 1308 – Ignorado: 
(24/03/2019); 1309 – Vicente Rufino das Almas Filho, 1310 – Jorge Bahia, 1311 – 
Juarez Rosa dos Santos: (28/03/2018). 
Cova-rasa de Anjo da Quadra “19”: 646 – Feto, filho de Rafaela Pereira Rangel da 
Silva: (27/03/2019). 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E 
SUSTENTABILIDADE 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Niterói (COMAN) em 26 de janeiro de 2021. Realizada em plataforma virtual de 
videoconferência (Google Meets). 
Pauta: 
1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
2 - Câmaras Técnicas; 
3 - Apresentação da Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar de Campos 
(ENGEO); 
4 - Determinação da agenda de reuniões ordinárias do COMAN e eleição para a 
Secretaria Executiva do Conselho durante o ano de 2021; 
5 -  Apresentação da alteração da Resolução SMARHS 01/2017; 
6 - Assuntos Gerais. 
Ata: 
Estiveram presentes nessa reunião online: Leandro Portugal Franzen de Lima  
(SMARHS); Leandro Pontual (UFF); Sonia Maria Silva Rodrigues (NAI/FME); 
Henriette Guarnieri Tubbs (SMS); Priscila Maria Danziger Schechter (PGM); 
Gonzalo Perez Cuevas (CCRON); Ricardo Lucio Picanço Portugal (CLIN); 
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Manoel Alves Junior (CDL); Fátima Valeroso (SMU); Liara William Gonçalves 
(SMC) e Valdir Costa (OAB), bem como os convidados Janie Garcia da Silva 
(LAHVI/UFF) e Ricardo Garcia (Grupo de Escoteiros SFA),   
A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias 
impostas pelos órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19. Registrou-se no 
livro de presença do COMAN o nome e a instituição dos conselheiros presentes. 
Inicialmente, o novo presidente do Conselho de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) 
e novo Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de 
Niterói, Sr. Leandro Portugal Franzen de Lima se apresentou para os presentes 
destacando a honra e a responsabilidade de ocupar a presidência do COMAN. Ainda 
disse contar com a colaboração e auxílio de todos os conselheiros e colaboradores 
do COMAN para que esta nova gestão do Conselho e da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) seja exitosa e traga 
bons frutos para o município de Niterói. 
No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o estagiário da SMARHS, 
Lucas Thomaz Pessôa, após informar a pauta da presente reunião, realizou a leitura 
da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2020 do COMAN. Após a leitura, a referida ata foi 
submetida a plenário tendo sido aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 
Seguindo a pauta, deu-se início ao ponto 2 referente às Câmaras Técnicas. Desta 
forma, passou-se a palavra para Aline Moreno, coordenadora das Câmaras Técnicas 
de Educação Ambiental e Fauna Silvestre. Primeiramente, destacou que a Câmara 
Técnica de Educação Ambiental já realizou sua primeira reunião de 2021 no dia 14 
de janeiro, na qual foi debatido o calendário de ações da C.T. para o ano corrente e 
planos para a política municipal de educação ambiental. Com relação a esta última 
pauta, foi dito que será elaborada uma proposta para o ano de 2021 contando, 
inicialmente, com uma formação para os integrantes da C.T. de Educação Ambiental 
na qual foram convidados analistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Mato Grosso. Foi destacado que esses analistas participaram do desenvolvimento da 
política estadual de meio ambiente do Mato Grosso e já realizaram formações para o 
desenvolvimentos de políticas de educação em outros municípios. Há a expectativa 
que a data para essa formação seja divulgada em breve. Ainda foi dito que a C.T. de 
Educação Ambiental está responsável pela Revista do Ambiente de Niterói (REVAN), 
que, por sua vez, está em processo de chamada de artigos para a próxima edição 
até o dia 02 de março (Para mais informações acessar: 
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan). 
Posteriormente, foram passadas as atualizações referentes à Câmara Técnica de 
Fauna Silvestre. Aline Moreno destacou que esta C.T. deve ter sua 1ª reunião em 
breve. Dentre as atividades realizadas pela C.T. de Fauna Silvestre, destacou a 
produção de placas para prevenção de atropelamento da fauna silvestre que já estão 
sendo instaladas em áreas pertencentes e contíguas ao Parque Natural Municipal de 
Niterói (PARNIT). Também serão instaladas placas em praias de Niterói alertando o 
dano que o lixo pode causar à vida marinha. Outras atividades realizadas pela C.T. 
de fauna silvestre são o projeto de aclimatação e soltura de animais resgatados e a 
elaboração de um banco de dados sobre as espécies de fauna silvestre presentes no 
município de Niterói, objetivando no futuro a elaboração de um guia faunístico e uma 
lista de espécies ameaçadas presentes no município. Por fim, ressaltou que ambas 
as C.Ts. estão abertas para a participação de voluntários e disponibilizou seu e-mail 
para que os participantes, caso queiram, possam esclarecer qualquer dúvida que se 
fizer presente. 
Ainda no ponto referente às Câmaras Técnicas, passou-se a palavra para Raphael 
Braga, coordenador da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental. Este iniciou sua 
apresentação informando que a Câmara Técnica de Saneamento Ambiental está 
trabalhando na implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Niterói (Para mais informações sobre a 
A3P, acesse o site: http://a3p.mma.gov.br/). Também foi informado que a C.T. de 
Saneamento Ambiental está aberta para sugestões de ações e apresentações para o 
ano de 2021, uma vez que o calendário de ações desta C.T. ainda está em 
elaboração. 
Após a fala do coordenador da C.T. de Saneamento Ambiental, o Conselheiro 
Gonzalo Cuevas (CCRON) indagou a respeito de quando ocorrerá a próxima reunião 
da referida C.T.. Em Resposta, Raphael Braga informou que as reuniões ocorrem 
sempre na penúltima terça-feira do mês, antecedendo em uma semana as reuniões 
do COMAN. O coordenador também disponibilizou seu e-mail para que novos 
voluntários possam participar e sugerir pautas. Posteriormente, o coordenador 
atualizou os andamentos dos processos da legislação ambiental dizendo que o 
processo de agricultura urbana encontra-se no gabinete do prefeito aguardando a 
aprovação  e que o processo de criação das Reservas Privadas de Patrimônio 
Natural (RPPN) está em vias de ser aprovado, devendo ser publicado nos próximos 
dias. Não havendo nenhuma dúvida ou colocação dos conselheiros, deu-se 
seguimento à pauta. 
Adentrando o ponto 3 “Apresentação da Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia 
Sedimentar de Campos” passou-se a palavra para os representantes de EnGeo, 
Vicente Figna e Alexandre Bacellar. Falou que a apresentação em questão faz parte 
do projeto de comunicação social que é uma exigência feita pelo processo de 
licenciamento ambiental conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Ambientais Renováveis (IBAMA) visando a mitigação dos efeitos nocivos 
da atividade de pesquisas sísmicas marítimas 3D. 
Foi dito, em um primeiro momento, que a pesquisa sísmica é uma atividade prévia à 
perfuração de um poço de petróleo ou gás e que visa obter com mais precisão onde 
estão as jazidas que contém esses recursos. Esses processo de pesquisa ocorre 
através de emissão de ondas sonoras que ao serem refletidas pelo fundo oceânico, 
indicam com maior precisão o que há nas camadas de subsolo. 
Continuou sua apresentação informando que, antes que uma empresa de pesquisa 
sísmica inicie o pedido de licenciamento ambiental para essa atividade, deve antes 
apresentar o plano de controle ambiental de pesquisa sísmica, que nada mais é do 
que uma apresentação de informações iniciais sobre a empresa perante o órgão 
regulamentador. superada esta fase inicia-se a ficha de caracterização da atividade, 
específica para área onde será realizada a pesquisa. Nesta fase, há o 
enquadramento do tipo de licenciamento que será necessário. No caso específico em 
tela, a pesquisa sísmica foi enquadrada como classe 3, constituindo então uma área 
de menor impacto (as classes 1 e 2 ocorrem em regiões mais sensíveis, por conta da 
proximidade com a costa ou baixa profundidade das águas ou atividades econômicas 
que ocorrem na área de pesquisa, sendo necessário cumprir maiores 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan
http://a3p.mma.gov.br/
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exigências).Superando esta fase e não havendo mais pendência, a empresa recebe 
a licença de pesquisa sísmica. Em paralelo ao licenciamento do IBAMA, a empresa 
de pesquisa sísmica precisa já possuir a autorização da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP). 
Em relação aos impactos ambientais gerados pela pesquisa sísmica, a maior parte 
destes ocorrem em função das propagações das ondas sonoras. Isso se reflete 
principalmente na comunicação dos animais, sobretudo dos mamíferos marinhos. Há 
também o risco destes animais sofrerem danos temporários ou permanentes se 
estiverem muito próximos da fonte sonora (aproximadamente 10 metros de 
distância). Também pode ocorrer parte dos animais serem afastados da zona da 
pesquisa, desviando-os de sua rota de migração ou seu local de reprodução. 
Outro impacto decorrente das pesquisas sísmicas é a sobreposição da área da 
pesquisa com a área de outras atividades sócio econômicas, sobretudo da pesca 
artesanal, que estão mais vulneráveis por serem uma atividade de menor porte. Além 
da disputa por espaço, pode haver a danificação dos petrechos de pesca 
relacionados à pescaria por parte da equipe que realiza a pesquisa sísmica. Outro 
impacto, que pode ocorrer são os relativos à poluição no caso de ocorrer acidentes 
no reabastecimento ou com produção de resíduos relacionados à equipe a bordo. 
Para mitigar os efeitos nocivos, há no navio um projeto de monitoramento da biota 
marinha, que trabalha tanto fazendo monitoramento ininterrupto de avistagem a partir 
de um ponto de observação no alto do navio, quanto através da captação de sons de 
animais marinhos. Busca-se, portanto, monitorar a aproximação de animais marinhos 
para que, sendo necessário, se interrompa a atividade. 
Em relação aos danos provocados a petrechos de pescarias, a empresa faz o 
ressarcimento uma vez que se comprove a responsabilização com o dano. A 
comunicação social também atua de forma preventiva para que o conflito por espaço 
seja evitado durante a pesquisa sísmica. Desta forma, cabe à comunicação social 
informar para todas as partes interessadas sobre a realização da atividade sísmica. 
Também se aborda as embarcações avistadas próximas à área de pesquisa para 
informar a respeito da atividade, bem como comunicar informes diários em rádios 
costeiras. 
Quanto à mitigação da poluição, busca-se tratar todos os resíduos produzidos, seja o 
líquido ou o sólido. Há uma estação de tratamento de esgoto para despejar os 
resíduos líquidos no mar. O lixo orgânico, por sua vez, é, em parte, triturado e tratado 
para ser despejado em uma distância considerável da costa. A outra parcela do lixo 
orgânico apenas pode ser descartada em terra. É importante destacar que a 
quantidade de resíduos produzidos e descartados é limitada portanto, se realiza 
sempre a quantificação e pesagem. 
Além de todas as precauções, também é ofertado um curso de educação ambiental 
para todos os funcionários capacitados com a finalidade de preparar e criar 
conscientização na equipe. Para isso, conta-se com módulos gerais e módulos 
específicos para cada área de pesquisa. 
Por fim, falou-se, mais detalhadamente, do projeto de comunicação social 
destacando que este ocorre em duas fases, a terrestre e a marítima. A fase Terrestre 
seria toda a comunicação às partes interessadas, publicação de alertas em jornais e 
frequências de rádio e afins. Vicente Figna lembrou que a apresentação feita hoje 
também faz parte da comunicação social e, embora o projeto seja de classe 3, não 
sendo portanto necessário haver uma visita, ele atendeu a solicitação do COMAN 
para prestar informações sobre a pesquisa sísmica. Caso fosse um projeto de classe 
1 ou 2 as visitas a todas as partes interessadas seriam obrigatórias e demandaria 
que fossem feitas atualizações constantes. Na fase marinha, ocorreria a contactação 
com as embarcações próximas para certificar que estas tenham ciência da atividade 
sísmica. Foi lembrado ainda que as abordagens devem ser apresentadas juntos ao 
relatório do término da atividade. Finda a apresentação, perguntou-se aos 
conselheiros se gostariam de apresentar algum questionamento ou sugestão. 
Neste sentido, o conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) indagou onde se localizava a 
base operacional da empresa. De pronto foi respondido que as bases de apoio para 
a atividade sísmica em questão se localizam na cidade de Vitória (ES) ou em Niterói. 
Além disso, o conselheiro indagou se a empresa havia feito um levantamento do lixo 
encontrado no mar durante as atividades sísmicas.  Em resposta, foi dito que não há 
uma pesquisa detalhada, o que há é apenas o relatório de observação de objetos. 
Não havendo mais questionamentos, seguiu-se a pauta adentrando o ponto 4 
“Determinação da agenda de reuniões ordinárias do COMAN e eleição para a 
Secretaria Executiva do Conselho durante o ano de 2021”. Nesse sentido, o 
presidente do COMAN, Sr. Leandro Portugal Franzen de Lima questionou se algum 
conselheiro se oporia à manutenção das reuniões ordinárias na última terça-feira de 
cada mês às 15:00 horas. Não havendo oposição, determinou-se que as reuniões 
ordinárias do COMAN ficam agendadas para a última terça feira de cada mês do ano 
de 2021 às 15:00h.  
Quanto à eleição do Secretário Executivo do Conselho, o Presidente do COMAN 
sugeriu  seu suplente, Victor de Moraes Lopes, para ocupar a vaga de Secretário 
Executivo do COMAN. Não havendo nenhuma objeção de nenhum conselheiro ficou 
estabelecido que Victor de Moraes Lopes ficaria à frente da Secretaria Executiva do 
conselho. 
Assim sendo seguiu-se a pauta abordando o ponto 5 “Apresentação da alteração da 
Resolução SMARHS 01/2017”. Passou-se então a palavra para Bruno da Silva, 
servidor da SMARHS. Falou que a referida resolução diz respeito a medida 
compensatória para supressão de indivíduos arbóreos em logradouros particulares. 
Falou-se que parte dos valores para as medidas compensatórias estavam 
exageradas e, por conta disso, foi feita uma adequação da tabela com a redução dos 
valores. Manteve-se portanto a compensação pelo dano ambiental relacionado a 
supressão, mas de forma que não traria um ônus desproporcional a quem exerce a 
supressão. Por fim reconheceu que a minuta da alteração foi repassada aos 
conselheiros em um intervalo muito curto em relação à reunião do Conselho e 
portanto, foi dado um prazo de duas semanas para que os conselheiros possam 
avaliar as alterações e eventualmente enviar suas contribuições. 
O conselheiro Leandro Pontual (UFF) ainda questionou a respeito da possibilidade 
das placas fixadas na frente dos empreendimentos onde há supressão já 
apresentarem o nome do responsável técnico e um QR code que redirecione 
diretamente para a autorização. Em resposta foi dito que as sugestões são 
pertinentes e serão avaliadas. 
Pelo andar da ora, o último ponto da pauta, “assuntos gerais” foi deixado para ser 
apreciado na próxima reunião. Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima 
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marcada para a última terça-feira ( dia 23 – vinte e três ) do mês de fevereiro do ano 
de 2020. 
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros, segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Atos do Presidente 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o que estabelece os incisos VII e VIII do art. 13, do 
Estatuto da FME, aprovado pelo Decreto n.º 6.178/91, de 28 de agosto de 1991, 
publicado em 29 de agosto de 1991, 
PORTARIA FME Nº. 096/2021. 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no 
uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E: 
Aposentar, a contar de 08/12/2020, de acordo com alínea a do inciso III do Artigo 95, 
alínea a do inciso I do Artigo 96, inciso I do Artigo 98, todos da Lei nº. 531/85, 

publicada em 18/01/85 e  Artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº. 41/03 
publicada em 31/12/2003, Evaldo da Conceição Florindo, no cargo de Auxiliar 
Serviços Gerais EF VI, matrícula nº. 112234516, do Quadro Permanente de Pessoal 
desta Fundação. 
Referência: Processo nº. 210000502/2021 

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS 
Ficam fixados os proventos mensais a contar de 08/12/2020 de Evaldo da 
Conceição Florentino aposentado pela Portaria FME nº 096/2021, de 12/02/2021, 
no cargo de Merendeiro EF VI, matrícula nº. 112234516 conforme as parcelas 
abaixo discriminadas: 
VENCIMENTO DO CARGO – de acordo com a alínea a do inciso I do artigo 96 da 

Lei n.º 531/85, publicada em 18/01/1985 e a Lei n.º 3246/2016, de 26, publicada em 
27/12/2016 c/c com a Lei nº 3251/2020 de 05, publicada em 08/07/2020..... 
R$2.544,80 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 35% (trinta e cinco por cento) – 
calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, de acordo com o inciso I do artigo 
98 da Lei nº. 531/85 de 18/01/1985..............R$ 890,68 
Total.......R$ 3.435,48 
 

Averbação de Tempo de Contribuição – Deferido  
Proc. 210000413/2021 – Andrea Gomes Braga. 
Proc. 210000456/2021 – Daniele Jordão Neves. 
Proc. 210000355/2021 – Fabio Narduchi de Paula 
Proc. 210000353/2021 – Jair Vilhena. 
Renovação de Permuta – Deferido   
Proc. 210000239/2021 – Adriana Cristina Socorro Ignácio da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112349009 com Janaina Elias Neves do Município de Rio das Ostras – RJ, 
matrícula 0442-1/1. 
 

Proc. 210000275/2021 – Claudia Valeria Nobre Leyendecker da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112341477 com Camilla Castro de Assis da Prefeitura Municipal de 
Araruama – RJ, matrícula 9959724. 
 

Proc. 210000225/2021 – Cristiane Ferreira Tosta Monteiro da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112368546 com Ellizie Paes de Souza da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias – RJ, matrícula 338842. 
 

Proc. 210000171/2021 – Debora Mendonça Silveira da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112374056 com Patrícia da Motta Costa Carneiro da Prefeitura Municipal 
de Cabo Frio – RJ, matrícula 9757729. 
 

Proc. 210000278/2021 – Geruza Rangel da Silva Cavalcante dos Santos da FME de 
Niterói – RJ, matrícula 112343358 com Lucimar Vasconcelos Macedo Considera do 
Município de Itaboraí – RJ, matrícula 17570. 
 

Proc. 210000174/2021 – Karina da Rosa Silva Figueira da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112371391 com Rejane Maximiliano Rodrigues da Prefeitura Municipal de 
Maricá – RJ, matrícula 7914. 
 

Proc. 210000223/2021 – Leisa de Souza Moreira Costa da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112354215 com Francine Santos de Oliveira da Prefeitura Municipal de 
Maricá – RJ, matrícula 5613. 
 

Proc. 210000192/2021 – Márcia dos Santos Felgas da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112357754 com Karla Pinto Baptista Gonçalves da Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias – RJ, matrícula 193376. 
 

Proc. 210000183/2021 – Maria Dalva das Chagas Marins da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112353290 com Denise Vieira da Silva do Município de Itaboraí – RJ, 
matrícula 13871. 
 

Proc. 210000266/2021 – Oredes Candido Rubes de Gouvea da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112351195 com Luciana David Garcia da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias – RJ, matrícula 206460. 
 

Proc. 210000190/2021 – Silvia Viana de Oliveira Pereira da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112348183 com Valéria Moreira Cousaquiviti Gamal da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias – RJ, matrícula 147822. 
 

Proc. 210000250/2021 – Soraya Carla da Costa de Araujo da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112358315 com Adriana Moura Balthazar da Prefeitura Municipal de 
Maricá – RJ, matrícula 7847. 
 

Proc. 210000279/2021 – Tatiana Corrêa Dias Araujo da FME de Niterói – RJ, 
matrícula 112373082 com Patrícia de Jesus Mario da Prefeitura Municipal de 
Araruama – RJ, matrícula 993378. 
 

Proc. 210000201/2021 – Tatiana Ramos da Silveira Anquieta da FME de Niterói – 
RJ, matrícula 112345734 com Marta Cortes da Silva do Município de Itaboraí – RJ, 
matrícula 23422. 
 

Licença Com Vencimentos Para Estudos – Indeferido 
Proc. 210004463/2020 – Simone Regis Meier. 
Acumulação de Cargo – Deferido 
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Proc. 210000241/2021 – Glauce Vieira Domingues Castro – matrícula n°11231.754-3 
– Fundação Municipal de Educação de Niterói e matrícula n° 11235.598-0 – 
Fundação Municipal de Educação de Niterói. 
Licença Especial – Deferido 
Proc. 210004701/2020 -- Georgia Moreira Oliveira. 
Proc. 210004773/2020 – Isabella Ferreira Siqueira. 
Renovação de Readaptação - Deferido 

Proc. 210004760/2020 – Cristiane Menezes Ferreira. 
Proc. 210004762/2020 – Cristiane Menezes Ferreira.  
 

Corrigenda do Edital n.º 005/2020 
Onde lê-se:  CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA 2021 

Leia-se: CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA 2021 

 Inscrição de candidatos para 
vagas remanescentes de todos 
os anos da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental. 

De 18/02/2021 
até 24/02/2021 

ONLINE 
Através do endereço 

https://www.matricula.niteroiemrede.net 
3ª ETAPA 

Divulgação do resultado. A partir de 
02/03/2021 

ONLINE 
Através do endereço 

https://www.matricula.niteroiemrede.net 

 Efetivação da matrícula pelo 
responsável. 

De 03/03/2021 a 
09/03/2021 

Na Unidade de Educação, das 8h às 
12h 

 

NITERÓI PREV 
Ato do Presidente 

PORTARIA PRESI nº 54/2021- Conceder pensão a LUIZ GONZAGA MUNIZ 
CARNEIRO, companheiro da ex - servidora, ARLENE VIANA DE MATTOS, falecida 
em 14/12/2020, no cargo de AGENTE DE ADMINISTRAÇAO EDUCACIONAL - ESP 
- CATEGORIA II - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, matrícula nº 
11237.051-8, de acordo com o artigo 6°, inciso I, artigo 13, inciso II, alínea ‘’a’’ da Lei 
Municipal n° 2.288/05, com nova redação dada pela Lei n° 3.248/2016, c/c artigo 2º, 
inciso II da Lei nº 10.887/04 e o artigo 40, §7º, inciso II e o §8° da CRFB/88, a contar 
de 14/12/2020, conforme processo nº 310/1075/2020. 

FIXAÇÃO DE PENSÃO 
Fica calculada e fixada em parcela única, à contar de 14/12/2020, em R$ 3.117,52 
(Três Mil Cento e Dezessete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) a pensão mensal 
de LUIZ GONZAGA MUNIZ CARNEIRO, companheiro da ex - servidora, ARLENE 
VIANA DE MATTOS, falecida em 14/12/2020, no cargo de AGENTE DE 
ADMINISTRAÇAO EDUCACIONAL - ESP - CATEGORIA II - FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, matrícula nº 11237.051-8, de acordo com o artigo 6°, 
inciso I, artigo 13, inciso II, alínea ‘’a’’ da Lei Municipal n° 2.288/05, com nova 
redação dada pela Lei n° 3.248/2016, c/c artigo 2º, inciso II da Lei nº 10.887/04 e o 
artigo 40, §7º, inciso II e o §8° da CRFB/88,conforme parcela abaixo: 
Total dos Vencimentos:  
Lei n° 3.521/2020 c/c §7º, inciso II e o §8º do Art. 40 da CRFB/88............ R$ 3.117,52 
TOTAL...........................................................R$ 3.117,52 
R$ 2.597,93 (Vencimentos da ex – servidora) + R$ 129,90 (5% - Adicional por Tempo 
de Serviço) + R$ 389,69 (15% - Adicional por Formação Continuada) = R$ 3.117,52 
 

CORRIGENDA: Na portaria PRESI nº 50/2021 e na FIXAÇÃO DE PENSÃO, 
publicadas em 20/02/2021, onde se lê: ”Dalva Duarte de Souza”, leia-se: “Dalva de 
Souza Ferreira”.  
 

Torna sem efeito, o Extrato do Instrumento Termo N° 22/2020, publicado em 28 de 
novembro de 2020, por ter sido publicado indevidamente. 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – 
EMUSA 

Atos do Presidente 
PORT. Nº. 523/2021- Tornar insubsistente a portaria de nº 289/2021, publicada em 
23 de janeiro de 2021. 
 

PORT. Nº. 538/2021- Tornar insubsistente a portaria de nº 408/2021, publicada em 8 

de fevereiro de 2021. 
 

PORT. Nº. 539/2021- Tornar insubsistente a portaria de nº 409/2021, publicada em 8 
de fevereiro de 2021.  
 

PORT. Nº. 549/2021 – Dispensar a contar de 01/02/2021, CÍNTIA BEATRIZ REMOR 
para exercer a FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – 11.  
 

PORT. Nº. 550/2021 – Designar a contar de 01/02/2021, EVELYN BARRETO DA 
SILVA para exercer a FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – 11, em vaga 

decorrente da dispensa de Cíntia Beatriz Remor. 
 

PORT. Nº. 536/2021 – Dispensar a contar de 01/02/2021, FELIPE NASCIMENTO 
VICKI DE SOUZA  da FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO - 7. 
 

PORT. Nº. 537/2021 – Designar a contar de 01/02/2021, ADRIANA COUTINHO 
RODRIGUES para exercer a FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – 7, em 

vaga decorrente da dispensa de Felipe Nascimento Vicki de Souza. 
 

PORT. Nº. 551/2021 - Designar os fiscais Anna Paula Moraes (Mat. 2676) e Isabel 
Cristina Cantuária (Mat. 2344), para exercerem em nome da EMUSA, fiscalização 
dos seguintes serviços “ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DA 
ORLA CHARITAS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI”, (CONTRATO nº. 003/2021) – 
Processo Adm. Nº. 080000367/2020. 

ORDEM DE INÍCIO 

 Inscrição de candidatos para 
vagas remanescentes de todos 
os anos da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental. 

De 18/02/2021 
até 24/02/2021 

ONLINE 
Através do endereço 

https://www.matricula.niteroiemrede.net 3ª ETAPA 

Divulgação do resultado. A partir de 
02/03/2021 

ONLINE 
Através do endereço 

https://www.matricula.niteroiemrede.net 

 Efetivação da matrícula pelo 
responsável. 

De 03/03/2021 a 
09/03/2021 

Na Unidade de Educação, das 9h às 16h 
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Estamos concedendo Ordem de Início ao CONTRATO nº. 003/2021, firmado com a 
empresa SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, objetivando 
a execução das obras e/ou serviços de “ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO, DA ORLA CHARITAS, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI”, a partir do 
dia 22/02/2021 com término previsto para 21/04/2021. Proc. nº. 080000367/2020. 
 
 


