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PORTARIA N° 121 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

NOMEIA, a partir de 12/11/2018, AMANDA TEIXEIRA DE ARAUJO, a pedido do Senhor Vereador 
FRANCISCO CARLOS GAMA,  de acordo com o Artigo 109, IV, da L.O.M., c/c Artigo 13, II da Lei 
Municipal nº 1385/80 e Lei nº 4.399/2017  para o cargo em comissão de ASSESSOR  OFICIAL DE 
GABINETE DOS VEREADORES  -símbolo  - CC-5, do Quadro Permanente deste Poder, para 
prestar serviços no Gabinete do respectivo edil. A servidora ora nomeada é Luiz Teixeira de Araujo e 
Sonia Maria Teixeira de Araujo, e portadora do C.P.F. nº 078.948.927-93  e da C.I. nº 166755182, 
expedida pelo IFP-RJ, nascida em 17/07/1978.

Mesa Diretora, 12 de novembro de 2018
NILCÉLIO CARVALHO DE SÁ

Presidente

JUAREZ DE SOUZA PEREIRA               JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário                                             2º  Secretário

_______________________________________________________________________________

PORTARIA N° 122 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período 2017/2018 ao servidor abaixo relacionado, com pagamento de 
1/3 constitucional, conforme Art. 82 da Lei n° 1.385/80, que será desfrutado na seguinte data:

- Robson da Silva Gomes  -  mat.  4620  -  03/12 a 01/01/19

Gabinete da Presidência, 27 de novembro de 2018.
NILCÉLIO CARVALHO DE SÁ

Presidente

JUAREZ DE SOUZA PEREIRA                 JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário                                             2º  Secretário

_______________________________________________________________________________

PORTARIA N° 123 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE:

Conceder férias referentes ao período 2017/2018 ao servidor abaixo relacionado, com pagamento de 
1/3 constitucional, conforme Art. 82 da Lei n° 1.385/80, que será desfrutado na seguinte data:

- THIAGO PINTO DA SILVA  -  mat. 3650  -  03/12 a 01/01/19

Gabinete da Presidência, 28 de novembro de 2018.
NILCÉLIO CARVALHO DE SÁ

Presidente

JUAREZ DE SOUZA PEREIRA                 JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário                                             2º  Secretário

_______________________________________________________________________________

PORTARIA N° 124 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONCEDE, ao Assistente Legislativo, CARLOS ROSALVO INOCÊNCIO COSTA, matrícula nº 
500002, Licença-prêmio, por haver completado 30 anos de efetivo serviço prestado ao Município em 
abril do corrente ano, nos termos do Art. 112 e seguintes da Lei Municipal nº 1385.
DETERMINA, ainda, que 45 (quarenta e cinco) dias da Licença-prêmio lhe sejam pagos em dinheiro.

Gabinete da Presidência, 10 de dezembro de 2018
NILCÉLIO CARVALHO DE SÁ

Presidente

JUAREZ DE SOUZA PEREIRA                JOSIMAR RIBEIRO ALVES
1º Secretário                                             2º  Secretário

Portaria nº. 412/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

REFIXA, os proventos na forma determinada pela Emenda Constitucional nº. 70/2012 com efeitos a 
partir de 29/03/2012, em parcela única mensal de R$ 954,59 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e nove centavos) da Professora JANE MACHADO DA COSTA, matrícula 112.665, 
conforme comunicação do TCE/RJ no item 2 e 3 da pag. 117 do Processo nº. 230.647-2/2008. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 05/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

PUBLICAÇÕES
Câmara de Vereadores de
Três Rios

PUBLICAÇÕES
Gabinete do Prefeito

Portaria nº 415/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONCEDE, a partir de 
01 de setembro de 2018, a ex-servidora CELIA REGINA DA COSTA MENDES, aposentada pelo Regime 
Geral da Previdência Social, uma Complementação de Benefício (Proventos de Aposentadoria) no valor 
mensal em parcela única de R$1.703,83 (mil setecentos e três reais e oitenta e três centavos), valor este que 
contempla redução de R$1.007,32 (mil e sete reais e trinta e dois centavos) em relação ao valor de 
R$2.711,15 (dois mil setecentos e onze reais e quinze centavos) percebido até 31 de agosto de 2018, 
conforme artigo 4º da Lei Municipal nº 2.626 de 30 de julho de 2002, artigos 1º e 6º da Lei Municipal nº 
3.559 de 01 de julho de 2011 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Processo nº 201.014-7/10 do 
TCE-RJ.

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Três Rios, 08/11/2018.
Josimar Sales 

Prefeito
____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 422/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, NEILA APARECIDA DOS REIS PORTELA PEREIRA, do cargo em comissão de 
Coordenador Administrativo da Central de Regulação Médica das Urgências, DAS-4, Parte I do Quadro 
Permanente.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Três Rios, 23/11/2018.

 Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 423/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA suprimento financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fazer face às pequenas 
despesas emergenciais com o Abrigo Municipal Antônio Modesto Fabello, e fique sob a responsabilidade da 
servidora  HÉRIKA FERNANDES PEREIRA DE JESUS, matrícula nº 124.1288, devendo o mesmo prestar 
contas ao Departamento de Contabilidade até o dia 21 de dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 27/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 424/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA suprimento financeiro no valor de R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais), para fazer face às 
pequenas despesas emergenciais com a realização do Natal Solidário dos Usuários do Programa Bolsa 
Família, e fique sob a responsabilidade da servidora MARCIA MORAES CALAZAN BARBOSA, 
matrícula nº 124.1656, devendo o mesmo prestar contas ao Departamento de Contabilidade até o dia 21 de 
dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 27/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 425/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

PRORROGA, de acordo com o art. 196 da Lei Municipal nº 1.385 de 23 de dezembro de 1980, por 30 (trinta) 
dias, a partir do dia 29 de novembro de 2018, o prazo da Portaria nº 378/2018/GP, referente à Comissão de 
Inquérito Administrativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 28/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 426/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,
 
RESOLVE:

NOMEAR os servidores, FÚLVIO BRONZO BITENCOURT, Advogado, matrícula 111.1236, THÁRCIO 
RICARDO DE ALMEIDA MANSO, Técnico de Nível Médio Administrativo, matrícula nº. 111.1782, 
MARCELO MARTINS FELÍCIO, Guarda Municipal, matrícula nº. 111.784, sob a Presidência do primeiro, 
para comporem Comissão de Inquérito Administrativo encarregada de nos termos do artigo 195 da Lei nº 
1385, de 23 de dezembro de 1980, apurar fatos relatados no Processo 16789/2017, referente às 
irregularidades praticadas pela administração do Cemitério Municipal, com despacho do Sr. Secretário de 
Administração, tendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 28/11/2018.

Josimar Sales
 Prefeito
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 Portaria nº. 427/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR os servidores, SHEILA MARIA MUNIZ RAYBOLT, Subprocuradora, matrícula 124.1693, 
EULER DOS SANTOS SOUZA, Técnico de Nível Médio Administrativo, matrícula nº. 111.2173, 
RENATA DE OLIVEIRA PINTO RAMOS, Oficial Administrativo, matrícula 111.1028 sob a Presidência 
do primeiro, para comporem Comissão de Inquérito Administrativo encarregada de nos termos do artigo 
195 da Lei nº 1385, de 23 de dezembro de 1980, apurar fatos relatados no Processo 15625/2018, referente à 
irregularidade ocorrida no processamento da folha de pagamento, com despacho do Sr. Secretário de 
Administração, tendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 28/11/2018.

Josimar Salles
Prefeito

__________________________________________________________________________________

 Portaria nº. 428/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, VIVIANE PEREIRA FARIA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete, DAS-3 
produzindo efeitos a partir de 06 de novembro de 2018.

 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 29/11/2018.

Josimar Salles
Prefeito

__________________________________________________________________________________

Portaria nº. 429/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, JEANNE BRITTO, do cargo em comissão de Coordenador de Saúde, DAS-4 
produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2018.

 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 29/11/2018.

Josimar Salles
Prefeito

__________________________________________________________________________________

Portaria nº. 430/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA suprimento financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para fazer face às pequenas 
despesas de realização do Curso de Liderança Pública, a realizar-se nos dias 30/11 e 01/12, em prol da 
capacitação dos Gestores do Município, e fique sob a responsabilidade da servidora JÉSSICA SOARES 
XAVIER, matrícula nº 111.2582, devendo o mesmo prestar contas ao Departamento de Contabilidade até o 
dia 21 de dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 29/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

Portaria nº 431/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CANCELA, a partir de 
01 de dezembro de 2018, o regime de horário integral de LUCIANIA BRAGA DA CRUZ, Mat. 111.539, 
feita com fulcro na Lei nº 1.385 de 23 de dezembro de 1980 e na Lei nº 3.554 de 27 de junho de 2011.

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Três Rios, 30/11/2018.
Josimar Sales 

Prefeito
__________________________________________________________________________________

 Portaria nº. 432/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, ANA LÚCIA DA COSTA PEREIRA NEIVA, do cargo em comissão de Coordenador 
Administrativo do SAMU, DAS-4 produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2018.

 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 30/11/2018.

Josimar Salles
Prefeito

__________________________________________________________________________________

Portaria nº. 433/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, NOMEIA, de acordo 
com o art. 13, inciso II, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980 e Lei nº 3786, de 17 de janeiro de 2013 e 
Decreto 5766/2017, ANA LÚCIA DA COSTA PEREIRA NEIVA, para o cargo em comissão de 
Coordenador de Saúde, DAS-4, da Parte I do Quadro Permanente, produzindo efeitos a partir de 01 de 
novembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 30 de novembro de 2018.

Josimar Salles
Prefeito

 Portaria nº.: 434/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, NOMEIA, de acordo 
com o art. 13, inciso II, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980 e Lei nº 3789, de 17 de janeiro de 2013, 
JEANNE BRITO, para o cargo em comissão de Coordenador Administrativo do SAMU, DAS-4, da Parte I 
do Quadro Permanente, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 30 de novembro de 2018.

Josimar Salles 
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 435/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA suprimento financeiro no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), para 
fazer face às pequenas despesas com transporte, alimentação e hospedagem da Secretária de Meio Ambiente 
em viagens a São Paulo, e fique sob a responsabilidade da servidora RACHEL APARECIDA MAURO 
FERREIRA, matrícula nº 111.1068, devendo o mesmo prestar contas ao Departamento de Contabilidade até 
o dia 21 de dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 30/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 436/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA suprimento financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para fazer face às pequenas 
despesas com transporte de pacientes da Secretaria de Saúde, que necessitam realizar tratamento fora do 
domicílio, e fique sob a responsabilidade do servidor AMILTON SANTOS SAMPAIO, matrícula nº 
124.1691, devendo o mesmo prestar contas ao Departamento de Contabilidade até o dia 21 de dezembro de 
2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 30/11/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 437/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, CARLA MANOELA SILVA MARTINS, do cargo em comissão de Adjunto de Serviços 
Públicos, DAS-1, produzindo efeitos a partir de 01 de dezembro de 2018.

 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 04/12/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 438/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, MARCIO MONSORES AZEVEDO, Guarda Municipal, matrícula 111.922, 
produzindo efeitos a partir de 13 de novembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Três Rios, 04/12/2018.

 Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 440/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, WELLINGTON DAMIANI DE OLIVEIRA FARIA, Enfermeiro, matrícula 111.2676, 
produzindo efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Três Rios, 13/12/2018.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

Portaria nº. 441/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA, à pedido, de acordo com o artigo 61, inciso I, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 1.385, de 23 de 
dezembro de 1980, NILTON AKESHI NAKAMURA, Médico Generalista, matrícula 111.2419, 
produzindo efeitos a partir de 28 de Novembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 13/12/2018.

 Josimar Sales
Prefeito
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Portaria nº. 443/2018/GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, GETÚLIO DE OLIVEIRA , SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO, 
nomeado pela portaria nº 007/2017/GP, para responder interinamente pelas Secretarias de GOVERNO 
E PLANEJAMENTO, ORDEM PÚBLICA E INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL E 
COMUNICAÇÃO, enquanto perdurar o impedimento do titular, com efeitos a partir de 17 de 
dezembro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Três Rios, 19 de dezembro de 2018.

 Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO Nº 5877 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
Reabre e incorpora no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 1.700.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir e incorporar crédito adicional especial no 
orçamento vigente do Município de Três Rios (aprovado pela Lei Municipal 4423 de 11 de setembro de 
2017) autorizado pelo Decreto nº 5811 de 13 de setembro de 2017, em conformidade do artigo 167, 
inciso XI, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988 e artigo 45 da Lei Federal 4320 de 17 de março 
de 1964 no valor de R$ 1.700.00,00 (Um Milhão e Setecentos Mil Reais) destinados à construção de 1 
(uma) Estação de Tratamento de Água (ETA) para fornecimento de água no imóvel GE CELMA, 
localizado na Rodovia BR 393, KM 158, Bemposta, Três Rios/RJ.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Art. 3º Os recursos necessários à execução do disposto no caput deste artigo decorrerão do seguinte:
1. Contrato Especial que entre si celebram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três 
Rios –SAAETRI e GE CELMA LTDA – GE/CELMA

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO Nº 5901 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Reabre e incorpora no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 11.130,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir e incorporar crédito adicional especial no 
orçamento vigente do Município de Três Rios, aprovado pela Lei Municipal 4446 de 28 de novembro 
de 2017 e incluído pelo Decreto nº 5854 de 29 de novembro de 2017, em conformidade do artigo 167, 
inciso XI, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988 e artigo 45 da Lei Federal 4320 de 17 de março 
de 1964 no valor de R$ 11.130,00 (Onze Mil, Cento E Trinta Reais).

Parágrafo Único: os recursos serão necessários para execução do disposto no Decreto nº 8.805/2016, 
que tornou obrigatória a inscrição de beneficiários e requerentes e de suas famílias, no Cadastro Único, 
para concessão e manutenção do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e ao 
longo do ano de 2017, foram incluídos os beneficiários idosos e, em 2018, as pessoas com deficiência, 
conforme Instrução Operacional (IO) Nº 24, de 08 de março de 2017.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

Josimar Sales
Prefeito

DECRETO nº 5902 DE 08 DE MARÇO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 128.458,04 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4469 de 29 de dezembro de 2017 e CONSIDERANDO a necessidade de dar 
atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
128.458,04 (Cento E Vinte E Oito Mil, Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quatro Centavos)

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
128.458,04 (Cento E Vinte E Oito Mil, Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quatro Centavos)

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5932 DE 03 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

80.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4486 de 27 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais), conforme Portaria 3075/MS e proposta nº 11405835000117020 – Estruturação de Unidades de 
Atenção Especializada.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme portaria 
3075/MS e proposta nº 11405835000117020 inserida no Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________
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DECRETO nº 5933 DE 03 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

190.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4487 de 27 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com 
os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 190.000,00 (Cento E 
Noventa Mil Reais), conforme Portaria 1731/MS e proposta nº 11405835000117011.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme 
portaria 1731/MS e proposta nº 11405835000117011 inserida no Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5934 DE 03 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

100.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4488 de 27 de abril de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com 
os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil 
Reais), conforme Portaria 1732/MS e proposta nº 11405835000117008.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme 
portaria 1732/MS e proposta nº 11405835000117008 inserida no Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5935 DE 03 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

170.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4489 de 27 de abril de 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 170.000,00 (Cento E Setenta 
Mil Reais), conforme Portaria 2567/MS e proposta nº 11405835000117018 – Estruturação de Unidades de 
Atenção Especializada.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme portaria 
2567/MS e proposta nº 11405835000117018 inserida no Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5976 DE 04 DE JULHO DE 2018.
Reabre e incorpora no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 206.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir e incorporar crédito adicional especial no orçamento 
vigente do Município de Três Rios, aprovado pela Lei Municipal 4449 de 28 de novembro de 2017 e incluído 
pelo Decreto nº 5856 de 29 de novembro de 2017, em conformidade do artigo 167, inciso XI, parágrafo 2º da 
Constituição Federal de 1988 e artigo 45 da Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964 no valor de R$ 
206.000,00 (Duzentos E Seis Mil Reais)
Parágrafo Único: os recursos serão repassados pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), por 
meio de emenda parlamentar nº 237001 – Hugo Leal, tendo como base a Portaria Ministerial 
MPOG/MF/CGU 507/2011 e o Decreto 6170 de 25 de julho de 2011, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante a convênios e contratos de repasse e contrapartida do 
município.

Art. 2º - Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação 
orçamentária, respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de 
Despesa Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: Fica a ação nº 1528 (Projeto) incluída no orçamento do exercício de 2018 e alterada no 
PPA/2018/2021 de: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL para CONVÊNIO 
MDS – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL – HUGO LEAL, para 
que sua dotação orçamentária permaneça em conformidade a dotação de sua prévia abertura, realizada 
através do decreto 5856 de 29 de novembro de 2017.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito
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DECRETO nº 5978 DE 13 DE JULHO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 1.205.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4469 de 29 de dezembro de 2017, Capítulo II, Art. 
Nº 21 e CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de 
R$ 1.205.000,00 (Um Milhão, Duzentos E Cinco Mil Reais)

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
1.205.000,00 (Um Milhão, Duzentos E Cinco Mil Reais)

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO nº 5988 DE 26 DE JULHO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 580.796,08 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4469 de 29 de dezembro de 2017 e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de 
R$ 580.796,08 (Quinhentos E Oitenta Mil, Setecentos E Noventa E Seis Reais E Oito Centavos)

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
580.796,08 (Quinhentos E Oitenta Mil, Setecentos E Noventa E Seis Reais E Oito Centavos)

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

DECRETO Nº 5992 DE 16 DE AGOSTO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 3.635.400,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4528 de 09 de agosto de 2018 e CONSIDERANDO a necessidade de dar 
atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
3.635.400,00 (Três Milhões e Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais)  

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
3.635.400,00 (Três Milhões e Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais)  

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6018 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 2.550.872,99 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4538 de 21 de setembro de 2018 e; CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal 4469 de 29 de dezembro de 2017, Capítulo II, Art. Nº 21 e; CONSIDERANDO a necessidade de 
dar atendimento ao programa anual de trabalho,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
2.550.872,99 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e 
Nove Centavos):



Boletim Informativo Oficial - nº 1531Três Rios, 20 de dezembro de 2018 77

www.tresrios.rj.gov.br

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
2.550.872,99 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e 
Nove Centavos):

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6024 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 1.611.887,44 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4538 de 21 de setembro de 2018 e;
 CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
1.611.887,44 (Um Milhão e Seiscentos e Onze Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos);

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
1.611.887,44 (Um Milhão e Seiscentos e Onze Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6028 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.
Abre no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

499.592,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4545 de 22 de outubro de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com 
os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 499.592,00 
(Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais), destinados a Reforma da 
Policlínica Walter Gomes Francklin.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto no caput deste artigo decorrerão do 
Programa Aperfeiçoamento do SUS – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; 
Proposta 55221/2018 – MS; Convênio 876527; Objeto; Reforma da Policlínica Walter Gomes Francklin.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6029 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 6.434.813,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4546 de 29 de outubro de 2018 e;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
6.434.813,00 (Seis Milhões e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Treze Reais).

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
6.434.813,00 (Seis Milhões e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Treze Reais).

03.00.000.04.122.2017.2010 3.1.90.11.00 00 2.550.872,99 
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Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6030 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 3.750.250,41 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4546 de 29 de outubro de 2018 e; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 4469 de 29 de dezembro de 2017, Capítulo II, Art. Nº 
21 e; CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de 
R$ 3.750.250,41 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta 
e Um Centavos).

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
3.750.250,41 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e 
Um Centavos).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6036 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
Reabre e incorpora no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial 

no valor de R$ 107.500,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir e incorporar Crédito Adicional Especial no 
orçamento vigente do município de Três Rios, (aprovado pela Lei Municipal 4456 de 13 de dezembro 
de 2017) autorizado pelo Decreto nº 5865 de 14 de dezembro de 2017, em conformidade do artigo 167, 
inciso XI, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988 e artigo 45 da Lei Federal 4320 de 17 de março 
de 1964 no valor de R$ 107.500,00 (Cento e Sete Mil e Quinhentos Reais), destinados à aquisição de 
equipamentos e veículos dos serviços de Proteção Social Básica.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: Os recursos serão repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por 
meio de emenda parlamentar, proposta nº 92828/2017, tendo como base a Portaria Ministerial 
MPOG/MF/CGU 507/2011, que habilita a Prefeitura de recebe-los por dispor de estrutura física e pessoal, 
com capacidade administrativa e técnica e gerencial para execução do objeto proposto, assumindo inteira 
responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legalmente, inclusive as que se referem à 
licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas e o Decreto 6170 de 25 de julho de 2011 que 
dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6037 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 2.141.281,12 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4546 de 29 de outubro de 2018 e; CONSIDERANDO o disposto na Lei 
Municipal 4469 de 29 de dezembro de 2017, Capítulo II, Art. Nº 21 e; CONSIDERANDO a necessidade de 
dar atendimento ao programa anual de trabalho,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
2.141.281,12 (Dois Milhões e Cento e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Doze 
Centavos).

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
2.141.281,12 (Dois Milhões e Cento e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Doze 
Centavos).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 6039 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 2.207.617,60 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4546 de 29 de outubro de 2018 e;
 CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
2.207.617,60 (Dois Milhões e Duzentos e Sete Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos).
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Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
2.207.617,60 (Dois Milhões e Duzentos e Sete Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos).

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO Nº. 6040 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
Veda temporariamente a transferência de titularidade das concessões de direito de uso de áreas nos 

cemitérios públicos do Município de Três Rios e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 84, VI, a da Constituição da República e,

CONSIDERANDO os indícios de irregularidades apontados no relatório da Comissão de Sindicância 
instaurada por esta administração municipal para apurar as denúncias de fraudes na compra, venda e 
transferência de titularidade das concessões de direito de uso de áreas nos cemitérios públicos do 
Município de Três Rios;

CONSIDERANDO que ainda estão em andamento os procedimentos instaurados pelas autoridades 
competentes, quais sejam, Prefeitura Municipal de Três Rios (PAD), Polícia Civil, Ministério Público e 
Câmara Municipal de Vereadores, haja vista o apontado no referido relatório;
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o patrimônio público e os interesses dos munícipes de 
boa-fé, evitando a ocorrência de novas fraudes.

 DECRETA:

Art. 1º. Ficam vedadas temporariamente as transferências de titularidade das concessões de direito de uso 
de áreas nos cemitérios públicos do Município de Três Rios. 

§ 1º. A vedação determinada pelo caput deste artigo vigorará por prazo indeterminado, enquanto estiverem 
em curso os procedimentos de investigação.

§ 2º. Fica permitida, excepcionalmente, a conclusão do procedimento administrativo de Transferência de 
Titularidade do Direito de Uso de Sepultura já em curso, que se encontra em situação regular e com toda a 
documentação necessária que comprove a Titularidade do transmitente, mediante prévia análise e 
aprovação pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, bem como o recolhimento do valor fixado pelo 
Art. 2º deste Decreto.

Art. 2º. Fica regulamentado o Art. 39, da Lei Municipal nº 2819, de 09 de dezembro de 2004 e fixado em 02 
(duas) UFMTR o valor da Transferência de Titularidade do Direito de Uso da Sepultura.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO nº 6042 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 4.320/1964, no âmbito da Administração 
Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais; 
CONSIDERANDO a necessidade de atender o estabelecido no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, combinado com o artigo 62 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

DECRETA:

CAPÍTULO I
DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art. 1º. Este Decreto estabelece os critérios para pagamento em ordem cronológica das obrigações 
decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, no âmbito da Administração Pública, Fundos Especiais, Autarquias, Fundações Públicas, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município de Três Rios.

 Art. 2º. A responsabilidade pela ordenação das despesas é de cada Secretário ou os ocupantes de cargos 
equiparados, relativamente à sua Secretaria ou órgão e será formalizada no ato da emissão da requisição de 
despesa.

Parágrafo único. Os Secretários ou os ocupantes de cargos equiparados, caso entendam necessário, 
designarão comissões de servidores para efetuar a implantação do sistema de controle da ordem 
cronológica de pagamentos.

Art. 3º. O Poder Executivo manterá listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de 
recursos e ordenadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante 
a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos 
exigidos em contrato, a serem confirmados em liquidação de despesa que classificará numericamente a 
sequência cronológica.

Parágrafo único. Os credores de contratos custeados com recursos legalmente vinculados à finalidade 
específica, órgão, fundo ou despesa serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de 
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija 
vinculação.

Art. 4º. Os pagamentos de despesas de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada 
de recursos, em lista especial de pequenos credores.

Parágrafo único. Consideram-se de baixo valor as despesas com as seguintes características:
I - Aquelas decorrentes de contratos de compras e serviços, salvo os de engenharia, cujo valor contratado, 
correspondente a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do artigo 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993;
II - Aquelas despesas cujo documento de cobrança possuam valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), na 
data de sua respectiva liquidação.

Art. 5º. A inclusão de previsão de pagamento a fornecedor na lista em ordem cronológica se dará após a 
regular liquidação sequencial da despesa, cumpridos os requisitos exigidos em contrato e apresentação do 
documento fiscal.
§ 1º. Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo em caso de má-fé, o 
credor terá até 10 (dez) dias para sanear o processo, após este prazo a obrigação de pagamento terá sua 
exigibilidade suspensa e será excluída da respectiva ordem cronológica.
 § 2º. A ocorrência de erro ou falha documental deverá ser notificada à empresa credora dando-lhe ciência da 
oportunidade de regularização.
 § 3º. No caso de exclusão da ordem cronológica, citada no § 1º, o crédito suspenso será novamente inscrito 
na ordem cronológica após ter sido corrigido o erro ou falha motivador da suspensão da exigibilidade.

 Art. 6º. Nos documentos fiscais de serviços deverá constar obrigatoriamente a periodicidade da prestação 
dos serviços.

Art. 7º. A liquidação regular das despesas deve ocorrer:
 I - até o 5º dia útil subsequente à apresentação dos documentos para despesas provenientes de contratos 
cujos valores não ultrapassem o limite previsto no parágrafo e nos incisos do artigo 4º deste decreto; e
 II - em 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, para os demais casos. 

CAPÍTULO II
DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 8º. As obrigações de pagamentos decorrentes de contratos celebrados com a Administração Pública 
Municipal terão como marco inicial a apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura), 
devidamente acompanhada da apresentação dos documentos comprobatórios da manutenção dos requisitos 
exigidos no contrato a serem confirmados em liquidação de despesa que classificará numericamente a 
sequência cronológica.
 § 1º. O pagamento de que trata o "caput" deve ocorrer:
 I - Até o 5º (quinto) dia útil subsequente à Liquidação para despesas provenientes de contratos cujos valores 
não ultrapassem o limite previsto no parágrafo único e nos incisos do artigo 4º deste decreto;
 II - em 30 dias corridos contados da Liquidação da Despesa, para os demais casos.
§ 2º. No caso de insuficiência de fundos, a data de pagamento poderá ser postergada mantendo-se a ordem 
cronológica de pagamento dos contratos.
§3º. No caso em que for detectado débito do fornecedor junto à Administração Pública, o Processo 
Administrativo, mesmo Liquidado, será excluído da lista de Ordem Cronológica e devolvido a Secretaria de 
Origem para Notificar o Fornecedor e aguardar a regularização.

CAPÍTULO III
DAS SITUAÇÕES JUSTIFICÁVEIS

Art. 9º. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de 
exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situações extraordinárias, tais 
como arroladas a seguir, exemplificativamente:
I - Para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais ou para restaurá-los;
II - Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de 
pagamentos;
III - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da 
liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a 
apuração não ultrapassará o prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis motivadamente;
IV - Nos casos em que decorram vantagens financeiras para o erário, como renegociação de dívida com 
deságio, descontos e abatimentos, conforme oferta isonômica aos fornecedores; e
V - Nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município.

Art. 10. O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido de justificativa do Secretário 
de Fazenda e/ou Gestores ou Ordenadores de Despesa dos Órgãos da Administração Pública independentes 
com publicação mensal no Portal de Transparência do Município.

CAPÍTULO IV
DAS SITUAÇÕES NÃO APLICÁVEIS

Art. 11. Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de:
I - Suprimento de fundos e diárias;
II - Pagamentos de vencimentos ou parcelas indenizatórias de salários, ativos, inativos e pensionistas e 
repasse de honorários sucumbenciais;
III - Obrigações tributárias;
IV - Cumprimento de ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas de entidades governamentais 
ou decisões do Tribunal de Contas do Estado;
V - Repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções econômicas;
VI - Transferências que se fundamentam no art. 26 da LC nº 101/2000;
VII - Devoluções de tributos municipais;
VIII - Devoluções de transferências voluntárias;
IX - Repasses ao Poder Legislativo, Regime Geral de Previdência Social ou entidades da administração 
indireta;
X - Repasses, transferências ou pagamentos que não sejam regidos pela Lei Federal nº 8.666/93.
XI - E os repasses efetuados as entidades particulares que prestam serviços de acordo com a tabela do 
Sistema Único de Saúde, através de contratualizações.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Art. 12. O contratado poderá representar ao Gabinete do Prefeito para impugnar a preterição de seu crédito 
na ordem cronológica de pagamentos.

Art. 13. As listas de credores em Ordem Cronológica de Pagamento por fonte de recursos serão divulgadas 
no Portal de Transparência do Poder Executivo.

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas 
todas as disposições em contrário.

Josimar Sales 
Prefeito
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DECRETO Nº. 6043 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018
Extingue efeitos do Decreto 4978/2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o dispositivo no Decreto nº 4978 de 24 de junho de 2013,

CONSIDERANDO que no período não houve a entrega da DECLAN – IPM conforme previsto no 
art. 1º, § 1º do Decreto Municipal nº 3513, de 13 de maio de 2008,                                                                                                                                                                                                                                                        

DECRETA:

Art. 1º. Ficam extintos os efeitos dos incentivos fiscais determinados pelo Decreto 4978/2013, em 
caráter DEFINITIVO, concedidos para a empresa SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS 
LTDA.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6044 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Justifica a conveniência da abertura de licitação para a outorga de concessão para exploração 

dos serviços de transporte coletivo urbano, rural e distrital do município de Três Rios-RJ, 
caracterizando seu objeto, área e prazo, nos termos do art. 5º da Lei Federal 8.987/95, Instaura 
processo licitatório, na modalidade de Concorrência, para a outorga de concessão do serviço de 

transporte coletivo urbano, rural e distrital de passageiros do Município de Três Rios, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
a necessidade de modernização, ampliação e reformulação do sistema de transporte coletivo de 
passageiros do Município de Três Rios,

CONSIDERANDO que o sistema de transporte coletivo do Município, por sua peculiar natureza, 
serviço de relevante interesse público, desenvolvido e historicamente organizado por empresas 
privadas, cujos serviços em apreço devem ser adequados, aprimorados, modernizados e ampliados.
A cidade, sendo um organismo vivo, dinâmico, modifica-se permanentemente. Três Rios é um 
município brasileiro localizado na região central do estado do Rio de Janeiro, a 126 quilômetros da 
capital. O Município tem uma área total de 326,136 Km², correspondentes a 19,6% da área da 
região, distribuida em 2 distritos: Três Rios e Bemposta.
Sua população estimada é de 79.402 habitantes (Censo 2017), correspondentes a 49,8% da 
população da região. O município apresenta densidade demográfica de 237,64 hab/Km², sendo 
97% urbana, contra 93,45 hab/Km² na microrregião, que é 91% urbana.
O transporte urbano deve, pois, adaptar-se a ela e servir, inclusive, como elemento indutor dessa 
contínua evolução, representada pelo crescimento populacional, pela expansão territorial, bem 
como pela descentralização espacial das atividades econômicas e sociais. Essa dinâmica de uso e 
ocupação do solo, característica na cidade de Três Rios, gera crescentes e diversificadas 
necessidades de deslocamento da população, com destino aos diferentes setores da área urbana.
É, pois, o momento de se proceder à reorganização física e funcional dos serviços, promovendo, de 
maneira racional e econômica, maior mobilidade e acessibilidade aos seus usuários.

CONSIDERANDO as justificativas que consubstanciam este Ato, as quais enfatizam a necessidade 
de modernização, ampliação e reformulação do sistema de transporte coletivo de passageiros do 
Município de Três Rios; 

CONSIDERANDO que a execução do serviço público municipal de transporte coletivo deve estar 
em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da igualdade e da probidade administrativa;

CONSIDERANDO que o sistema de transporte coletivo em execução deve ser reformulado, para 
que haja a modernização da frota de veículos por meio da qual ele é executado e implementado de 
novas tecnologias, visando ao atendimento satisfatório das atuais condições relativas à distribuição 
geográfica, aos deslocamentos e à quantidade da população que necessita do serviço público em 
enfoque;

CONSIDERANDO que as características dos serviços públicos de transporte coletivo devem se 
adequar à estrutura e aos projetos de planejamento urbanístico municipal, os quais primam pela 
manutenção da qualidade de vida da população; 

CONSIDERANDO que os estudos preliminares realizados indicam que os atos de concessão do 
serviço local de transporte coletivo de passageiros devem ser parametrizados pelo critério da 
exclusividade, condição para que haja implantação de política tarifária adequada, não apenas no 
que se refere à fixação de preços módicos, como também, ao estabelecimento de tarifa única, o que 
certamente proporcionará a salvaguarda dos interesses dos usuários.
O transporte urbano deve, pois, adaptar-se a ela e servir, inclusive, como elemento indutor dessa 
contínua evolução, representada pelo crescimento populacional, pela expansão territorial, bem 
como pela descentralização espacial das atividades econômicas e sociais.
Cônscio dessa situação emergente, o Executivo, atuando de forma conjunta e coordenada com a 
Câmara Municipal, vem há muito desenvolvendo estudos e avaliações de natureza técnica, 
objetivando implementar melhorias e modernizar o sistema de transporte coletivo de passageiros. 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do Município de garantir a qualidade e eficiência dos 
serviços e garantir que a concessão atenda ao que se destina: sanar a ineficiência e a incapacidade 
financeira e operacional das permissionárias em prestar o serviço, bem como aprimorar o 
atendimento dos usuários.
Constatou-se, portanto, que os munícipes estão sendo penalizados com a deficiência atual na 
prestação desses serviços, em termos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, modernidade das técnicas, do equipamento e 
das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, prerrogativas que 
lhes são expressamente asseguradas pelo art. 6º da Lei Federal 8.987/95 e pela Lei Federal 
8.078/90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Sem prejuízo da legislação federal mencionada, a Lei Orgânica, cuida dos serviços municipais, 
exigindo dos órgãos do poder local a adoção dessas medidas, em favor do interesse coletivo.
Trata-se, portanto, de poder-dever do Executivo Municipal, com a necessária cooperação da 
Câmara Municipal – no que a esta couber pela Lei Orgânica do Município - organizar e prestar 
diretamente ou através de concessão ou permissão, os serviços de utilidade pública, dos quais o 
transporte coletivo é dos mais relevantes.
Assim, harmonizando a atuação do Município e no cumprimento da legislação aplicável, o 
Município de Três Rios promoverá a concessão do serviço público de transporte municipal de 
passageiros, sendo que será deflagrado processo licitatório próprio, nos termos das Leis 8.987/95 e 
8.666/93, conjugadas, para a implantação, operação e administração do Sistema de transporte 
coletivo de passageiros do Município de Três Rios.

CONSIDERANDO o disposto no art. 30, V da Constituição Federal, que dá competência exclusiva ao 
Município para, diretamente ou mediante concessão, prestar serviço de transporte coletivo municipal;

CONSIDERANDO que o art. 175, da Constituição Federal, o art. 1º, da Lei nº 8.987, de 13 do fevereiro 
de 1995 e o art. 124, da Lei nº 8.666, de 2l de junho de 1993 determinam que as permissões ou 
concessões de serviços públicos devem ser feitas sempre através de licitação;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Municipal, determina que a operação e execução dos serviços de 
transporte coletivo será feita de forma direta, ou por concessão ou permissão, nos termos da Lei 
Municipal;

CONSIDERANDO que o Município já vem desenvolvendo e desenvolveu estudos técnicos com base 
em levantamentos e avaliações visando ao aprimoramento e à melhoria dos serviços do transporte 
público de passageiros por ônibus no Município de Três Rios;

CONSIDERANDO as solicitações e sugestões recebidas da Câmara Municipal, por intermédio de seus 
ilustres Vereadores, de entidades comunitárias, as conclusões dos estudos técnicos desenvolvidos pelo 
Município;

CONSIDERANDO que os altos custos de implantação e a complexidade deste serviço não recomendam 
a execução direta pelo Município.

CONSIDERANDO estar atendida a exigência de prévia justificação, prevista no art. 5º da Lei nº 
8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995 e na Lei Municipal nº 2.897 de 17 de dezembro de 2005;

CONSIDERANDO o acordo firmado no Processo Judicial nº 0003365-09.2016.8.19.0063;

CONSIDERANDO as justificativas anteriores da importância da reestruturação espacial dos serviços, 
que a outorga de concessão ou permissão terá caráter de exclusividade, o Prefeito Municipal, RESOLVE 
definir as características dos serviços a serem licitados:

OBJETO: Licitação de todo o Sistema de Transporte Coletivo Urbano, Rural e Distrital do Município de 
Três Rios-RJ, em um único lote de serviços.

PRAZO: O prazo da concessão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros, das 
linhas licitadas, será de 15 (quinze) anos prorrogável por igual período, através de termo aditivo 
devidamente motivado, nos termos da legislação Municipal (Lei Municipal nº 2.897 de 17 de dezembro 
de 2005), Estadual e Federal e devidamente justificado nos estudos do fluxo econômico e financeiro, 
que integrarão o Processo Administrativo e Ato Convocatório. 

ÁREA: De todo o Município de Três Rios.
Tendo em vista as justificativas que enfatizam a necessidade de modernização, ampliação e 
reformulação do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Três Rios,

DECRETA:

Art. 1º. Fica instaurado processo licitatório, na modalidade de Concorrência, para a outorga de 
concessão do serviço de transporte coletivo municipal de passageiros do Município de Três Rios, de 
todo  o sistema de transporte coletivo no Município, na forma do art. 175 da Constituição da República, 
obedecidos os prazos, formas e diretrizes estabelecidas nas Leis Federais 8.666/93 e 8.987/95, na Lei 
Orgânica do Município de Três Rios e na legislação municipal pertinente, nos termos do Edital que 
deverá ser publicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O certame licitatório terá por objeto a seleção de empresa ou empresas reunidas em 
consórcio para prestar Serviços em todo o Sistema de Transporte Coletivo Urbano, Rural e Distrital do 
município de Três Rios-RJ, em um único lote de serviços, em conformidade com o Projeto Básico, que 
fará parte integrante do Edital de Concessão.

Art. 2º. A área de abrangência da presente licitação é Municipal, englobando todos os Serviços do 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano, Rural e Distrital do Município de Três Rios-RJ, cujo modelo 
físico, grau de atendimento, padrão de serviço e caracterização das linhas serão apresentadas no Projeto 
Básico, em atendimento aos Artigos 6º e 7º da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que 
obrigatoriamente farão parte integrante, como anexo, do Edital da licitação.

Art. 3º. O prazo da concessão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros, das 
linhas licitadas, será de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período, através de termo aditivo 
devidamente motivado, nos termos da legislação Municipal, Estadual e Federal.

Art. 4º. O processamento e julgamento do certame dar-se-á em estrita conformidade com os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da probidade 
administrativa, sendo que o julgamento das propostas levará em consideração o critério de menor tarifa, 
nos termos do Edital ao qual estará vinculado todo o procedimento licitatório que será conduzido pela 
Comissão Especial de Licitação, a ser nomeada por ato do chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Josimar Sales 
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6046 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

800.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4555 de 10 de dezembro de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil 
Reais), referente ao Incremento Temporário de MAC, Proposta 36000218262201800 de 14/11/2018, 
conforme Portaria 2954/MS, Processo 25000.195465/2018-06.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;
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Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto no caput deste artigo decorrerão do 
Recebimento do Incremento Temporário de MAC Proposta 36000218262201800 de 14/11/2018, 
conforme Portaria 2954/MS, Processo 25000.195465/2018-06.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales 
Prefeito

__________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6047 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

328.095,24 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4551 de 29 de novembro de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com 
os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 328.095,24 (Trezentos e 
Vinte e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), destinados à obra de Reforma e 
Cobertura da Quadra no Bairro Jaqueira.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso.

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto no caput deste artigo decorrerão de:

· Contrato de Repasse (Ministério do Esporte – Órgão 51000), tendo fundamento legal o 
Decreto 6170/07, convênio SICONV 874520/2018, processo 55585/2018;

· Contrapartida do município, decorrentes da anulação da dotação orçamentária abaixo:

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

DECRETO Nº 6048 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

328.095,24 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4550 de 29 de novembro de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 328.095,24 (Trezentos e 
Vinte e Oito Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), destinados à obra de Reforma e 
Cobertura da Quadra de Bemposta.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso.

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto no caput deste artigo decorrerão de:

· Contrato de Repasse (Ministério do Esporte – Órgão 51000), tendo fundamento legal o 
Decreto 6170/07, convênio SICONV 874521/2018, processo 55583/2018;
· Contrapartida do município, decorrentes da anulação da dotação orçamentária abaixo:

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 6049 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.
Nomeia membro do Conselho Tutelar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS RIOS - RJ, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO, o disposto no art. 3º, § 2º, inciso I da Lei 4203 de 10 de junho de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia JOSILAINE DA SILVEIRA MIRANDA FONSECA, na condição de membro efetivo do 
Conselho Tutelar, conforme o disposto no Processo nº. 20028/2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de 
dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Josimar Sales
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5939 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

527.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4497 de 18 de maio de 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 527.000,00 (Quinhentos E 
Vinte E Sete Mil Reais), destinados a modernização de infraestrutura para Esporte Educacional e de Lazer.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;
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Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo serão repassados pelo 
Órgão 51000 – Ministério do Esporte, por meio do contrato de repasse, tendo como fundamento legal o 
Decreto 6170/07, pré-convênio SICONV 831552/2016, processo 015342016, além de contrapartida 
do Município, anulado o valor de R$ 88.250,00 da seguinte dotação:

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales Maia
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO nº 5940 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 555.200,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4469 de 29 de dezembro de 2017 e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de 
R$ 555.200,00 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Mil E Duzentos Reais)

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
555.200,00 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Mil E Duzentos Reais)

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito

_______________________________________________________________________________

DECRETO nº 5941 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 79.990,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4492 de 08 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no 
orçamento vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, 
combinados com os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 
79.990,00 (Setenta E Nove Mil, Novecentos E Noventa Reais), referente a investimentos conforme 
Portaria 1650/MS e Proposta nº 11405835000117012.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme Portaria 
1650/MS e Proposta nº 11405835000117012 inserida no Fundo Nacional de Saúde

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales Maia
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5942 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

130.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4493 de 08 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 130.000,00 (Cento E Trinta 
Mil Reais) referente a investimentos conforme Portaria 1730/MS e Proposta nº 11405835000117007.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;

Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme Portaria 
1730/MS e Proposta nº 11405835000117007 inserida no Fundo Nacional de Saúde

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales Maia
Prefeito

____________________________________________________________________________________

DECRETO nº 5943 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Abre, no orçamento vigente do Município de Três Rios, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

220.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 4494 de 08 de maio de 2018;
CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, por decreto, Crédito Adicional Especial no orçamento 
vigente do município de Três Rios, em conformidade ao disposto inciso II, do artigo 41, combinados com os 
artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos E 
Vinte Mil Reais), referente a investimentos conforme Portaria 2729/MS e Proposta nº 11405835000117003.

Art. 2º - O Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, terá a seguinte classificação orçamentária, 
respectivamente: Órgão/Entidade, Função, Subfunção, Programa, Ação, Natureza de Despesa 
Orçamentária e Fonte de Recurso;
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Parágrafo Único: os recursos necessários à execução do disposto deste artigo decorrerão conforme 
Portaria 2729/MS e Proposta nº 11405835000117003 inserida no Fundo Nacional de Saúde

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a Inclusão no PPA/2018/2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Josimar Sales Maia
Prefeito

__________________________________________________________________________________

PUBLICAÇÕES
Câmara de Vereadores de
Três Rios
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PUBLICAÇÕES
Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 5947 DE 23 DE MAIO DE 2018.
Suplementa e anula dotações em R$ 661.478,82 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Municipal nº 4469 de 29 de dezembro de 2017 e CONSIDERANDO a necessidade de dar 
atendimento ao programa anual de trabalho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações abaixo discriminadas o valor total de R$ 
661.478,82 (Seiscentos E Sessenta E Um Mil, Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Dois 
Centavos)

Art. 2º - Ficam anuladas no orçamento corrente as dotações abaixo discriminadas no valor total de R$ 
661.478,82 (Seiscentos E Sessenta E Um Mil, Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Dois 
Centavos)

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Josimar Sales
Prefeito
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