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Canina Peçanha, que fez a apresentação (cópia em anexo) dos resultados 
alcançados após entendimentos havidos com a Secretaria de Fazenda 
em reunião ocorrida em 12/09/2019, objetivando a melhoria da Proposta 
Orçamentária - Teto 2020 F/SUBOR, tendo sido informado, conforme 
“slide 10” que houve aumento de R$ 8,1MM, em relação ao teto 
inicialmente fixado e que foi efetuado remanejamento do PT 6002 
(sentenças judiciais) para os PTS 4126 (locação de caminhões para 
coleta de resíduos), PT 4057 (destinação final). Para o PT 3104 (obras e 
instalações) foi disponibilizado o valor de R$ 9,2mm. A Diretora registrou 
que mesmo com as modificações concedidas persistirá no PT 4165 (ad-
ministração do órgão), na natureza de despesa 339037 (Locação de mão 
de obra),indisponibilidade de orçamento para o novo contrato do “jovem 
aprendiz” para 2020 no valor de R$ 5.204.029,70, além disso, com os 
remanejamentos informados do PT 6002 para os PTS 4126 e 4057, 
Serviços de Terceirizadas (Coleta, Aterro, Poda e Coleta Seletiva), 
considerando o cenário atual ainda persistirá défict de R$ 236.897.351. 
No programa do Gari Comunitário, a diretora informou que o valor 
disponível é de R$ 7.012.489 com necessidade projetada pelos Gestores 
no valor de R$ 20.872.282, Registrando ainda que em caso do programa 
continuar sob a responsabilidade da COMLURB e mantendo o formato 
atual, o déficit projetado poderá atingir R$ 13.859.793. O conselheiro 
Pedro de Vasconcelos Torres Dantas, questionou sobre a transferência 
dos garis comunitários para a secretaria de meio ambiente, tendo sido 
informado pelo Vice-Presidente, Senhor Paulo Gustavo Moraes 
Mangueira que a transferência mencionada não se mostrou viável devido 
aos aspectos legais envolvidos na transferência dos contratos de uma 
empresa de economia mista para a administração direta. Em continuidade 
a diretora de administração e finanças informou que no PT de Pessoal e 
Benefícios, a Diretoria responsável (DGC) projetou défict de R$ 
127.125.186. Finalizando a apresentação, a Diretora apresentou resumo 
geral sobre o teto de despesa em 2020 e evidenciou as principais 
alterações, com remanejamento do PT 6002 (Sentenças Judiciais) R$ 
90,0 MM para Pts 4126 (Coleta) R$ 14,8 MM/PT 4057 (Aterro) R$ 74,0 
MM, PT 3104 (Obras e Instalações) disponibilizado o valor de R$ 9,2 MM, 
resultando em aumento de R$ 8,1 MM de orçamento em relação ao Teto 
Inicial e considerando as fontes de receitas as modificações foram as 
seguintes: FR 100, redução de R$ 28,5 MM, FR 141, aumento de R$ 27,5 
MM e FR 200, aumento de R$ 21,0 MM. Após, todos os Conselheiros 
tomaram ciência da proposta Orçamentária de 2020, agradeceram pela 
apresentação e pontuaram a necessidade de adequações para atender 
as necessidades da companhia. Em seguida, em atenção ao item “e”, o 
Presidente do Conselho de Administração, Senhor Edson Marcos Rufino 
da Silva, passou a palavra para o Vice-Presidente do Conselho, Senhor 
Paulo Gustavo Moraes Mangueira, que antes de apresentar os resultados 
parciais do plano de medidas estruturantes discorreu sobre a necessidade 
de serem tomadas ações para tentar melhorar o equilíbrio entre receitas 
e despesas da companhia mencionando, dentre outras coisas, intenção 
de avaliar possibilidade de ampliação da prestação de serviços em 
hospitais federais (limpeza, coleta e manejo arbóreo), de melhorar o 
controle dos estabelecimentos geradores de lixo extraordinário utilizando 
o cadastro dos alvarás da secretaria municipal de fazenda e o recebimento 
da taxa de coleta de lixo através da cobrança pela concessionária de 
energia elétrica, ação que aumenta a base contributiva mas que depende 
de detalhamentos e entendimentos com a Concessionária, sobre os 
resultados parciais do plano de medidas estruturantes, foi apresentado 
informe, conforme material em anexo, para acompanhamento de cada 
medida específica, visando um resultado melhor e mais rápido. Em 
continuação, foram discutidas todas as medidas e o atual status de cada. 
Em seguida, em atenção ao item “f”, o Presidente do Conselho, Senhor 
Edson Marcos Rufino da Silva perguntou aos demais conselheiros se 
tinham algum assunto a registrar sendo solicitada a palavra pelo 
conselheiro Felipe Ribeiro Ramalho para apresentar verbalmente sua 
renúncia alegando motivos pessoais, em seguida o conselheiro Luiz 
Edmundo H. Barbosa da Costa Leite, solicitou a palavra e também 
apresentou sua renúncia, alegando motivos de ordem pessoal e após 
agradecer a todos entregou carta, anexada à presente ata, formalizando 
o pedido, o Presidente do Conselho agradeceu pela compromisso e 
colaboração de ambos com a companhia e informou da necessidade de 
convocação da realização de Assembleia Geral Extraordinária para a 
ratificação dos atos. Em seguida o presidente do conselho informou da 
necessidade de ser apresentado o plano de negócios para o exercício 
2020, até dezembro, na data da última reunião do Conselho no presente 
exercício, ressaltando que o plano de negócios elaborado pelo ex 
presidente Tarquínio Prisco, não foi aprovado pelo conselho em razão de 
que previa despesas acima das receitas e não havia previsão da forma de 
obtenção de receitas extras para compensação, e como não foi 
apresentado outro plano, este item, previsto na lei 13303, não está 
atendido para este exercício. Após, colocada a palavra a disposição dos 
presentes e como não houve manifestação por parte de nenhum dos 
Conselheiros deu por encerrada a Reunião. Registrada na Junta 
Comercial do Rio de Janeiro sob n° 00003800980, em 30/10/2019.
<#E.G.B#605720#52#617151/>

<#E.G.B#605477#52#616885>

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 01/240.107/2019-CDURP
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 638/2019;
Tipo de Licitação: Menor preço por item;
Objeto: Item 1: Prestação de serviços de Seguro Saúde Hospitalar; 
Item 2: Prestação de serviços de seguro odontológico, sem coparticipa-
ção, e abrangência em todo o território nacional.
Data: 13/11/2019 Hora: 10:00h

Valor total estimado: Item 1: R$ 810.509,66 (oitocentos e dez mil, 
quinhentos e nove reais e sessenta e seis centavos); Item 2: R$ 19.901,40 
(dezenove mil, novecentos e um reais e quarenta centavos); 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.comprasgover-
namentais.gov.br
Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail: 
pregoeiro.cdurp@gmail.com ou nos telefones: (21) 2153.1400 (21) 2153.1458.
<#E.G.B#605441#52#616846>

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

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
EXPEDIENTE DO DIA 30/10/2019

CONCORRÊNCIA 002/2019
PROCESSO: 01/240.057/2019
A Presidente da Comissão de Licitação torna publico o resultado da 
Concorrência em epígrafe declarando-a deserta, uma vez que, não 
acudiram licitantes. Presente apenas o Sr. Rodrigo Correa Rebello 
de Oliveira, que alegou ser representante da Concessionária Porto 
Novo, portador da identidade nº 289822694/DCIRJ e inscrito no CPF 
160.442.597-06 para assistir o certame, porém, foi liberado, às 10:30h, 
após a Concorrência ser declarada deserta.<#E.G.B#605441#52#616846/>

SECRETARIA DE TURISMO
S E C R E T A R I A  D E  T U R I S M O

_ _ _

<#E.G.B#605410#52#616813>

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO INSTRUTIVO Nº: 01/220.502/2019
INSTRUMENTO: Termo de Convênio nº 055/2019
ASSINATURA: 23.09.2019 
VIGÊNCIA: 23.09.2019 a 22.09.2021
PARTES: RIOTUR e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
- UFRRJ.
OBJETO: O presente instrumento estabelece as normas básicas e condi-
ções gerais que regularão os ESTÁGIOS de estudantes da INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO junto à CONCEDENTE, de interesses curriculares, obrigató-
rios ou não, entendido o estágio como estratégia de profissionalização que 
complementa o ensino e aprendizado dos mesmos.
<#E.G.B#605410#52#616813/>

<#E.G.B#605442#52#616845>

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO S/A
RELATÓRIO SINTÉTICO

Evento: FIT - Feria Internacional de Turismo de America Latina
Local: Buenos Aires; Argentina
Data: 5 a 8 de outubro de 2019
Horário de funcionamento: 5 e 6/10 - de 14h às 21h e; 7 e 8/10 - de 10h às 19h
A Riotur participou este ano da FIT - Feria de Turismo de America Latina 
2019, realizada em Buenos Aires, como convidada do estande da 
Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Para muitos profis-
sionais, esse evento é considerado o maior evento latino-americano da 
indústria do turismo. Possui um formato dinâmico, com amplo alcance 
de diversos segmentos e destinos tanto para profissionais locais, quanto 
para profissionais de turismo de todas as Américas e do mundo.
Durante os seus quatro dias, foram feitos negócios, além da oferta de 
programação com capacitação, entretenimento, debates e discussões 
sobre tópicos que afetam diretamentea indústria do turismo abordando 
diversas áreas, tais como, tecnologia e viagens online, cruzeiros, 
companhias aéreas, segmento de luxo e hotelaria.
Ao longo de 4 dias de atividades, mais de 50 mil pessoas tiveram a 
oportunidade de conhecer o estande do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
onde tivemos a oportunidade de atualizar os operadores estrangeiros sobre 
as novidades que estão sendo implementadas na nossa Cidade. Como o 
nosso material ficou retido na alfândega, as informações ficaram mais difíceis 
de serem apresentadas. Porém, mesmo assim pudemos motivar os profis-
sionais a venderem o nosso produto. O conhecimento da nossa cidade como 
destino turístico para operadores de turismo, agentes de viagem, jornalistas 
e formadores de opinião é o nosso maior objetivo.
Como acontece todos os anos, além dos operadores, agentes de 
viagens, hoteleiros e profissionais de empresas aéreas, o evento foi 
visitado também por especialistas em comércio, investidores, autoridades 
governamentais, jornalistas e estudantes de turismo.
O estande do Estado do Rio teve como foco a promoção das suas 
diferentes regiões e suas cidades mais importantes. Na parede frontal do 
estande, atrás da recepção, tinha um enorme telão de led, onde passavam 
filmes promocionais das cidades turísticas, com grande destaque para a 
capital, onde tínhamos lindas imagens da nossa cidade. Durante todos 
os dias do evento, era oferecido aos expositores do estande, água, café 
com leite, café pingado e puro. Ao final dos 2 primeiros dias em que 
era permitido, foi apresentada uma bateria e passistas de uma escola 
de samba, fazendo uma grande movimentação e com resultado muito 
positivo. Nossa localização ficava entre os estandes da Embratur e o da 
Aerolineas Argentinas, atraindo muito público.
As autoridades presentes foram, o Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, o Secretário de Turismo do Estado, Otávio Leite e 
o vice-presidente da Riotur, Lucio Macedo.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019
Marisa Pinheiro da Silva
Promoção Internacional

<#E.G.B#605442#52#616845/>
<#E.G.B#605443#52#616847>

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMOP DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO S/A

RELATÓRIO SINTÉTICO DE VIAGEM
O presidente Marcelo Alves participou de diversas reuniões na Cidade de 
Miami no período de 05 a 12 de setembro, sendo essas com Prefeito de 
Miami, Sr. Francis Suares, para iniciar as conversas sobre novas ideias 
para promover o turismo entra as duas Cidades (Rio e Miami).
Com a Sra. Gisela Marti, Vice-Presidente de Marketing e Turismo do 
Greater Miami Convention & Visitors Bureau e empresários locais para 
dar início na parceria entre as duas Cidades.
E por fim, com o Diretor de Marketing Sr. Juan Sebastian, que resultou 
em um estudo de como colocarmos a Cidade do Rio de Janeiro dentro 
desse importante canal jornalístico, de forma positiva, apresentando suas 
características e suas virtudes.
Além das reuniões citadas aproveitou a oportunidade para conhecer 
lugares como Design District e o Wynwood Walls, sendo essas áreas 
reformulada e atualmente abrigam galerias de arte, showrooms, serviços 
de designs, lojas, antiquários, restaurante e bares, representando um 
grande museu a céu aberto com coloridos murais de artistas consagrados 
do mundo todo e em especial do brasileiro Kobra.
<#E.G.B#605443#52#616847/>

<#E.G.B#605600#52#617022>

RIOTUR-EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO  
DO RIO DE JANEIRO S/A

TERMO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Esta Comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
referente ao processo 01/220.056/2017, ATESTA DEFINITIVAMENTE a 
conclusão do projeto “CARNAVAL DE RUA 2018 e CARNAVAL DE RUA 
2019” consoante do caderno de encargos, objeto do Termo de Contrato 
nº 151/2017, cumprindo com prazos e especificações estabelecidas, 
projetos, normas municipais, materiais, estabelecidos em cláusulas 
contratuais pela RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de 
Janeiro S.A.

Dessa forma, considerando o objeto foi concluído pelo DREAM 
FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA com a interveniência 
da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, vimos dar 
ACEITAÇÃO DEFINITIVA dos serviços.

Em, 29/10/2019
MARCELO P.DAS CHAGAS VERÍSSIMO

Matricula 555.991-1

JORGE LUIZ ALVES CELESTINO 
Matricula 555.562-0

<#E.G.B#605600#52#617022/>

SECRETARIA DE FAZENDA
S E C R E T A R I A  D E  F A Z E N D A

_ _ _

<#E.G.B#605468#52#616875>

COORDENADORIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 
E TERRITORIAL URBANA

F/SUBTF/CIP- 2 GERÊNCIA DE ATENDIMENTO  
E CONTROLE PROCESSUAL

EDITAL
O Gerente III da Gerência de Atendimento e Controle Processual da 
F/SUBTF/CIP-2 faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, as 
EXIGÊNCIAS de seus processos administrativos.
O Processo encontra-se à disposição do contribuinte ou seu representan-
te legal devidamente habilitado, na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, 
sala 109 - Térreo e será arquivado no prazo de 33 (trinta e três) dias, 
contados a partir da publicação do presente Edital, conforme artigo 29 do 
Decreto 14.602, de 29 de fevereiro de 1996.

PROCESSO: 04/66/304.681/2018
ENDEREÇO: Rua Santo Amaro, 21, apt 16, Glória
REQUERENTE:Julião Rangel de Macedo Soares
INSCRIÇÃO:3523222
EXIGÊNCIA: Trata-se de pedido de alegação de pagamento relativo 
ao exercício de 2018, para a inscrição 0.352.322-2. Considerando o 
Decreto 45.202 de 17/10/2018 que alterou o Decreto 14.602/96 criando 
rito processual para os procedimentos de alegação e transposição de 
pagamentos de IPTU e demais tributos administrados pela Coordenado-
ria desse imposto; Considerando o inciso III do artigo 100 da Lei 5.172 
de 1966 (Código Tributário Nacional), o qual qualifica de normas com-
plementares as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas, encaminho:
À F/SUBTF/CIP-2.1
Para darmos prosseguimento à solicitação do pedido deste processo, 
é necessário notif icar JULIÃO RAN6EL DE MACEDO SOARES no 
endereço: Rua Santo Amaro. 21 apt 16 - Glória a apresentar:
• Comprovantes de Pagamento de TODAS as cotas de 2018 do IPTU. 
efetuados entre os dias 07/02/2018 a 27/12/2018 da guia 00/2018.
Observação: caso estes pagamentos não sejam comprovados pelo 
notificado, o mesmo serão transpostos para a inscrição solicitada e a guia 
00/2018 da inscrição 1.822.165- 5 f icarão com cotas em atraso, inscritas 
em Dívida Ativa.
PUBLICADO PELA DEVOLUÇÃO DO A.R., POR MOTIVO DESCONHE-
CIDO.

brunopinheiro
Realce


		suportepdoficial_ic@rio.rj.gov.br
	2019-10-31T02:07:29-0300
	Imprensa Oficial
	EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S A IMPRENSA:68697333000155
	Assinar o Diário Oficial




