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SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO

CONTROLADORIA GERAL DO RIO É A PRIMEIRA 
NO RANKING DE AVALIAÇÃO DO MP

A Controladoria Geral do Município (CGM-Rio) ficou em 1º lugar no ranking 
geral da avaliação do projeto Edificando o Controle Interno, realizado pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) nos 92 municípios 
fluminenses. No questionário com perguntas relativas a temas como Au-
ditoria, Transparência, Correição, Ouvidoria e Controladoria, o Rio obteve 
nota 8,14, sendo o município com a melhor avaliação de todo o estado.
O projeto possibilita ao Ministério Público colaborar na estruturação do 
controle interno dos municípios como forma de estimular a transparência 
e o controle social, assim fortalecendo o controle externo da Administra-
ção Pública. Segundo a controladora-geral do Município, Márcia Andréa 
dos Santos Peres, o resultado é um reconhecimento especial do trabalho 
da Controladoria.
- Por um lado, a avaliação do Ministério Público nos indica o reconheci-
mento do trabalho da Controladoria que, desde sua criação, há 24 anos, 
prima pela excelência dos serviços e qualidade técnica dos seus servidores. 
Por outro, o resultado nos aponta alguns itens que precisamos melhorar. 
O caminho é esse: a melhoria contínua dos serviços da Controladoria, e 
será essencial contar com a parceria do MP nesse processo - destaca 
Márcia Andréa.

SUBCERETARIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMUNICADO

HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO CELEBRA
97 ANOS DE FUNCIONAMENTO NA ZONA NORTE

O Hospital Municipal Salgado Filho celebra nesta sexta-feira, dia 20 de 
outubro, 97 anos de funcionamento. Para comemorar, o hospital promove 
uma mesa redonda que irá contar a história da unidade, além de apre-
sentações e agradecimentos. A atividade inicia às 10h30, no auditório do 
Centro de Estudos.
A programação inicia com abertura da mesa redonda com a participação 
do diretor do hospital, João Berchmans. Na ocasião haverá homenagens 
e agradecimentos aos profissionais do hospital. A partir das 11h haverá 
apresentação da história dos 97 anos do hospital, com a participação do 
médico Wether Garfield de Almeida.
Para encerar a comemoração haverá apresentação do coral de servido-
res do hospital. A unidade fica na Rua Arquias Cordeiro, 370, no Méier.
O Hospital Municipal Salgado Filho é referência no atendimento de emer-
gência na Zona Norte e uma das maiores emergências da cidade. O hos-
pital é equipado e preparado para realizar exames de patologia clínica, 
radiografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, anatomia pa-
tológica, ecocardiografia, endoscopia alta e baixa, entre outros.

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Retificação do Extrato de Eliminação de Documentos publicado no DO 
Rio de 18/04/2017 página 33
Onde se lê - DATAS-LIMITE: 1992-2012
Leia-se: DATAS-LIMITE: 1992-2012 (Concursos Públicos) / 1992-2016 
(Processos Seletivos)

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Retificação do Termo de Eliminação de Documentos publicado no DO Rio 
de 13/09/2017 página 34
Onde se lê - DATAS-LIMITE: 1992-2012
Leia-se: DATAS-LIMITE: 1992-2012 (Concursos Públicos) / 1992-2016 
(Processos Seletivos)

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA DAS COMISSÕES PERMANENTES 

DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
6ª COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CHAMADA
O Presidente da SEXTA Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, 
designada pela Portaria “P” nº 478, de 27/07/2017 do Subsecretario de 
Serviços Compartilhados, para promover a instrução do inquérito adminis-
trativo instaurado com base no processo nº 09/04/000.131/2017, tendo em 
vista o disposto no Art. 203, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, FAZ 
SABER o servidor Enrique José Cadenas de Simon Junior, Auxiliar 
de Controle de Endemias, matricula 10/271.796-5, que deverá compa-
recer, dentro de 10 (dez) dias, à sede da referida Comissão, no Anexo, 
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 8º andar, Cidade Nova, das 9h às 15h, a 
fim de prestar declarações no inquérito administrativo a que responde por 
abandono de cargo.

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA DA COMISSÕES PERMANENTES DE INQUÉRITO

SÉTIMA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Sétima Comissão Permanente de Inquérito Administrati-
vo, CCPIA, com sede na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, 8º andar, 
Ala A, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, tendo em vista o disposto no art. 
196 e 197, da Lei nº 94 de 14 de março de 1979, pelo presente Edital, 
CITA o Auxiliar de Controle de Endemias, matrícula nº 10/262.879-0, 
Mauro Mendes Rodrigues para, no prazo de 10(dez) dias, ter vista e 
apresentar defesa escrita, no processo nº 09/01/000.192/2016 , a que 
responde perante esta Comissão, sob pena de revelia, uma vez que, foi 
indiciado por transgressão do art.168, inciso XIII e art.167 inciso I, da Lei 
nº 94/79, por haver completado 30 (trinta) faltas consecutivas, nos perío-
dos de 08/04/2016 a 07/05/2016 e 02/11/2016 a 01/12/2016, incorrendo 
em abandono de cargo. Por este Edital fica ainda ciente que, nos termos 
do art.195 da Lei nº 94/79, combinado com o art.79 da Resolução SMA 
nº 309 de 14 de maio de 1981, e em atenção a ampla defesa assegurada 
pela Constituição Federal, poderá, no prazo de 05(cinco) dias, compre-
endido no prazo para a defesa, requerer nova inquirição de testemunhas 
cujos depoimentos lhe possam ser comprometedores, ou inquirição de 
testemunhas ainda não ouvidas, bem como postular diligências e tudo o 
mais que julgar necessário ao perfeito esclarecimento dos fatos, casos 
em que o prazo para a defesa ficará suspenso, sendo reaberto pelo perí-
odo restante, a partir da ciência de V. Sa. da realização do atos requeri-
dos ou do indeferimento do pedido com as razões pertinentes. Os prazos 
serão contados em dias corridos e fluirão a partir da terceira publicação 
deste Edital.

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE ACEITE

Esta comissão composta pelos funcionários abaixo relacionados, respon-
sável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, objeto 
do Termo de Contrato nº 051/2017 processo 01/220.098/2017, atesta a 
realização do tradicional desfile do “BLOCO CORDÃO DA BOLA PRETA” 
realizado no dia 25 de fevereiro de 2017.

Dessa forma, considerando que os serviços foram concluídos a contento por 
CENTRO CULTURAL CORDÃO DA BOLA PRETA com o cumprimento 
das determinações, vimos dar ACEITAÇÃO da execução dos serviços.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017
JORGE LUIZ ALVES CELESTINO

Mat.: 555.562-0

MARCELO VERISSIMO
Mat.: 555.991-1

KATIA NAZARETH P.MACHADO
Mat.: 69/557.153-4

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE ACEITE

Esta comissão composta pelos funcionários abaixo relacionados, responsá-
vel pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, objeto do 
Termo de Contrato nº 056/2017 processo 01/220.160/2017, atesta a apre-
sentação da artista VALESCA POPOZUDA , realizada no dia 03.03.2017, 
em evento no Terreirão do Samba, referente ao Carnaval 2017.

Dessa forma, considerando que os serviços foram concluídos a contento 
pela empresa PARDAL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME 
com o cumprimento das especificações e prazos determinados, vimos dar 
ACEITAÇÃO da execução dos serviços.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2017
JORGE LUIZ ALVES CELESTINO

Mat.: 555.562-0

MARCELO VERISSIMO
Mat.: 555.991-1

KATIA NAZARETH PEDROSO MACHADO
Mat.: 557.153-4

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
COMUNICADO

COMLURB COMUNIDADES CONCENTRA ESFORÇOS 
NA ZONA OESTE

O programa Comlurb Comunidades, operação especial que mobiliza 
diversos setores da Companhia, chega à 17ª edição no sábado, dia 21, 
a partir das 8 horas. Desta vez o mutirão de limpeza estará presente nas 
comunidades Nova Sepetiba e Jardim Maravilha, ambas na Zona Oeste.

Serão 390 garis, 43 agentes, 32 veículos e equipamentos móveis 
e 127 equipamentos portáteis, distribuídos nas quatro comunidades, 
integrando  uma ação coordenada das unidades de pronto-emprego da 
empresa para solucionar demandas extraordinárias em comunidades 
selecionadas, após vistorias técnicas feitas por equipes da Companhia. 
Desde sua implantação, o programa já removeu cerca 5.592 toneladas 
de resíduos sólidos.

As comunidades  serão atendidas com os serviços de remoção de lixo pú-
blico, entulho, bens inservíveis e carcaças de carros, limpeza de canaletas, 
ralos e valas, raspagem, varrição e limpeza com soprador, rapel em encos-
tas, roçada e capina, poda de vegetais, além de lavagem de laranjões e 
retirada de pichações nos logradouros públicos

Para animar o acontecimento, o grupo musical da Comlurb, Chegando de 
Surpresa e o gari Renato Sorriso participam com uma ação de conscien-
tização, alertando a população sobre a importância do descarte correto 
do lixo. Além deles as equipes de divulgação da Companhia também dis-
tribuirão folhetos,  mostrando a importância de se jogar os resíduos nos 
locais certos.

As comunidades cariocas sempre estiveram presentes na programação 
de serviços da Comlurb. Ações integradas são necessárias para melhor 
atender as expectativas das pessoas, mas nada disso é possível sem a 
colaboração e receptividade dos moradores.

Essa é a base do programa, que além dos serviços de limpeza, prevê um 
trabalho de conscientização para os moradores, com distribuição de folhe-
tos educativos e colocação de cartazes no comércio, orientando a todos 
sobre o correto descarte do lixo.

No último fim de semana foram removidas 231 toneladas de resíduos, 
podadas 195 árvores, roçados 120.000 m2, limpos mais de 2.100 ralos 
e canaletas, além de feitos serviços de varrição, limpeza de valas e de 
encostas, em quatro comunidades: Jardim Moriçaba, em Senador Vas-
concelos; Vila do João,  no Complexo da Maré; Turano, na localidade 
conhecida como Matinha; e Morro do Banco, no Itanhangá.

As 16 primeiras edições do  “Comunidades – Limpando Geral’ benefi-
ciaram as comunidades de Santa Margarida, em Cosmos, Zona Oeste; 
Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, Zona Sul; Complexo da Penha 
(Vila Cruzeiro, Santa Edwiges e Chatuba), na Zona Norte; a Comunidade 
do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca; Morro da 
Mineira, Favela Boogie Woogie, Morro do Banco, Complexo do Cesarão, 
Santa Marta, Aço, Gardênia Azul, Rio D’Ouro, Dr. Miguel Dibo, Morro 
dos Prazeres, Vila Aliança, São José Operário, Kelson´s, Marcílio Dias, 
Vila Eugênia, Moquiço, Andaraí, Vila Vintém, Salgueiro, Camarista Méier, 
Curral das Éguas, Fumacê, Conjunto Bandeirantes, Carobinha, Tijuqui-
nha, Muzema, Formiga, Complexo da Pedreira, Vila Sapê, Quarto Centenário, 
Complexo de Manguinhos, Sabreira, Morro do Turano, Entre Rios, Arco-
-Íris, Vale do Ipê e Sampaio Correia, Fazenda dos Coqueiros, Boa Es-
perança, Ás de Ouros, Morro dos Macacos, Águia de Ouro, Urucânia, 
Providência, Vila Aurora, Agrícola de Higienópolis, do  Batan, Cerro-Corá, 
São João, Darcy Vargas, Travessa do Sossego, Morro do Plástico, Rua 
Antônio Martins, Mangueira, Catiri, Rato, Esperança (Gardênia Azul), Ro-
cinha, Jardim Moriçaba e Vila do João.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - GGS

EXPEDIENTE DE 17/10/2017
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO

Prorrogação do Convênio de Estágio N°03/2015 sem ônus entre as par-
tes COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB e a 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SÃO JUDAS TADEU. Publicado 
no D.O. N°9, data 26/03/2015, pág.53 através do Termo Aditivo N°01/17, 
com data de celebração em 27/02/2017. O contrato vigorará por prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP
AVISO

O Instituto Municipal de Urbanismo pereira Passos-IPP, comunica aos in-
teressados que está disponibilizando 17(dezessete) microcomputadores 
e 08(oito) monitores, no estado. Caso não haja interessados nos bens, 
decorrido o prazo de 10(dez) dias úteis, os mesmos serão baixados e 
descartados por imprestabilidade.

INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP
AVISO

INVENTÁRIO FÍSICO DO QUANTITATIVO MENSAL DE PROCESSOS
DECRETO 22.022/2002
COMPETENCIA 2017

MÊS  SALDO FISICO 
MÊS ANTERIOR ENTRADAS SAÍDAS  SALDO FISICO 

MÊS ATUAL
SETEMBRO 24.106 659 580 24.185

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO 
PORTO DO RIO DE JANEIRO – CDURP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - CDURP
PROCESSO Nº 01/240.054/2017

Acato provimento ao pedido de impugnação da empresa AGUIAR FERES 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP, referente ao subitem (E) do 
item 14 do edital.
O novo edital encontra-se no site portomaravilha.com.br e o pregão será reali-
zado dia 01/11/2017 às 10h na Rua Sacadura Cabral n° 133 – Saúde. Novos 
Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: elaine.araujo@
cdurp.com.br e johnnyfontes@cdurp.com.br e adrianorodrigues@cdurp.
com.br nos telefones: (21) 2153.1400 (21) 2153.1458.
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