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Natal Musical anima a cidade de Búzios

O Homem-formiga chega à Búzios
Na semana do natal os moradores de Búzios ganham presente. Aos sábados e domingos,
o município oferece quatro sessões gratuitas de cinema, no Cine Teatro da Rasa, localizado
no INEFI. Com exibição de diversos filmes brasileiros e internacionais de grande sucesso.
Neste final de semana, dias 26 e 27, os filmes em exibições serão: “Pan”, “O HomemFormiga”, “As Férias do Pequeno Nicolau” e “Qualquer Gato Vira-lata 2”.

A Praça Santos Dumont, em Búzios, ficou pequena para tanta gente no final
de semana. É que nos dias 19 e 20, uma incrível dobradinha aconteceu entre o
Coral Encanta Búzios e a Academia de Dança Adriano Labis, no palco montado
pela Prefeitura Municipal.
O Coral Encanta Búzios fez mais uma de suas apresentações imaculadas, perfeitas do início
ao fim, em um trabalho que envolve meninas de todos os níveis sociais e bairros da cidade.
O maestro Moises Santos preparou para este Natal um repertório eclético, que inclui
canções brasileiras e internacionais (algumas acompanhadas de violão e instrumento de
percussão tocada por menina do próprio coral). Além disso, foram cantadas tradicionais
músicas natalinas. E sem deixar de lado a nossa brasilidade musical, o maestro propôs
releituras, adequando o Natal ao clima despojado de Búzios. Foram cantadas músicas
nacionais e estrangeiras. O Encanta Búzios é um projeto da Prefeitura de Armação dos
Búzios, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia.
Já a Academia de Dança, como uma instância de formação de cidadania, assume sua
função social e garante aos alunos, por meio de aulas e palestras, o desenvolvimento de habilidades pessoais, tais como, disciplina, responsabilidade, comprometimento e inserção social.
O espetáculo de Adriano Labis deixou a plateia boquiaberta. A reprodução dos shows da
Broadway proporcionou encantamento a todos os que a assistiram este trabalho, que reuniu, em um só palco, os grandes musicais internacionais, retratando o berço das melhores
montagens mundo afora, tais como: O Rei Leão, A Bela e a Fera, Mary Poppins, Fantasma
da Ópera e Moulin Rouge, entre outros.

Sinopses
Pan
Peter (Levi Miller) é um garoto de 12 anos que vive
em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças
são sequestradas por piratas em um navio voador,
que logo é perseguido por caças do exército britânico. O navio escapa e logo ruma para a Terra do
Nunca, um lugar mágico e distante onde o capitão
Barba Negra (Hugh Jackman) escraviza crianças e
adultos para que encontrem pixum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada. Em pleno garimpo,
Peter conhece James Hook (Garreth Hedlund), que
tem planos para fugir do local.
O Homem-formiga
Dr. Hank Pym (Michael Douglas), o inventor da
fórmula/ traje que permite o encolhimento, anos
depois da descoberta, precisa impedir que seu expupilo Darren Cross (Corey Stoll), consiga replicar o
feito e vender a tecnologia para uma organização do
mal. Depois de sair da cadeia, o trambiqueiro Scott
Lang (Paul Rudd) está disposto a reconquistar o
respeito da ex-mulher, Maggie (Judy Greer) e, principalmente, da filha. Com dificuldades de arrumar
um emprego honesto, ele aceita praticar um último

golpe. O que ele não sabia era que tudo não passava de um plano do Dr. Pym que, depois de anos
observando o hábil ladrão, o escolhe para vestir o
traje do Homem-Formiga.
As férias do Pequeno Nicolau
Termina o ano letivo. Nicolau (Mathéo Boisselier),
seus pais e a avó viajam para o litoral com o objetivo
de aproveitar ao máximo o verão. Na praia o menino
faz novos amigos e conhece uma garota, Isabelle
(Erja Malatier), que ele acredita ser sua futura esposa.
Qualquer Gato Vira-lata 2
Tati (Cléo Pires) e Conrado (Malvino Salvador), que
terminam juntos o primeiro filme, viajam a Cancún,
onde ele participa de uma conferência para o lançamento de seu livro. Lá, ela aproveita a ocasião para
pedi-lo em casamento, com transmissão via internet
para todos os amigos no Brasil. Mas, ao responder,
Conrado solta apenas um “Posso pensar?”. A moça,
então, se decepciona e Marcelo (Dudu Azevedo),
ex de Tati, volta a ter esperanças. Para complicar,
Ângela (Rita Guedes), a ex de Conrado, também é
convidada para o mesmo evento no México, onde
também está lançando um livro, cuja tese bate de
frente com a dele.
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO PREFEITO

intervêm ou estão envolvidas na prevenção e na melhoria da segurança da população, em caráter permanente e
contínuo e com participação da sociedade civil organizada, representando paritariamente todos os bairros e regiões
do Município.

LEI Nº. 1183, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre alterar a Lei n° 1129, de 25 de agosto de 2015, que trata sobre determinar obrigações relativas ao
atendimento aos bancos e instituições assemelhadas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
		
Art.1º Ficam alterados os arts. 1°, 3° e 8°, da Lei n° 1129, de 25 de agosto de 2015, passando a ter as subsequentes
redações:
“Art. 1°..................
...................
§ 1°. Para fins desta Lei, entende-se como tempo razoável de atendimento o prazo máximo de 20 (vinte) minutos
em dias normais, e de 30 (trinta) minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados prolongados.
Art. 3° Os bancos deverão disponibilizar, em todas as suas agências, pelo menos um bebedouro de água e um
banheiro para cada sexo, adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
Art. 8°...................
..................
VI – multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) na 5ª (quinta) autuação.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 2° Compete ao Conselho Municipal de Segurança Publica de Armação dos Búzios- COMSEP:
I - elaborar seu regimento interno, apresentando ao poder executivo para publicação;
II - participar da elaboração juntamente à Administração Municipal e a sociedade civil organizada, da política e do
plano municipal de segurança publica e de ações de prevenção da criminalidade no Município;
III - interagir com a comunidade, Administração Municipal, órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal, Poder
Legislativo, Poder Judiciário e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para elaboração de planos, projetos e convênios para a política de segurança pública;
IV - colaborar na execução e desenvolvimento da política de segurança pública do Município, propondo ao governo
municipal quando da elaboração dos planos plurianuais - PPA e leis orçamentarias anuais – LOA, dotações específicas para o desenvolvimento das ações preventivas e manutenção do conselho;
V - debater em plenária, a título de audiência pública, planos, projetos e ações com objetivo de firmar convênios
com os entes federais, encaminhando-os ao chefe do executivo para formalização dos respectivos convênios;
VI - opinar e emitir pareceres sobre a política de segurança pública quando suscitados em plenária, cumprindo tal
procedimento o que rezar o regimento interno do conselho;
VII - pronunciar-se sobre assuntos de relevância na área de segurança pública do Município, atentando para a independência e autonomia das instituições e a participação da sociedade representada no conselho, na fiscalização
das ações do poder público;
VIII - promover debates, seminários, conferências e estudos objetivando o estabelecimento de políticas de segurança pública no Município;
IX - cuidar para que a política de segurança não fuja aos limites da Lei e do respeito aos Direitos Humanos;
X - denunciar publicamente ações dos agentes da área de segurança pública que desrespeitem a Lei e os Direitos Humanos;
XI - elaborar plano anual de trabalho apresentando ao executivo municipal até o mês de agosto de cada ano, o
plano orçamentário para o exercício seguinte, a ser incluído na lei orçamentaria municipal;
XII - elaborar o relatório anual de trabalho a ser apresentado ao Prefeito Municipal.
CAPITULO III
Da Composição e Mandato

Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
Autoria: Vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos
LEI Nº. 1184, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre instituir o Conselho Municipal de Segurança Pública de Armação dos Búzios; revoga a Lei n° 306, de
13 de março de 2002 e a Lei n° 390, de 21 de agosto de 2003, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
		
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Publica de Armação dos Búzios- COMSEP, órgão consultivo, deliberativo, de articulação, de informação e cooperação entre todas as entidades que, no âmbito municipal,

Art. 3° O Conselho Municipal de Segurança Pública - COMSEP terá a seguinte composição:
I – 1 (um) representante da Secretaria de Governo, do Gabinete do Prefeito, ou da secretaria que a substitua;
II – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública sendo este responsável pela Secretaria
Executiva do Conselho;
III - O Coordenador Municipal de Segurança;
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos;
VI - O comando da Guarda Municipal e da Guarda Patrimonial;
VII – 1 (um) representante da Defesa Civil Municipal.
VIII – 3 (três) representantes da sociedade civil organizada, compreendidos as associações de moradores, entidades religiosas e conselhos de pais e alunos;
IX – 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 61ª Subseção - Armação dos Búzios;
X – 1 (um) representante do Conselho Comunitário de Segurança, como representante da sociedade e demais
organismos representativos naquele conselho;
XI – 1 (um) representante da 5ª Companhia da Polícia Militar - Armação dos Búzios;
XII – 1 (um) representante do Conselho Tutelar do Município;
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XIII – 1 (um) representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Art. 2º Fica instituída a Gratificação por Representação Judicial.

§ 1°. O Conselho Municipal de Segurança Pública, órgão deliberativo nos termos do caput do art. 1º, será vinculado
à Secretaria Municipal de Segurança Pública, que proverá meios necessários ao seu funcionamento administrativo
e institucional;
§ 2°. A representação da sociedade civil organizada disposto no inciso VIII, do art. 3°, far-se-á por 1 (uma) entidade
de península e 2 (duas) do continente (Norte e Sul).
§ 3°. O Conselho será composto por 15 (quinze) conselheiros, considerando para cada titular seu respectivo suplente da mesma entidade representativa.
§ 4°. Os integrantes do supra aludido Conselho não receberão jeton ou remuneração de qualquer espécie sendo,
seus serviços gratuitos e considerados de relevante interesse público.

Parágrafo único. Farão jus à gratificação os procuradores jurídicos estatutários que representam a Câmara Municipal perante as instâncias judiciárias.

Art. 4° O Conselho Pleno é composto por todos os conselheiros titulares indicado no caput do art. 3º, ressalvadas
as substituições conforme dispuser o regimento interno do COMSEP, que se reunirão a cada 2 (dois) meses em
caráter ordinário, sempre na última quinzena do mês e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou
pela secretaria executiva, justificadamente.

Parágrafo único. Fará jus à Gratificação o servidor estatutário da Câmara Municipal de Armação dos Búzios
ocupante do cargo de Jornalista.

Art. 5° O Conselho Municipal Segurança Pública reunir-se-á ordinariamente, com a presença de, pelo menos,
metade de seus membros, e extraordinariamente com menos 1/3 (um terço) dos seus membros.
Art. 6° A nomeação dos conselheiros representantes das entidades será feita por ato do executivo municipal.
Art. 7° Em 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação desta Lei, as entidades mencionadas no art. 3º, indicarão os seus representantes e respectivos suplentes para integrarem o Conselho Municipal de Segurança Pública
do Município de Armação dos Búzios – COMSEP.

Art. 3º Fica instituída a Gratificação pelo exercício de Função de Responsável Contábil.
Parágrafo único. Fará jus à gratificação servidor estatutário da Câmara Municipal de Armação dos Búzios ocupante do cargo de contador.
Art. 4º Fica instituída a Gratificação por Representação Midiática.

Art. 5º As gratificações previstas nesta lei serão no montante de 35% (trinta e cinco por cento) do salário base dos
servidores estatutários.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
LEI Nº. 1189, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015

Art. 8° O mandato dos membros do Conselho terá a duração de 2 (dois) anos, permitindo-se a recondução sucessiva, por uma única vez.

Dispõe sobre alterar os vencimentos dos cargos efetivos de nível fundamental e médio da Câmara Municipal.

Art. 9° A Secretaria Executiva será exercida pelo Secretário de Municipal de Segurança Pública, ou pessoa designada pelo chefe do executivo, não isentando esta do secretariado do COMSEP.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10. Os atos do COMSEP serão publicados em sítios eletrônicos ancorados na página oficial da Prefeitura da
Cidade de Armação dos Búzios e publicados em boletim oficial do Município, cumprindo-se os procedimentos do
regulamento interno do COMSEP.

Art. 1º Ficam majorados em 35% (trinta e cinco por cento) os vencimentos base dos servidores efetivos ocupantes
dos cargos de nível fundamental e médio da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, criados pela Resolução
nº 811/2012.

Art. 11. A Mesa Diretora do conselho será eleita por maioria simples, para um mandato de 2 (dois) anos, e nomeados conforme o art. 6º, na primeira sessão ordinária, após a indicação de todos os conselheiros a que se refere
o art. 3º, do qual elegerá seu presidente, permitindo-se a recondução, conforme disposto no Regimento Interno.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Paragrafo único. A competência e atribuições da presidência, secretaria executiva e conselheiros será disciplinada
no regimento interno do COMSEP, elaborado e apresentado ao executivo municipal para publicação em até 60
(sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 12. Os casos de vacância de mandato de conselheiro ou da presidência serão declarados em plenária do qual
se aprovará substituto ou marcará prazos para substituição, oficiando a entidade representativa para suprir a vaga,
que não a fazendo, o COMSEP promoverá a eleição de nova entidade para compor a vaga.
Parágrafo único. É considerada a vacância do mandato quando a entidade não se fizer presente em 5 (cinco)
reuniões durante o período de um ano ou 3 (três) reuniões em sequência.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais
Art. 13. O Conselho Pleno aprovará seus pareceres por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando assim requererem a formalidade do ato para dar validade ao mesmo.
Art. 14. A participação popular far-se-á mediante representação indireta através dos conselheiros presentes, representantes das entidades da sociedade civil organizada, que encaminharão suas demandas para discursão e parecer.
Art. 15. O exercício do mandato do membro do Conselho será gratuito e constituirá serviço público relevante.
Art. 16. As sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho serão públicas e terão divulgação ampla e irrestrita,
no Boletim Oficial do Município.
Art. 17. Faculta-se ao servidor detentor de cargo público, emprego, função de confiança ou assessoramento solicitar ressalva para abono da falta ou período de horas em que esteja à disposição do COMSEP.
Art. 18. O Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Segurança Pública quando da elaboração dos orçamentos anuais, indicarão em seus orçamentos as dotações para custeio das despesas administrativas do COMSEP,
além de criar dotação orçamentaria específica para transferências de convênios com os entes federais e outras
entidades para a segurança pública.
Art. 19. Ficam revogadas a Lei n° 306, de 13 de março de 2002 e a Lei n° 390, de 21 de agosto de 2003.

Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
LEI Nº. 1190, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015
Altera os arts. 2° e 3°, da Lei n° 472, de 30 de dezembro de 2004, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterado o art. 2º da Lei nº 472 de 30 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º As operadoras de turismo náutico que operam os serviços de cruzeiros marítimos deverão pagar a quantia
de R$ 12,00 (doze reais) multiplicada pelo número de passageiro a bordo, e acrescida em 20% (vinte por cento)
no período noturno.
I – a empresa que realizar entre 6 (seis) e 15 (quinze) operações relacionadas no caput deste artigo, terá reduzido
o valor descrito para R$ 10,00 (dez reais);
II – a empresa que realizar acima de 16 (dezesseis) operações relacionadas no caput deste artigo, terá reduzido o
valor descrito para R$ 9,00 (nove reais);
§1º Para fazer jus ao benefício disposto nos incisos acima, as operadoras deverão encaminhar a lista de operações
que farão no período de 6 (seis) meses, com antecedência de 30 (trinta) dias do seu início;
§2º A tarifa será calculada através do Passe de Saída e/ou pela Lista de passageiros;
§3º Ocorrendo divergência entre a quantidade de desembarques informada e a efetivamente realizada, a empresa
responsável será tributada conforme tarifa prevista no caput deste artigo, podendo ainda ser emitida guia complementar referente ao valor recolhido a menor.”
Art. 2º Fica alterado o art. 3º, da Lei nº 472, de 30 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.3° O valor previsto no artigo anterior poderá ser revisto por Decreto do Poder Executivo.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Parágrafo único. A Fazenda Pública Municipal inscreverá em dívida ativa os créditos das empresas inadimplentes,
depois de decorrido o prazo da notificação do seu vencimento.”

Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
LEI Nº. 1188, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a criação de gratificações para servidores estatutários da Câmara Municipal de Armação dos Búzios.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação por Função de Auxílio Técnico à Procuradoria em processos Judiciais e Administrativos.
Parágrafo único. Fará jus à gratificação servidor estatutário da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, ocupante do cargo de Técnico Legislativo com bacharelado em Direito, que prestarem auxílio técnico à Procuradoria
da Casa, devidamente atestado pelo Procurador-Geral da Câmara através de certidão.

Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
DECRETO Nº 509, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre a fixação da Unidade Padrão Fiscal Municipal para o Exercício de 2016, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. nº. 592, §1° e §2°,da Lei Complementar n°. 22 de 9 de outubro de 2009 –
Código Tributário Municipal e suas alterações posteriores;
CONSIDERANDO o índice inflacionário calculado pelo IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – no
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015;
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DECRETA:
Art. 1° O valor da Unidade Padrão Fiscal Municipal – UPFM para o Exercício de 2016 será de R$ 2,3059 (dois reais,
e três mil e cinquenta e nove décimos milésimos de real).
Art. 2° O valor percentual aplicado será de 47,4846200% e o índice de correção no período foi de 1,4748462.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 23 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
PORTARIA Nº 685, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, com efeito desde 16 de dezembro de 2015, MARIANA BORGES NEVES, do cargo em
comissão de Oficial de Gabinete I, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 187, de 17 de janeiro de 2013.
Armação dos Búzios, 17 de dezembro de 2015.

Processo Administrativo: nº 12563/2015
Objeto: Contratação de profissional autônomo para aplicação de Curso de Formação para Aquaviários –
Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas CFAQ – C/M, para qualificar o aluno com as
competências e habilidades exigidas para o exercício das atribuições contidas nas Normas da Autoridade Marítima
para Aquaviários (NORMAM – 13).
Interessados:
Contratante
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
CNPJ.: 01.616.171/0001-02
Contratada
Sebastião Cláudio Lopes Bonifácio.
CPF.: 539.094.107-15
Classificação Orçamentária
Programa de Trabalho: 04.122.0001.2.854 - Manutenção da Unidade Administrativa
Elemento Despesa: 33.90.36.00
Empenho: 000885/2015
Valor: R$ 7.990,00 (sente mil novecentos e noventa reais)
JOÃO DE MELO CARRILHO
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE GOVERNO

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
PORTARIA Nº 686, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015*
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, com efeito nesta data, TÂNIA CRISTINA STOPA, do cargo em comissão de Diretor de Escola III, para
o qual foi nomeada pela Portaria nº 100, de 21 de janeiro de 2015.
Armação dos Búzios, 16 de dezembro de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
* Republicada nesta data por incorreções
ERRATA
Na publicação do Decreto n° 505/2015, no Boletim Oficial n° 729, no art. 2°,
ONDE SE LÊ:
Art. 2º O recurso, para atendimento ao artigo anterior, será proveniente do Superávit Financeiro, em conformidade com
o disposto no § I do inciso II, do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme demonstrativo abaixo:
LEIA-SE:
“Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes da Anulação da dotação discriminada
abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64:...”
Extrato do Aditivo do Contrato nº 075-A/2011
Termo Aditivo n°. 04 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 9.133/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: CWB Cardoso Comércio e Representação de Equipamentos Médicos Odontológicos - ME
Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos nos consultórios
odontológicos
Modalidade de Licitação: Carta Convite n°. 079/2011
Fundamentação Legal: artigo 57, II da Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 12 (doze) meses
Extrato do Aditivo do Contrato nº 067/2014
Termo Aditivo n°. 01 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 5.460/2014
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Armação dos Búzios
Contratada: Ônix Serviços Ltda EPP
Objeto: prestação de serviços de conservação, limpeza e higienização da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde e Módulos Hospitalares.
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n°. 028/2014
Fundamentação Legal: artigo 57, II da Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 12 (doze) meses
Extrato do Aditivo do Contrato nº 043/2014
Termo Aditivo n°. 01 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 2.149/2014
Locatária: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria de Administração
Locador: Luc Josef Michel Vaninbroukx
Objeto: locação de imóvel situado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, número 815, Lojas 06 e 07, Shopping
Portal da Ferradura, Armação dos Búzios – RJ – CEP: 28.950-000, com a finalidade de instalar a Biblioteca Pública
Francisca Maria de Souza no Município de Armação dos Búzios
Modalidade de Licitação: Dispensa
Fundamentação Legal: Lei n° 8.245/1991 e Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 12 (doze) meses
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA
Armação dos Búzios, 15 de dezembro de 2015.
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Ratifico a dispensa do certame licitatório em consonância com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

B.O.

CONCURSO PÚBLICO 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 28/2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o resultado do Concurso Público 2012 para
provimento de cargos públicos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, homologado através do Decreto n° 50 de
03 de Julho de 2012, e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/12 de 23/03/2012.
RESOLVE:
CONVOCAR, em cumprimento à sentença prolatada em sede de Mandado de Segurança sob o n° 000166873.2014.8.19.0078, a candidata CARLA APARECIDA DIAS, cargo S74 – PEDAGOGO ORIENTAÇÃO ESCOLAR,
para comparecer ao local e data indicados abaixo, a fim de retirar relação de documentos, visando à investidura no
citado cargo público, sendo considerada desistente caso não compareça no prazo de 30 dias:
Local: Coordenadoria de Recursos Humanos / Secretaria Municipal de Administração
Edifício-Sede da Prefeitura de Armação dos Búzios
Endereço: Estrada da Usina, nº 600 – Centro – Armação dos Búzios
Data: 12/01/2016
Horário: 10 às 16 h.
Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
KLEBER FERREIRA DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
FUNPREV
PORTARIA Nº 050 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015
O GESTOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO Nº 001 DE 03 DE JULHO DE 2015,
R E S O L V E:
TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DAS PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 21/12/2015, CONFORME
RELAÇÃO ABAIXO:
Nº

SERVIDOR

MATRÍCULA

INÍCIO DA
CONCESSÃO

TÉRMINO DA
CONCESSÃO

01

MARILDA MOREIRA VIANNA

1279

16/12/2015

A.P. 14/01/2016

02

LUIZ FERNANDO AZEVEDO FILHO

12594

17/12/2015

N.P. 18/01/2016

03

REGINA MARIA DA COSTA RIBEIRO

1908

16/12/2015

N.P. 15/02/2016

Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015.
MARCELO PASSOS PEREIRA
GESTOR
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Ao quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência
de Armação dos Búzios (CMP), na Sede do FUNPREV de Armação dos Búzios, cito a Avenida Dois, nº 55, loja
2, Manguinhos, neste Município, ordinariamente as 14h00min após serem colhidas às assinaturas dos presentes,
principalmente quanto aos dos Conselheiros Titulares a fim de configurar representatividade ao encontro em que
estavam presentes compondo a titularidade do Conselho; o Presidente do CMP e representante dos Segurados
Ativos, Osmane Simas de Araújo; o Secretário do CMP e representante do Poder Executivo, José Ricardo Howat
Rodrigues; a representante do Poder Legislativo, Rosângela de Oliveira Natalino e o representante Suplente do
Poder Executivo, Carlos Alberto da Silva. Contamos ainda com a presença do Gestor do FUNPREV, Sr. Marcelo
Passos e com as presenças dos diretores do FUNPREV, o Senhor Jorge Rodrigues de Carvalho Filho e o Senhor
Sergio Aureliano da Silva. O Presidente do CMP deu início à reunião reportando-se a pauta previamente agendada
cujos itens foram os seguintes: 1- Leitura e aprovação da ATA anterior; 2- Aprovação das alterações da Lei 917
e 3- Assuntos Gerais. Foi lida e submetida à aprovação da ata da reunião pp., sendo a mesma aprovada. Após
a leitura da ata pp. o Sr. Osmane compartilha aos Conselheiros ter recebido por parte do FUNPREV a minuta do
projeto de lei que será apontado ao Legislativo. Após leitura e detalhada revisão do projeto de lei, os Conselheiros
aprovam as mudanças cuidadosamente estudatas por esse Conselho e a Diretoria do FUNPREV para trocar entre
outras modificações,a denominação do FUNPREV para BUZIOSPREV.O Presidente do CMP conduz a palavra
ao Senhor Marcelo Passos que participa aos Conselheiros que a minuta do Projeto de Lei aprovada por esse
conselho já se encontra em estudos por parte da Procuradoria para ser em seguida despachada pelo Prefeito a

B.O.
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Câmara Municipal.O Presidente do CMP agradece a presença de todos que compuseram a mesa, assim como aos
presentes a reunião, lembrando que o próximo encontro, será nesse mesmo local e hora, no dia 7 de dezembro de
dois mil e quinze em reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a seguinte e presente ata que é por
mim assinada, José Ricardo Howat Rodrigues que a secretariei, e pelos demais membros do Conselho Municipal
da Previdência presente sendo a mesma a seguir, encaminhada ao Poder Executivo para a devida publicação no
Boletim Oficial do Município. Armação dos Búzios, quatro de novembro de dois mil e quinze.
Osmane Simas de Araujo
Rosângela de Oliveira Natalino

José Ricardo Howat Rodrigues
Carlos Alberto da Silva

ATOS DO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
ATO DO PRESIDENTE DE N.º 245, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Considerando que no dia 14 de dezembro de 2012, foi publicado no Boletim Oficial do Município de Armação dos
Búzios o Edital n°. 07/12 com a homologação do resultado final do concurso público objeto do Edital n°.01/12;
Considerando que a nomeação para o preenchimento das vagas aos cargos públicos relacionados no edital em
especial no anexo I, tem que obedecer rigorosamente à classificação obtida pelos candidatos, respeitando assim o
Edital 01/2012 no item 10.1 que será integrante de lista final de classificação;
Considerando que a efetiva necessidade de prover os cargos criados pela Resolução n°. 811/12 e Resolução de
nº.894/15.

(sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), a partir do dia 15 de março de 2015 até a
data de março de 2016;
CONSIDERANDO que o valor anual do subsídio corrigido e reajustado, nos exercícios de 2014 e 2015, importa no montante de R$ 87.834,59 (oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) por vereador;
CONSIDERANDO os valores pagos aos vereadores no período de janeiro a novembro de 2015;
CONSIDERANDO que compete exclusivamente ao Presidente da Câmara ordenar as despesas do Poder Legislativo Municipal, por força do art. 32, XXVI, do Regimento Interno.
RESOLVE:
Art. 1º. O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, referente ao mês de dezembro,
sofrerá o desconto previsto na tabela em anexo, a fim de adequar ao valor máximo a ser recebido no exercício de
2015, em atendimento ao disposto no art. 29, VI, b), da Constituição da República.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Presidente
VEREADOR

Números
de meses
trabalhados

Valor recebido 2015
(jan-nov)

Limite Máximo Legal
corrigido
(jan-nov)

Valor
Subsídio
dez/15

Valor a anular no mês
de dez/2015

Valor do
subsídio
Com desconto

Subsídio
Anual
Recebido

Felipe do Nascimento
Lopes

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Gelmires da Costa
Gomes Filho

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Genilson Drumond de
Pina

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Joice Lucia Costa dos
Santos

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Leandro Pereira dos
Santos

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Considerando o processo administrativo de Nº.51/2015, no ato de nº. 168/2015, aonde trata da desclassificação do
4º colocado do concurso para o cargo de Agente de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Armação dos Búzios.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o art. 32, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal.
Resolve:
Art. 1°. Fica nomeada para o cargo de Agente de Serviços Gerais a candidata Barbara da Silva Cardoso, sexta
colocada no concurso da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, que obteve sua colocação e preencheu a vaga
relacionada a seu respectivo cargo público no anexo I, dentre os aprovados no concurso público regulado pelo
Edital n°. 01/12, de acordo com item 10 do referido edital;
Art. 2º. O presente ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 21 de dezembro de 2015.
CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Presidente
ATO DO PRESIDENTE DE N.º 246 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
Considerando o ato do presidente de número 245/2015, referente à nomeação do concursado;
Considerando que a efetiva necessidade de prover os cargos criados pelas Resoluções n°(s). 811/12 e 894/15;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere o art. 32, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal.
Resolve:
Art. 1°. Fica convocado o candidato a Senhora Barbara da Silva Cardoso, que obtive sua respectiva colocação, e
fez parte da lista para preenchimento das vagas relacionadas aos cargos públicos no anexo I, dentre os aprovados
no concurso público regulado pelo Edital n°. 01/12, que foi nomeado pelo ato da presidência de número 245 do corrente ano, para que compareça à sede da Câmara Municipal da Cidade de Armação dos Búzios Estado do Rio de
Janeiro, que fica na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, n°. 5.400, CEP: 28950-000, bairro: Manguinhos, no prazo
de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação deste ato, no horário compreendido entre as 8 horas e 17 horas,
para o cumprimento do item 9.1 do referido edital.

Lorran Gomes da Silveira

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Messias Carvalho da
Silva

12 meses

82.674,68

80.404,64

7.429,95

2.270,04

5.159,91

87.834,59

Carlos Henriques Pinto
Gomes

10,4
meses

71.392,50

69.259,73

3.714,98

2.132,77

1.582,21

72.974,71

José Marcio Moreira dos
Santos

7 meses

45.095,28

44.579,70

7.429,95

515,58

6.914,37

52.009,65

Uriel da Costa Pereira

5 meses

37.579,40

35.824,95

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

35.824,95

Adiel da Silva Vieira
(rescisão)

1,6 meses

8.266,50

8.172,94

3.714,98

93,56

3.621,42

11.887,92

741.056,44

720.669,80

66.869,55

18.632,19

48.237,36

787.539,35

TOTAL

Base da cálculo:						
OBS.:
Valor do Subsídio: 01/jan - 15/mar - R$ 6.900,03
Valor do Subsídio: 16/mar a 31/dez – R$ 7.429,95
					
Nota: O valor de R$ 1.754,46 deverá ser devolvido por meio de DAM. (Uriel da Costa Pereira)
O valor de R$ 93,56 deverá ser descontado da rescisão do Vereador Adiel da Silva Vieira;

Art. 2º. O presente ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 22 de dezembro de 2015.
CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Presidente
ATO N.º 247, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Dispõe sobre adotar medida para a compatibilização do subsídios do Vereadores ao limite previsto no art. 29, VI,
b), da Constituição da República.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o subsídio fixado inicialmente no exercício de 2012, no valor de R$ 7.515,00 (sete mil, quinhentos e quinze reais), cujo período de vigência contemplava os exercícios de 2013 – 2016;
CONSIDERANDO que os vereadores do município de Armação dos Búzios, percebem os seus subsídios em 12
parcelas ao ano, sem o pagamento do 13º salário;
CONSIDERANDO que os cortes no 14º e 15º salário dos Deputados Estaduais reduziu a base de cálculo do teto
remuneratório, passando o subsídio máximo mensal ao valor de R$ 6.513,76 (seis mil, quinhentos e treze reais e
setenta e seis centavos);
CONSIDERANDO a lei municipal nº 1.019/2014, que trata do reajuste geral anual, garantido pelo art. 37, X, da
CFRB, que realinhou os vencimentos e subsídios em 5,93%, elevando o subsídio mensal dos vereadores ao valor
de R$ 6.900,03 no período de mar/2014 a fev/2015;
CONSIDERANDO a lei municipal n.º 1.104/2015 que trata do reajuste geral anual, garantido pelo art. 37, X, da
CFRB, que realinhou os vencimentos e subsídios em 7,68%, elevando o subsídio mensal ao valor de R$ 7.429,95

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
A COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO, vem por meio deste convidar a população para
participar da Audiência Pública, no Plenário da Câmara Municipal, no dia 28 /12/2015
(segunda-feira), às 18:00 hrs,
onde dará discussão sobre Orçamento de 2016.
Participe!! Sua presença é muito importante.
Lorram Gomes da Silveira
Presidente
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LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO BOLETIM OFICIAL
CENTRO
FÓRUM
Banco do Brasil
Banco Bradesco
Tabacaria Peixoto
Banca de jornal do
terminal rodoviário
Asfab- Associação de
Servidores
Correios
RESTAURANTE BUZIN

VILA CARANGA
Conselho Tutelar
Mercado Bom preço
HORTIFRUTI

MANGUINHOS
Policlínica
Banca de jornal
FÁBRICA DE GELO
Mercado Princesa
Caixa Econômica
AMA Geribá
Banca do Charuto
DROGARIA MAX

Banca de jornal 5000
Câmara Municipal
Restaurante Amora
POSTO SHELL
Pórtico da cidade
Cem Braças
Correio
Banca de jornal da praça
SÃO JOSE
DETRAN
Hospital
Jose Gonçalves
Mercado da benção
Rasa
Banca de jornal do
Cruzeiro
Banca de jornal da praça
Correios

Todas as secretarias
do governo
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