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Vencimento do cargo – Lei nº 3.521/2020,  publicada em 09/07/2020 – incisos  I, II, III  
e o parágrafo único do  artigo   3º  da   Emenda   Constitucional   nº  47, publicada em 
06/07/2005......................................................................................R$ 2.981,22 
 

Adicional de Tempo de Serviço – 30% -   artigo 98 inciso I e 145 da Lei nº 531/85, c/c   
o artigo 1º da Deliberacão nº 2833/72, calculada sobre o vencimento do cargo 
integral.................................................R$    894,37 
TOTAL....................R$3.875,59 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS   
Despachos da Secretária 

PORTARIA N° 07/2021  

PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de Niterói e o REPROGAS COMÉRCIO DE SOLDA 
LTDA; OBJETO: Ficam designados como fiscais do contrato nº 08/2020 os servidores 
Marcelo Serieiro, matrícula nº 1242247-3, Ricardo Lanzellotti, matrícula nº 124533-60 
e Leandro Alves Cecchetti, matrícula n° 124307-70, do processo administrativo nº 
040/001025/2020. 
 

PORTARIA N° 08/2021  
PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de Niterói e o PISOM DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – ME; OBJETO: Ficam designados como fiscais 
do contrato nº 14/2020 os servidores Marcelo Serieiro, matrícula nº 1242247-3, Ricardo 
Lanzellotti, matrícula nº 124533-60 e Leandro Alves Cecchetti, matrícula n° 124307-
70, do processo administrativo nº 040/002629/2019. 
              
PORTARIA N° 09/2021  

PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de Niterói e o empresa D FREITAS DIAS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; OBJETO: Ficam designados como fiscais do 
contrato nº 15/2020 os servidores Marcelo Serieiro, matrícula nº 1242247-3, Ricardo 
Lanzellotti, matrícula nº 124533-60 e Leandro Alves Cecchetti, matrícula n° 124307-
70, do processo administrativo nº 040/002629/2019. 
          
PORTARIA N° 10/2021  
PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos de Niterói e o empresa FH COMÉRCIO DE 
ASFALTOS MODIFICADOS EIRELI; OBJETO: Ficam designados como fiscais do 
contrato nº 16/2020 os servidores Marcelo Serieiro, matrícula nº 1242247-3, Ricardo 
Lanzellotti, matrícula nº 124533-60 e Leandro Alves Cecchetti, matrícula n° 124307-
70, do processo administrativo nº 040/000511/2020. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL  DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA REGIÃO OCEÂNCIA SUSTENTÁVEL 

Portaria SMO/UGP/CAF nº 003/2021, de 04 de fevereiro de 2021. 
Determina a suspensão temporária do Contrato nº 009/2020 sob a 
responsabilidade da Unidade de Gestão do Programa Região Oceânica 
Sustentável. 
O Secretário de Obras e Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em visa o que estabelece a legislação em vigor. 
Considerando a solicitação da empresa contratada, Núcleo de Assessoria, 

Planejamento e Pesquisa – NAPP, e a manifestação da Comissão de Fiscalização do 
contrato, constantes do processo 750000504/2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do Contrato nº 009/20220 
assinado pelo Município de Niterói com o Núcleo de Assessoria, Planejamento e 
Pesquisa – NAPP, enquanto perdurar o estado de alerta de saúde pública decorrente 
do enfrentamento ao COVID-19. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01 de fevereiro de 2021. 
 

Portaria SMO/UGP/CAF nº 004/2021, de 04 de fevereiro de 2021. 
Designa fiscais do Contrato SMO/UGP/CAF nº 001/2021 - apoio ao gerenciamento 
do Programa Região Oceânica Sustentável. 
O Secretário de Obras e Infraestrutura, em conformidade com o Processo 
Administrativo 190/000599/202, no uso de suas atribuições legais e tendo em visa o 
que estabelece a legislação em vigor. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os servidores Juliana Baptista Silva Matrícula nº 1240.392-2 e Saint 
Clair Zugno Giacobbo – matrícula 1242.969-0, como fiscais do Contrato 
SMO/UGP/CAF nº 001/2021, assinado com a PROSSEMA ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA, para apoio ao gerenciamento do Programa Região Oceânica 
Sustentável – PRO Sustentável 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E 

SUSTENTABILIDADE 
Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói 
(COMAN) em 24 de novembro de 2020. Realizada em plataforma virtual de 
videoconferência (Google Meets). 
Pauta: 
1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
2 - Câmaras Técnicas; 
3 - Prestação de contas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, ano de 2019 
(Julia Brant); 
4 - Plano de Recursos hídricos da Baía de Guanabara (Ana Costa | Agevap) 
5 - Assuntos Gerais. 
Ata: 
Estiveram presentes nessa reunião online: Gabriel Pacheco Mello Cunha 
(SMARHS); Leandro Pontual (UFF); Sônia Maria Rodrigues (NAI/FME); Mario Luiz 
Fernando Grillo (PGM); Gonzalo Cuevas (CCRON); Ricardo Portugal (CLIN); 
Magnus Baptista de Souza (CDL); Fernanda Mezzavilla (SMU); Liara William 
Gonçalves (SMC); Valdir Costa (OAB). 
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O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Sr. Eurico Toledo esteve 
representado nesta reunião pelo Sr. Gabriel Mello Cunha, Subsecretário de 
Sustentabilidade da SMARHS e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Niterói (COMAN). A ausência do Secretário de Meio Ambiente foi 
justificada pela sobreposição de reuniões no calendário de ações da Secretaria Meio 
Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). 
A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias 

impostas pelos órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19, em 2ª chamada, 
quando o quórum mínimo necessário foi atingido. Registrou-se no livro de presença do 
COMAN o nome e a instituição dos conselheiros presentes. 
No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo Gabriel 
Mello Cunha, após mencionar a pauta da presente reunião, realizou a leitura da ata 7ª 
Reunião Ordinária de 2020. Esta por sua vez foi aprovada pelo Conselho por 
unanimidade com uma ressalva feita pelo conselheiro Valdir Costa (OAB), ao lembrar 
que sua pergunta sobre a qualidade da água despejada pela Estação de Tratamento 
de Esgoto de Camboinhas não constava de maneira expressa na ata. 
Seguindo a pauta, deu-se início ao tópico Câmaras Técnicas. Após indagação do 
Secretário Executivo do Conselho, Sr. Gabriel Mello Cunha, fui informado que a 
Câmara Técnica de legislação ambiental não realizou reuniões recentemente e, por 
conta disto, não haviam informes para serem tratados. Posteriormente, passou-se a 
palavra para os membros da Câmara Técnica de Educação, Sonia Maria Rodrigues e 
João Ricardo, que informaram a respeito da participação da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental no projeto de áreas verdes escolares buscando trazer 
sensibilização e conscientização nas unidades de conservação. Posteriormente, foi 
dito que a Câmara Técnica de Educação Ambiental está avaliando suas ações durante 
o ano de 2020 e planejando suas ações para o ano seguinte. Também foi mencionado 
que a Câmara Técnica de Educação Ambiental está trabalhando na elaboração de 
uma proposta de Política Municipal de Educação Ambiental. 
Ainda no tópico pertinente às Câmaras Técnicas, passou-se a palavra para Raphael 
Braga coordenador da C.T. de saneamento ambiental. Em um primeiro momento, 
destacou a participação da C.T. no agendamento de apresentações técnicas no 
conselho, incluindo a exposição que será feita na presente reunião por Ana Costa 
(Agevap) a respeito do plano de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara. Em seguida 
também informou o empenho que vem sendo feito pela Câmara Técnica de 
Saneamento Ambiental na implementação da Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P) na sede da prefeitura de Niterói. 
Por fim, o estagiário da SMARHS, Lucas Pessôa comunicou aos conselheiros os 
informes da coordenadora da Câmara Técnica de Fauna Silvestre, Aline Moreno. 
Neste sentido, foi dito que, a exemplo da C.T. de Educação Ambiental, a C.T. de Fauna 
Silvestre passa pelo mesmo processo de avaliação das atividades durante o ano 
presente e planejamento de atuação da C.T para o ano seguinte. Além disso, foi 
mencionado que está em andamento o projeto de soltura de gambás-de-orelha-preta 
(Didelphis aurita) na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e no Parque 
Natural Municipal de Niterói (PARNIT). 
Não havendo mais informes a serem tratados pertinentes às Câmaras Técnicas, deu-
se continuidade a pauta adentrando o ponto 3 “Prestação de Contas do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental (FMCA)” sendo abordado o ano de exercício de 
2019. Com isso, passou-se a palavra para Julia Brant, funcionária da SMARHS e 
contadora do FMCA. De início, esclareceu que em janeiro do ano de 2019 o fundo 
tinha em sua conta o valor de R$ 4.178.307,04 (quatro milhões cento e setenta e oito 
mil e trezentos e sete reais e quatro centavos). Contudo, houve um acréscimo no valor 
do FMCA referente ao repasse de ICMS ecológico, que não era feito pela Secretaria 
de Fazenda desde o ano de 2014, implicando na entrada de mais R$ 4.155.486,88 
(quatro milhões cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e 
oitenta e oito centavos). Finalizando o ano de 2019, havia o valor de R$ 8.293,662,88 
(oito milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 
oitenta e oito centavos). 
Também esclareceu que, durante o ano de 2019, foi feito um aditamento no valor de 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) correspondente à locação de 4 carros 
utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade (SMARHS). Além disso, foi ofertado um curso de capacitação para 
os funcionários da fiscalização no valor de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos 
reais) referente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
pertinente a ruídos. 
Além disso, destacou entre os tópicos principais do ano de 2019 que, no que diz 
respeito à dotação orçamentária, a SEPLAG liberou um valor de apenas 
R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais). Desta forma, como a maior 
parte do dinheiro presente no FMCA não poderia ser utilizado, foram aplicados os 
valores do fundo em uma conta de rendimento da CAIXA Econômica Federal (CEF).  
Por fim a contadora do fundo esclareceu que não há a possibilidade de disponibilizar 
o processo em formato eletrônico, contudo se colocou à disposição para que todos 
aqueles que tiverem alguma dúvida referente à prestação, que desejarem conferir o 
processo físico, ou mesmo fotocopiar o referido processo possam procurá-la na 
SMARHS após agendar um horário. Destacou a importância de que os conselheiros 
estejam a par da prestação de contas, vez que o COMAN é o órgão fiscalizador do 
FMCA. Complementando a fala de Julia Brant, o Sr. Gabriel Mello Cunha comunicou 
que o extrato do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA) é atualizado 
mensalmente no site da SMARHS (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). 
Também informou que além do valor do fundo, integra o orçamento os valores 
referentes ao projeto de restauração ecológica BNDES (para mais informações quanto 
a esse projeto: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica. 
Dando andamento à pauta, passou-se a palavra para a Ana Costa para tratar do ponto 
4, “Plano de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara” substituindo o professor José 
Paulo Azevedo da UFRJ. Preliminarmente, Ana Costa esclareceu que os Planos de 
Recursos Hídricos são instrumentos de planejamento com a finalidade de garantir 
proteção aos recursos hídricos, destacou que estes são feitos por bacias hidrográficas 
e, por conta disso, costuma abranger uma área maior do que as contidas nos limites 
municipais. 
Dentre os objetivos dos Planos de Recursos Hídricos, pode-se destacar promover o 
equilíbrio entre oferta e demanda de água, de forma a garantir disponibilidade hídrica 
em qualidade e em quantidade. Como conteúdo Mínimo os Planos precisam ter um 
diagnóstico do estado atual da bacia hidrográfica e um prognóstico contendo o patamar 
que se deseja alcançar nesta bacia hidrográfica. Além disso, deve haver um plano de 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica
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investimentos destinados a melhor efetivação possível dos parâmetros traçados como 
ideais no prognóstico. 
Para esses procedimentos, leva-se em consideração as variáveis controláveis (e.g. 

cobrança pelo uso de recursos hídricos, critérios de outorga, enquadramento de corpos 
d’água em classes de uso); as variáveis parcialmente controláveis (e.g. evolução da 
população; atividade econômica; uso dos solos e dos recursos hídricos); e variáveis 
não controláveis (e.g. mudanças e variabilidades climáticas, eventos extremos 

meteorológicos - secas e enchentes, sinalizações dos mercados locais, regionais e 
globais) uma vez que todos esses fatores influem em determinada medida no equilíbrio 
entre oferta e demanda de recursos hídricos.  
Por conta dessa amplitude temática, os planos precisam ser elaborados de forma 
integrada, necessitando a participação dos órgão responsáveis pela gestão das zonas 
costeiras, órgãos responsáveis pela gestão ambiental, pelo manejo do solo e pela 
administração pública no geral incluindo todos os entes federativos.  
Tratando especificamente do caso do Plano de Recursos Hídricos da Baía de 
Guanabara avanços já foram feitos no diagnóstico estando agora na fase de 
elaboração do prognóstico. Após essa fase terá início a elaboração do plano 
propriamente dito, definindo diretrizes e metas, além de ações e planos de 
investimento para a execução das mesmas. Posteriormente, será dado início a fase 
de monitoramento, também chamada de fase pós plano, na qual se fará o 
acompanhamento das políticas implementadas, e, sendo necessário, realizar-se-á 
ações de adaptação e revisão.  
Ana Costa também lembrou que em todas as fases de elaboração do plano de recursos 
hídricos a participação social da população é de suma importância, uma vez que o 
plano deverá definir metas de qualidade da água; apontar prioridades para outorga de 
direitos de uso; estabelecer diretrizes e critérios para a cobrança de uso de recursos 
hídricos; propor a criação de áreas sujeitas a restrição de uso; além de metas e 
indicadores de implementação. 
Em seguida, esclareceu que nas esferas de atribuição, caberá a Associação Pró-
Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) propor o 
plano para o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara que, caso opte por aprová-lo, 
encaminhará para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro para que seja referendado. 
Neste processo, é importante que o Plano de Recursos Hídricos sigam as 
recomendações da Agência Nacional de Águas (ANA), estabelecendo em seu plano 
de investimentos ações concretas, específicas e necessárias e concentrando os 
esforços em poucas ações prioritárias para que se evite a pulverização de recursos, 
uma vez que, por regra, são escassos. Além disso, deve conter o resultado de pactos 
setoriais exequíveis, i.e. deve conter objetivos possíveis de serem alcançados. 
Seguindo sua apresentação, Ana Costa destacou que o Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Baía de Guanabara (elaborado em 2005) não contemplava os sistemas 
lagunares. Por conta disso, constará no Plano de Recursos Hídricos essa atualização 
para que os sistemas lagunares também estejam representados. Nesse sentido, 
destacou o apoio dado pela prefeitura de Niterói no que diz respeito ao fornecimento 
de dados e informações. 
Esclareceu que Niterói está situada em duas unidades de planejamento hidrológico 
distintas, uma parte está na unidade leste (que também engloba os municípios de 
Tanguá, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito) e outra na unidade é referente as lagoas 
de Itaipu e Piratininga.  
No que diz respeito à elaboração do Plano de Recursos Hídricos, foi contratada a 
empresa RHA engenharia através de ato convocatório, tendo ordem de início a partir 
de novembro de 2019. Até o presente momento, foram elaborados os seguintes 
estudos: o plano de trabalho; o diagnóstico, que foi dividido em três tomos e aprovados 
em momentos distintos. Há a previsão para a entrega do prognóstico na primeira 
quinzena de dezembro. Para mais detalhes sobre esses estudos, acesse o seguinte 
endereço eletrônico (http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/). 
Destacou que em todas as fases de elaboração houve o estímulo à participação social 
através da realização de questionários online, oficinas virtuais, além de entrevistas 
telefônicas. 
A partir do diagnóstico, pode-se concluir que não há situação de conforto quando se 
trata de quantidade e qualidade de água na Baía de Guanabara. Contudo, o município 
de Niterói se destaca em relação aos demais municípios no entorno da Baía de 
Guanabara apresentando índices de média criticidade no que diz respeito a 
esgotamento sanitário e drenagem urbana. Entretanto, o mesmo não se verifica em 
relação a quantidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos estando em alta 
criticidade junto com a maioria dos municípios ao redor da Baía de Guanabara. 
Por último, reiterou que, uma vez superada a fase de diagnóstico, terá início a fase de 
elaboração do prognóstico, fase na qual serão definidos os cenários de referência do 
plano. Nessa fase, redobra-se a importância da participação social, uma vez que é tida 
com uma fase chave. 
Após sua fala, Ana Costa perguntou aos conselheiros se haviam dúvidas ou 
questionamentos a serem feitos. Nesse sentido, o Secretário Executivo do COMAN, 
Gabriel Mello Cunha indagou a respeito dos valores das ações do plano e os prazos 
para serem realizadas.  O conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON), por sua vez, 
indagou a respeito da hierarquização das tomadas de decisões quanto aos recursos 
hídricos, bem como quem será responsável pelas ações. Também se manifestou, o 
conselheiro Leandro Pontual (UFF) questionando a respeito da utilização de planos 
diretores na modelagem que estão utilizando para a projeção de cenários futuros e 
qual é o coeficiente de impermeabilização observado e também questionou a respeito 
da possibilidade de utilização estratégica das águas subterrâneas. Aproveitando a 
Menção o Sr. Gabriel Mello Cunha indagou a respeito das bacias aéreas perguntando 
se estavam presentes no plano de recursos hídricos. Por fim, o Conselheiro Ricardo 
Portugal (CLIN) indagou se continha no Plano de Recursos Hídricos alguma previsão 
para o enfrentamento de problemas relacionados ao microplástico e ao nano plástico. 
Ana Castro, respondendo à primeira indagação do Secretário Executivo, Sr. Gabriel 
Mello Cunha, disse estar previsto para o Plano de Recursos Hídricos R$ 2.200.000,00 
(dois milhões e duzentos mil reais) e que a empresa contratada foi a que apresentou 
o menor preço (R$ 1.219.000,00). O prazo para a conclusão foi previsto inicialmente 
para dezembro de 2021, porém a empresa já sinalizou que podem haver atrasos 
oriundos dos contratempos inerentes à pandemia.  
Em relação ao questionamento feito por Gonzalo Cuevas (CCRON), foi dito que a 
hierarquização das atribuições costumam ser delimitadas nos planos de investimento. 
Ressaltou que a orientação que se têm é que se realiza os planos de ação com base 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
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em recursos do próprio comitê, uma vez que na maioria dos casos é o que se têm de 
concreto, muitas vezes usados como “recurso semente” para angariar mais recursos 
em ações conjuntas. 
Respondendo o conselheiro Leandro Pontual (UFF), Ana Costa, disse que se utilizam 
nas modelagens os planos urbanísticos e planos diretores, bem como os planos de 
saneamento e afins, por onde se busca identificar o coeficiente de impermeabilização. 
Quanto à utilização estratégica de águas subterrâneas, falou que no plano de bacia, 
em sua primeira versão, considerou-se essa possibilidade para o aumento da oferta 
de água na região hidrográfica. No entanto, para alguns locais, essa não é uma 
alternativa viável, uma vez que há realidades muito díspares entre as localidades ao 
redor da Baía de Guanabara. Para Niterói é possível que seja uma solução, contudo, 
o mesmo não pode ser dito em relação a Maricá. Destacou ainda que as bacias aéreas 
não foram contempladas, não obstante, ainda há tempo para novas considerações. 
Também não foi contemplado no diagnóstico os problemas relacionados ao micro 
plástico e ao nano plástico que foram indagados pelo conselheiro Ricardo Portugal. 
Todavia, como há limitações orçamentárias, sempre opta-se por focar as ações em 
pontos estratégicos para que não haja dispersão de recursos. 
Após as respostas, o Secretário Executivo do Conselho, Gabriel Mello Cunha 
comentou que, no que diz respeito ao coeficiente de impermeabilização, a secretaria 
de fazenda possui um registro de imagens utilizados para avaliar a taxa de ocupação 
dos imóveis para a cobrança de IPTU e que acredita que esse mesmo instrumento 
pode ser utilizado para verificação da taxa de impermeabilização. 
Não havendo mais indagações, passou-se para o último ponto da pauta, “Assuntos 
Gerais”. Assim sendo, foi perguntado aos conselheiros se eles haviam algum tema a 
ser tratado em sede de Assuntos Gerais. Nesse sentido, o conselheiro Gonzalo 
Cuevas (CCRON) lembrou que na última reunião do conselho foi dito que as águas ao 
redor da lagoa de Itaipu não possuem boa qualidade e isso reflete nas praias de Itaipu 
e Camboinhas quando há a saída de água da lagoa em direção ao mar. Por conta 
disso seria necessário instalar placas de aviso, informando que não há condição de 
balneabilidade. Em resposta, o Secretário Executivo Gabriel Mello Cunha lembrou que 
é membro do conselho da RESEX e se comprometeu a levar esta questão na próxima 
reunião.  
O conselheiro Ricardo Portugal (CLIN), em seguida, disse que sabe que as atas são 
publicadas em diário oficial, contudo perguntou sobre a possibilidade de se comunicar 
o dia de publicação das atas do COMAN no diário oficial, para que os conselheiros 
tenham maior ciência. Nesse sentido, o estagiário da SMARHS, Lucas Pessoa, se 
comprometeu a informar aos conselheiros sempre que houver a publicação das atas 
no diário oficial 
Ainda em Assuntos Gerais, o conselheiro Leandro Pontual (UFF) sugeriu que fosse 
abordado uma pauta pertinente ao monitoramento e avaliação de qualidades de água 
e formas de tratamento da contaminação e informou que podem ser chamados 
pesquisadores que atuaram nesses estudos para apresentar essa temática em 
reuniões futuras. Encaminhou-se essa demanda para a Câmara Técnica de 
Saneamento Ambiental para debate e desenvolvimento. Gabriel Mello Cunha também 
sugeriu para as futuras reuniões do COMAN a apresentação do Relatório Local 
Voluntário quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Niterói. O 
Secretário Executivo também destacou que a Revista do Ambiente de Niterói (REVAN) 
já possui uma nova publicação e que toda a colaboração dos presentes com artigos e 
relatos de experiência para as próximas edições são bem-vindas (Para mais detalhes 
acessar o site: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan). 
O conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) lembrou que a apresentação do plano 
municipal do plano de saneamento básico não foi realizada no COMAN por falta de 
quórum, mas, devido a relevância do tema, seria interessante que essa pauta fosse 
abordada em uma reunião futura. Em razão disto, o Secretário Executivo se 
comprometeu a consultar a disponibilidade da empresa responsável para apresentar 
este tema no COMAN.  
Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-
feira ( dia 29 – vinte e nove) do mês de dezembro do ano de 2020. 
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros, segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói 
(COMAN) em 29 de dezembro de 2020. Realizada em plataforma virtual de 
videoconferência (Google Meets). 

Pauta: 
1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
2 - Câmaras Técnicas; 
3 - Apresentação do balanço de atividades do COMAN (2016 a 2020);  
4 -  Assuntos Gerais. 
Ata: 
Estiveram presentes nessa reunião online: Gabriel Pacheco Mello Cunha 
(SMARHS); Leandro Pontual (UFF); Henriette Guarnieri Tubbs (SMS); Priscila 
Maria Danziger Schechter (PGM); Katia Vallado Braga (CCRON); Ricardo 
Portugal (CLIN); Manoel Alves Junior (CDL); Fernanda Mezzavilla (SMU); Liara 
William Gonçalves (SMC); Tainá Mocaiber (OAB). 

O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Sr. Eurico Toledo esteve 
representado nesta reunião pelo Sr. Gabriel Mello Cunha, Subsecretário de 
Sustentabilidade da SMARHS e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Niterói (COMAN). A ausência do Secretário de Meio Ambiente foi 
justificada pela sobreposição de reuniões no calendário de ações da Secretaria Meio 
Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). 
A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias 

impostas pelos órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19, em 2ª chamada, 
quando o quórum mínimo necessário foi atingido. Registrou-se no livro de presença do 
COMAN o nome e a instituição dos conselheiros presentes. 
No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo Gabriel 
Mello Cunha, após lembrar aos conselheiros a pauta da presente reunião, realizou a 
leitura da ata da 8ª Reunião Ordinária de 2020. Em seguida, a ata da 8ª reunião 
ordinária de 2020 foi submetida ao plenário, tendo sido aprovada pelos conselheiros 
por unanimidade e sem ressalvas. 
Posteriormente, o Secretário Executivo do Conselho, Sr. Gabriel Mello Cunha propôs 
aos conselheiros que as recomendações presentes na ata da última reunião referentes 
ao Plano de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara fossem encaminhadas por ofício 
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para a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(Agevap). Tal proposta foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade e sem 
ressalvas. 
Dando seguimento a pauta, adentrou-se o tópico pertinente às Câmaras Técnicas 
(C.Ts.). Desta forma, passou-se a palavra para o estagiário da SMARHS, Lucas 
Pessôa que, por sua vez, comunicou aos conselheiros que Aline Moreno, 
coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e da Câmara Técnica de 
Fauna Silvestre, informou que ambas as C.Ts. não realizaram reuniões durante o mês 
de dezembro e, assim sendo, não haviam informes para serem passados nesta 
reunião do COMAN. 
Em seguida, passou-se a palavra para o conselheiro convidado Ricardo Garcia para 
passar os informes pertinentes à C.T. de áreas verdes. Este, por seu turno, informou 
que a Câmara Técnica de Áreas Verdes realizou duas reuniões ao longo do mês de 
dezembro e em ambas foram discutidos planos de ação para o ano vindouro, 
envolvendo tanto a continuidade de projetos já iniciados como o início de novos 
projetos. Também se manifestou Alex Figueiredo, membro da Câmara Técnica de 
Fauna Silvestre, que destacou o grande número de resgates e solturas realizadas ao 
longo do ano de 2020. 
Não havendo mais informes, iniciou-se a apresentação referente ao ponto 4 da pauta, 
“Balanço de Atividades do COMAN”. Inicialmente, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel 
Mello Cunha destacou que a presente gestão do COMAN teve início no ano de 2016 
quando Eurico Toledo Assumiu a presidência do conselho coincidindo com a posse do 
presente Secretário Executivo do Conselho. De início, foram tomadas novas medidas 
como a criação de um website para o COMAN na qual todas as informações 
pertinentes ao conselho como sua composição e as atas publicadas podem ser 
encontradas em um formato acessível (Para acessar o site do COMAN basta utilizar o 
seguinte endereço eletrônico: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). 
Inicialmente, destacou que o Conselho Municipal de Meio Ambiente é órgão colegiado 
autônomo de caráter consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador e de 
assessoramento do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMAN. O COMAN tem 
atribuições de assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política municipal de 
meio ambiente e nas diretrizes governamentais de proteção dos recursos ambientais, 
bem como deliberar sobre assuntos relativos às questões ambientais a nível municipal. 
Ressaltou que no ano de 2016 foram realizadas 6 reuniões ordinárias e uma reunião 
extraordinária; no ano de 2017 foram realizadas 10 reuniões ordinárias; no ano de 
2018, ocorreram 5 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária; no ano de 2019, 
ocorreram 9 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária; por fim no ano de 2020 
ocorreram 7 reuniões ordinárias contando com a presente reunião. Destaca-se que a 
ata de todas as reuniões foram publicadas em diário oficial e estão presentes no site 
da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/atas-coman). 
O Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, destacou que esse número de 
reuniões só foi possível devido a participação frequente dos conselheiros e, por conta 
disso, expressou seus votos de gratidão em relação a todos os conselheiros na figura 
dos que estavam presentes. 
Também destacou que durante o período entre 2016 e 2020 o COMAN aprovou uma 
Moção recebida pelo Conselho da Reserva Extrativista Marítima de Itaipu (RESEX) 
que foi transposta pelo COMAN através da resolução nº 01/2019. Além disso destacou 
que foi aprovado pelo Conselho uma carta de recomendação das Galerias 
Multidimensionais Rodoviárias (GMRs) e foram aprovadas 4 Resoluções. Foram essas 
a Resolução SMARHS 01/2017; a Resolução SMARHS 02/2017; a Resolução COMAN 
01/2018; e a Resolução  COMAN 01/2019. 
No que diz respeito às atividades que causam significativo impacto ambiental, houve 
duas apresentações no COMAN em 2017, uma da empresa Queiroz Galvão referente 
ao Sistema de Produção Antecipada (SPA) do Campo de Atlanta Bloco BS-4, Bacia 
de Santos; outra consistiu de uma  Audiência Pública Para Licenciamento Ambiental 
relativa ao desenvolvimento da Produção do Campo de Tartaruga Verde – Bacia de 
Campos (Petrobras e IBAMA). No ano de 2018, houve uma apresentação da empresa 
Equinor referente a atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás no bloco 
BCM-7 (Campo de Peregrino) Bacia de Campos. Por fim, em 2019 houve uma 
apresentação da empresa apresentação CGG (Consultoria EKMAN) quanto ao Projeto 
Santos Fase IX. (Pesquisa Sísmica). 
Quanto ao fundo de compensação ambiental municipal, foi relatado que, em 2016, o 
fundo apresentou um saldo inicial de R$ 2.680.328,82 (dois milhões seiscentos e 
oitenta mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) e um saldo final de 
R$ R$ 3.497.061,84 (três milhões quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e um 
reais e oitenta e quatro centavos).  
Durante o ano de 2017, o fundo apresentou um saldo inicial de R$ R$ 3.497.061,84 
(três milhões quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos) e um saldo final de R$ 4.116.074,68 (quatro milhões cento e dezesseis mil 
e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Também durante o ano de 2017 
houve a migração da conta do Fundo Municipal de Conservação Ambiental do Banco 
do Brasil para a Caixa Econômica Federal. 
Por seu turno, durante o ano de 2018, o fundo apresentou um saldo inicial de 
R$ 4.116.074,68 (quatro milhões cento e dezesseis mil e setenta e quatro reais e 
sessenta e oito centavos) e um saldo final de R$ 4.178.307,04 (quatro milhões cento 
e setenta e oito mil e trezentos e sete reais e quatro centavos). Destaca-se que, 
durante o ano de 2018, houve um gasto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 
referente à contratação de serviço locação de um veículo de passeio, com licitação 
presente no processo nº 250001384/2017. 
Durante o ano de 2019, o fundo apresentou um saldo inicial de R$ 4.178.307,04 (quatro 
milhões cento e setenta e oito mil e trezentos e sete reais e quatro centavos) e um 
saldo final de R$ 8.293.682,88 (oito milhões duzentos e noventa e três mil e seiscentos 
e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Destaca-se nesse ano os gastos de 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). referente ao 1º Termo aditivo do contrato n° 
02/2018 (Processo 250001384/2017) e de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos 
reais), referente ao curso de capacitação de Controle do Ruído no Meio Ambiente, feito 
com dispensa de licitação uma vez que somente a ABNT pode aplicar este curso, com 
fundamento nos artigos 23 a 25 da Lei n° 8.666/93. 
Por fim, durante o ano de 2020, o fundo obteve um saldo inicial de R$ 8.293.682,88 
(oito milhões duzentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta 
e oito centavos) e saldo final de R$ 8.976.029,59 (oito milhões novecentos e setenta e 
seis mil e vinte e nove reais  e cinquenta e nove centavos).  Destaca-se os gastos de 
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R$ 17.550,00 (dezessete mil e quintos e cinquenta mil reais), referente à contratação 
do curso de capacitação “Formação Avançada de Pilotos e Aeronaves Remotamente 
Pilotadas, Especialização em Regulamentação e Operações Complexas: Fiscalização 
e Monitoramento em Atividade no Contexto Ambiental” (Processo 250000220/2020); e 
de R$ 88.304,64 (oitenta e oito milhões trezentos e quatro mil reais e sessenta e quatro 
centavos) referente ao 2º termo aditivo do contrato n° 02/2018 (Processo 
250001384/2017). 
Para acessar o relatório completo de balanços de atividades do Conselho de Meio 
Ambiente de Niterói durante os anos de 2016 a 2020, basta acessar o seguinte 
endereço eletrônico: (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). 
Por fim, adentrou-se o último ponto da pauta, assuntos gerais. Neste sentido o 
Secretário Executivo perguntou aos demais conselheiros se algum deles gostaria de 
se manifestar em sede deste tópico. Neste sentido, os conselheiros Henriette Guarnieri 
Tubbs (SMS), Liara William Gonçalves (SMC) e  Ricardo Portugal (CLIN) manifestaram 
o desejo de que todos os conselheiros e colaboradores do COMAN tenham pela frente 
um ano novo melhor e que o trabalho realizado no COMAN ao longo de todos esses 
anos tenha continuidade e se intensifique mais ainda.  Sem mais, a reunião foi 
encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira ( dia 26 – vinte e seis ) 
do mês de janeiro do ano de 2021.  
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros, segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE 
PORTARIA SMU Nº 011/2021 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE no uso de suas 
atribuições legais: 
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 13.889/2021 e ainda a 
responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos prescrita no 
artigo 24, incisos II e VI da Lei Federal nº 9.503/97; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica REVOGADA a Portaria SMU/SST nº 162/2019, publicada em 02/10/2019. 
Art. 2º - Fica instituído excepcionalmente, área de estacionamento para operação de 
carga e descarga na Rua Presidente Backer, nº 247, de 2ª feira a Sábado, no horário 
compreendido entre 10:30 e 16:00 horas, em sentido longitudinal, conforme 
sinalização a ser implantada no local. 
Art. 3º - A não observação aos dias e horários determinados nesta Portaria remetera 
a cassação da mesma. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

ORDEM DE INÍCIO 001/2021 

Estamos concedendo Ordem de Início à execução do objeto de licitação na 
modalidade Carta Convite de nº 01/2020, firmado com a empresa META SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA, objetivando a execução de serviços de Levantamento Topográficos 
na Cidade de Niterói, a contar do dia 06/02/2021 com término previsto para 06/02/2022. 
Proc. nº 080/006470/2019. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
CORREGEDORIA GERAL 

PORTARIA Nº 002/2021 - O Corregedor da Guarda Civil Municipal de Niterói, no uso 
de suas atribuições, Resolve ARQUIVAR o Processo Administrativo Disciplinar nº 
13000291/2020 em desfavor da servidora da Guarda Civil Municipal KÁTIA SELENE 
BASTOS DOS SANTOS, Matrícula, 234.478-6, ao que se refere as infrações 
administrativas disciplinares ora imputadas. Com supedâneo nos artigos 231,III C/C 
197,II todos da Lei Municipal 2838/2011. No entanto, por tratar-se de caso descrito no 
art. 237 deste mesmo diploma legal, após a devida ratificação do valor do bem objeto 
deste PAD, tramite-se os autos ao setor correspondente para as devidas providencias 
conforme o disposto na legislação correspondente.                                                        
 

PORTARIA Nº 003/2021 – O Corregedor da Guarda Civil Municipal de Niterói, no uso 
de suas atribuições, resolve punir o Guarda Civil Municipal RAYMAR MARINS JOSÉ, 

matrícula, 1235.260-7, com pena de REPREENSÃO do artigo, 123, XVIII da Lei 
2838/2011, por fazer jus às circunstâncias atenuantes previstas no artigo 234, I do 
mesmo Diploma Legal, conforme o apurado no Procedimento nº 0488/2020-COGER, 
originado pela FRD nº 0550/20, onde se apurou a transgressão disciplinar. Ao lhe ser 
ofertado o direito do Contraditório e da Ampla Defesa, o servidor não apresentou fatos 
ou argumentos que justificassem a transgressão funcional ou motivassem decisão 
contrária. 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
RESOLUÇÃO PGM N° 01, DE JANEIRO DE 2021. 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas na legislação em vigor,  

R E S O L V E: 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Estágio Extracurricular de nível superior para as 
áreas de Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis, que objetiva 
proporcionar aos graduandos o conhecimento teórico e prático relacionado a Gestão 
e Contabilidade Pública, sobretudo no âmbito municipal. 
 
Parágrafo único. O programa de estágio será regido pela da Lei 11.788/2008 e 
contará com o total de 2 (duas) vagas, devendo os estagiários admitidos por período 
inicial de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, sucessivamente, até o prazo 
máximo de 2 (dois) anos. 
Art. 2° O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio transporte, em igual 

patamar ao percebido pelo Programa de Estágio Forense da Procuradoria Geral do 
Município.  
Parágrafo único. As despesas decorrentes deste Programa correrão no Programa de 

Trabalho 120104.122.0145.4191, código de despesas 3339036000000, Fonte 138. 
Art. 3º Os estagiários ficarão sob orientação da Diretoria de Apoio e Logística – DAL, 
vinculados à Contadoria da Procuradoria, atuando, sempre sob supervisão, não 
podendo firmar assinatura em qualquer documento oficial, sem que esteja 
conjuntamente firmado pelo servidor supervisor, que será responsável pela veracidade 
e autenticidade das informações ali contidas. 
Art. 4º Os estagiários prestarão auxílio nas demandas de competência da DAL, 

auxiliando na elaboração de minutas de laudos periciais contábeis e nas atividades 
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