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Servidor

Aprovação de forma remota e portabilidade
B O empréstimo pode ser forma-

Novidades no consignado
do servidor federal
REPRODUÇÃO

BO

valor descontado em folha
em 2019 pelo Ministério da Economia referente aos empréstimos consignados dos servidores
federais do Executivo foi de R$
905,1 milhões. Para dar mais segurança e transparência aos servidores na hora de solicitar esse
tipo de crédito, a pasta implementou na semana passada duas novas funções no Sigepe (Sistema de Gestão de Pessoas do
Executivo Federal), o Portal do
Servidor: a dupla anuência e a
autorização de portabilidade.
No Rio de Janeiro, as mudanças estão disponíveis para mais de
250 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da União,
que possuem acesso ao portal.
O botão de anuência permite
que o servidor autorize o desconto em folha. Na prática, o
interessado vai gerar um código de autorização para que a
instituição financeira (consignatária) possa enxergar a margem consignável (limite disponível para comprometimento
no empréstimo) e possa iniciar
a negociação.
Antes de o servidor finalizar a
operação do empréstimo, a instituição deve primeiro disponi-

lizado pelo próprio sistema, de
forma remota, mediante a autorização do servidor, mas isso
vai depender de cada instituição financeira, já que algumas
exigem a assinatura de contrato
pessoalmente em seus estabelecimentos. “Toda e qualquer
consignação para ser incluída
na folha de pagamento precisa
de autorização do consignado.
Algumas (instituições) exigem
a assinatura de contrato pessoalmente nos estabelecimentos,
outros já fazem de forma remota, sempre com o respaldo e
resguardo de direitos, conforme as normativas do Banco
Central”, explicou o Ministério
da Economia.

Já o botão de portabilidade
possibilita ao servidor a migração
de um contrato de empréstimo
consignado vigente para outra
instituição, caso avalie a mudança vantajosa. A pasta lembra que
a legislação estabelece a taxa
máxima de juros de 2,05% ao
mês nas operações do consignado
ao servidor federal.
A portabilidade de contrato é
realizada diretamente entre as
instituições financeiras envolvidas via outro sistema, supervisionado pelo Banco Central. “O
nosso sistema apenas viabiliza
queo consignado possa indicar o
tipo de operação que deseja efetuar com os consignatários e
autorizar a inclusão da consignação na sua folha de pagamento”.

Plano de cargos dos administrativos
B O projeto de lei que trata do

É preciso fornecer CPF e senha para acessar o portal do Sigepe

bilizar no sistema o “espelho”,
um documento contendo as
condições negociadas para a
contratação do crédito, tais como as tarifas embutidas, taxa
de juros, número de parcelas.
Foi o que explicou o Ministério
da Economia: “Após o consignatário ter enviado ao sistema
o espelho do que foi negociado,

o consignado deve acionar o
botão de aceite no sistema Sigepe e o consignatário então
poderá concretizar a operação”, explicou a pasta, que também informou que o sistema
oferece automaticamente a relação de todos as instituições financeiras cadastrados e os tipos de operações autorizadas.

plano de cargos e salários dos
servidores administrativos da
Prefeitura do Rio ainda não deve
ser analisado nesta semana no
plenário da Câmara dos Vereadores, segundo afirmou as assessoria do presidente, vereador
Jorge Felippe (MDB). O texto só
irá ao plenário após análise das
comissões técnicas. O plano de
cargos é um pedido de mais de
dez anos da categoria e tem
apoio de Felippe. Serão contemplados oito mil servidores, distribuídos em 35 categorias funcionais, entre ativos e inativos.

Um artigo no texto diz que
mesmo com a aprovação da lei, a
efetivação do plano só será possível quando a despesa com pessoal for inferior ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a prefeitura, o
município já atingiu o limite
prudencial de 51,3% da Receita
Corrente Líquida (RCL). O limite
máximo para esse tipo de despesa é de 54% da RCL. A lei diz que
se a despesa com pessoal atingir
a 95% do limite total, o ente público fica proibido de conceder
vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração.

B DE OLHO NO CALENDÁRIO

FGTS: últimas semanas para retirar
Prazo para fazer saque imediato acaba no próximo dia 31. Mais de 36 milhões ainda não sacaram
Pollyanna Bretas
pollyanna.bretas@extra.inf.br

B Chega a 36,6 milhões o nú-

mero de trabalhadores que
ainda não fizeram o saque
imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). O contingente representa 37,9% dos 96,4 milhões com direito a retirar R$
500 ou R$ 998 das contas ativas e inativas. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF),
o volume de recursos ainda
disponíveis chega a R$ 14,8
bilhões, dos R$ 42,6 bilhões
inicialmente previstos.
O prazo para efetuar a operação termina no próximo dia

31. Segundo a Caixa, o período não será prorrogado. O dinheiro que não for sacado voltará ao saldo das contas vinculadas do trabalhador com juros e correção. Até agora, o
valor médio sacado por trabalhador é R$ 465,68.
No saque imediato, o cotista tem direito a retirar, de
uma vez, uma parte dos recursos em suas contas do FGTS,
seja em contas ativas ou inativas. O limite é de R$ 500 por
conta. Por exemplo, se o cotista tem três contas (duas inativas e uma ativa), tem direito a
sacar até R$ 1,5 mil. Em novembro do ano passado, o Se-

nado aprovou uma Medida
Provisória (MP) que elevou o
limite do valor do saque imediato para até R$ 998. Este
novo limite, porém, só é válido para quem tinha até um salário mínimo em uma das contas até 24 de julho.
O trabalhador pode fazer o
saque no caixa eletrônico. É
possível sacar até R$ 998 por
conta de FGTS usando ape-

nas a senha do cidadão. Caso
o trabalhador não tenha essa
senha, poderá fazê-la no
mesmo dia que efetuar a retirada, em uma agência da Caixa, desde que leve um documento de identificação e seus
números de NIS/PIS contidos na carteira de trabalho.
Também é possível fazer a
retirada nas lotéricas, usando a senha do cidadão e um

documento de identidade.
Caso a pessoa esteja portando apenas a identidade, a retirada é limitada a R$ 100.
Quem tem cartão-cidadão e
senha também pode sacar
nos correspondentes Caixa
aqui, apresentando documento de identificação, cartão e senha-cidadão.
Quem tem um valor maior
do que R$ 998 para sacar po-

de resgatar os recursos em
qualquer agência da Caixa.
Basta levar os documentos
pessoais e ter em mãos os números do NIS ou do PIS, contidos na carteira de trabalho.
Os trabalhadores poderão
ver se têm direito e consultar
o valor a receber, além de outras informações referentes
ao saque, pelo site fgts.caixa.gov.br ou no App FGTS.
t
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Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Processo: 040/101166/2019. Modalidade: Tomada de Preços TCMRJ Nº 1/2020. Objeto:
Reforma da marquise do prédio sede do TCMRJ, conforme Memorial Descritivo do
Projeto nº CPFRO-06/2019. Prazo de Execução: 30 (trinta) dias corridos. Valor Estimado:
R$ 72.965,27. Data da Realização: 26/03/2020. Horário: 13:00. Local: Rua Santa Luzia,
nº 732, 2º andar (auditório), Centro, nesta Cidade.
Retirada do Edital e Anexos: O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis na internet
acessando o sítio www.tcm.rj.gov.br. Informações podem ser obtidas através do
e-mail sga.licitacao.tcmrj@gmail.com ou do telefone 21 3824-3658.

Processo Administrativo nº: 26.082/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso e implantação de
software de gerenciamento e análise de dados emitidos pela Secretaria Estadual de Fazenda – RJ, das
empresas que realizam atividades comerciais no Município, objetivando a análise e comparação do valor
adicionado (VA), para incremento do Índice de Participação do Município (IPM – ICMS), acompanhamento
das DECLAN-IPM das empresas e produtores rurais, bem como a conversão e higienização de dados,
implantação, treinamento e suporte técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas.
Tipo de licitação: Menor preço global.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 23 de março de 2020, às 9:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 2910, de 09 de março de 2020
Prefeitura Municipal de Valença
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Processo Administrativo nº: 27.430/2019
Objeto: Aquisição de produtos diversos (móveis, brinquedos, eletro, etc.), destinados às escolas e creches
municipais – Sec. Municipal de Educação.
Tipo de licitação: Menor preço, por item
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 25 de março de 2020, às 8:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de preços nº 16/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para
realização de reforma e revitalização da Escola Municipal Dona Mariúcha , conforme
edital Processo Administrativo n° 10.916/2019. Data/Hora: 27/03/2020 as 14:00 horas.
Valor Estimado: R$ 644.701,43. Edital disponível site: http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia. Contato: e-mail: editais.resende@gmail.com ou tel: (024) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020

A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no Pregão Eletrônico supracitado que ﬁca excluída exigência de apresentação do item
13.10.4 do edital.
No Anexo I, Termo de Referência:
Leia-se:
Onde se lê:
Item 68- Valor Total R$ 1642,00
Item 68- Valor Total R$ 1602,00
Valor Total R$ 523.058,50
Valor Total R$ 523.018,50
Erika Ribeiro Barbosa
Pregoeira
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico supracitado que no edital, ﬁca excluído apresentar registro e certiﬁcado de boas práticas da ANVISA no Item 3 dos Anexos I e IX.
Izabel Cristine da Silva Dias
Pregoeira

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe
confere a Legislação em vigor e, fundamentado art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 952,
de 02 de Dezembro de 2019, adequada pela Lei Municipal nº 968, de 22 de Janeiro
de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.270,63 (Doiz mil,
duzentos e setenta reais e sessenta e três centavos), para os programas e dotações
abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CULTURA, TURISMO, EVENTOS, ESPORTES E LAZER
FUNCIONAL: 02.21.27.812.0019.1.035
FICHA

CATEGORIA ECONÔMICA

FONTE

VALOR

309

3.3.90.30.23

10000

2.245,83

310

4.4.90.52.01

10000

24,80

TOTAL

2.270,63

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados.
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,
TURISMO, EVENTOS, ESPORTES E LAZER
FUNCIONAL: 02.21.27.812.0019.1.035
FICHA
308

CATEGORIA ECONÔMICA

FONTE

VALOR

3.3.90.32.01

10000

2.270,63

TOTAL

2.270,63

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro-RJ, 09 de Março de 2020
José Osmar de Almeida
Prefeito

