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PÚBLICA 0 - 15 1,32 3,065352 3,065352
> 15 2,92 6,780932 6,780932

PÚBLICA 0 - 15 1,32 2,675762
ESTADUAL > 15 2,92 5,919111

TARIFA 1 e 3: Unidade predial atendida com cobr./água e esgoto;
TARIFA 2: Unidade predial atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto;
A cobrança de esgoto é igual à cobrança de água;
Tarifa Social:
Considera 1 economia e cobrança de 30 dias;
Valor de conta para Unidade Predial (atendida com cobr./água e esgoto): R$ 19,06;
Valor de conta para Unidade Predial (atendida com cobr./água e sem esgoto): R$ 9,53.

ESTRUTURA TARIFÁRIA B VIGENTE (agosto/2012)

CATEGORIA
DE USUÁ-
RIOS

CONSUMO
(m³/MÊS)

MULTIPLICA
DOR

TARIFA 1 (B) -
R$

TARIFA 2 (B) -
R$

TARIFA 3 (B) -
R$

DOMICILIAR
CONTA MÍNI-
MA

1,00 1,778148

DOMICILIAR 0 - 15 1,00 2,037046 2,037046
16 - 30 2,20 4,481501 4,481501
31 - 45 3,00 6,111138 6,111138
46 - 60 6,00 12,222276 12,222276
> 60 8,00 16,296368 16,296368

COMERCIAL 0 - 20 3,40 6,925956 6,925956
21 - 30 5,99 12,201905 12,201905
> 30 6,40 13,037094 13,037094

INDUSTRIAL 0 - 20 4,70 9,574116 9,574116
21 - 30 4,70 9,574116 9,574116
31 - 130 5,40 11,000048 11,000048
> 130 5,70 11,611162 11,611162

PÚBLICA 0 - 15 1,32 2,688900 2,688900
> 15 2,92 5,948174 5,948174

PÚBLICA 0 - 15 1,32 2,347155
ESTADUAL > 15 2,92 5,192192

TARIFA 1 e 3: Unidade predial atendida com cobr./água e esgoto;
TARIFA 2: Unidade predial atendida com cobr./água e sem cobr./esgoto;
A cobrança de esgoto é igual à cobrança de água;
Tarifa Social:
Considera 1 economia e cobrança de 30 dias;
Valor de conta para Unidade Predial (atendida com cobr./água e esgoto): R$ 19,06;
Valor de conta para Unidade Predial (atendida com cobr./água e sem esgoto): R$ 9,53.

Id: 1332250. A faturar por empenho

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA PRES/EMOP Nº 54, DE 28 DE JUNHO DE 2012

ESTABELECE NORMAS PARA A ELABORA-
ÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA PROJETOS,
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E
CRIA PROCEDIMENTOS PARA A REALIZA-
ÇÃO DE LICITAÇÕES.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP, no uso de suas atri-
buições legais,

CONSIDERANDO:

- a implantação do Plano de Gestão no âmbito da Empresa de Obras
Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP;

- a necessidade de estabelecimentos de regras internas para tornar a
EMOP uma empresa mais eficiente e eficaz no desempenho de suas
atividades; e

- que, para tanto, faz-se necessárias regras para a realização dos
procedimentos licitatórios oriundos de demandas dos diversos órgãos
da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, entes
de outros poderes e da iniciativa privada;

RESOLVE:

Art. 1º - A elaboração de orçamento para projetos, obras e serviços
de engenharia somente será realizada mediante solicitação por escrito
do cliente, independentemente de se tratar de órgão público de qual-
quer das esferas de Poder ou da iniciativa privada.

§ 1º - O pedido de projeto/orçamento feito por órgão público da Ad-
ministração Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro deverá in-

Secretaria de Estado de Segurança
ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SESEG Nº 564 DE 19 DE JUNHO DE 2012

CRIA, SEM AUMENTO DE EFETIVO E DE
DESPESAS, NA ESTRUTURA DA POLÍCIA MI-
LITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A
UPP NOVA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem o art. 47 do Decreto-Lei nº 92, de
06 de maio de 1975, o art. 11 do Decreto nº 42.787, de 06 de janeiro
de 2011, e o art. 2º do Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009
e

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 5º, § 3º, do Decreto nº.
41.930, de 25 de junho de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Cria, sem aumento de efetivo e despesas, na estrutura da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pa-
cificadora - UPP Nova Brasília situada no Município do Rio de Janei-
ro, a saber: I - Unidade de Polícia Pacificadora - UPP Nova Brasília,
classe B, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cuja área de
policiamento abrangerá as Comunidades da Nova Brasília, Itararé,
Joaquim de Queiróz, Jardim Guadalajara e Mourão Filho, nos Bairros
do Complexo do Alemão e Inhaúma, a contar de 18 de abril de 2012,
nos seguintes limites, contornando as Comunidades no sentido horá-
rio: Inicia-se a descrição deste perímetro no entroncamento da Estra-
da do Itararé lado par na com Avenida Itaoca lado par, excluindo-se
estas, seguindo pela Avenida Itaoca na altura do nº 1710 até a altura
do o nº 1900, contornando a Escola Municipal Jardim Guadalajara até
a Avenida Itaoca 2068, seguindo até a subestação ao longo do seu
muro, prosseguindo ao longo da área da rede de alta tensão, pelos
limites das Comunidades Jardim Guadalajara, Nova Brasília até a Rua
Joaquim de Queiroz, seguindo por esta contornando a Comunidade
Joaquim de Queiroz até a Vila Olímpica do Teleférico, seguindo pelo
muro desta até a Estrada do Itararé lado par, excluindo-se esta, se-
guindo pelos limites das Comunidades Itararé, Nova Brasília e Mourão
Filho até o entroncamento com a Avenida Itaoca.

§ 1º - O mapa dos limites geográficos da UPP a que alude o pa-
rágrafo anterior encontra-se anexo a presente resolução.

§ 2º - A unidade ora criada deverá contar com efetivo mínimo de 350
(trezentos e cinquenta) policiais militares.

Art. 2º - Caberá ao Comandante Geral da Polícia Militar expedir ato
indicando o local de aquartelamento, forma de emprego, distribuição
de viaturas, efetivo, equipamentos, e outras matérias e meios logís-
ticos necessários ao pleno funcionamento da UPP ora criada.

Art. 3º - O Quadro de Organização das UPP terá por base as di-
retrizes estabelecidas no Decreto nº 42.787/11, e obedecerá no que
couber ao previsto no Decreto nº 1.072, de 18 de janeiro de 1977.

Art 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2012

JOSÉ MARIANO BENINCÁ BELTRAME
Secretário de Estado de Segurança

dicar a existência de recursos orçamentários para a execução dos
projetos e/ou obras e serviços objetos dos orçamentos.

§ 2º - Tratando-se de pedido de ente de outros poderes ou da ini-
ciativa privada aplicar-se-á a Tabela EMOP para a prestação dos ser-
viços de que trata o “caput” deste Artigo.

Art. 2º - Somente serão licitadas pela EMOP obras e serviços de en-
genharia cujos orçamentos forem por ela elaborados.

§ 1º - Os procedimentos licitatórios para entes da Administração Di-
reta do Estado do Rio de Janeiro terão início após a descentralização
dos recursos orçamentários, mediante Resolução Conjunta, e se aten-
didos os pressupostos legais, por parte do cliente, para a realização
do certame.

§ 2º - Para que a EMOP inicie o procedimento licitatório pleiteado por
órgãos públicos de outros entes federativos ou pela iniciativa privada
será indispensável assinatura de contrato ou convênio, onde será es-
tabelecida a forma de pagamento.

Art. 3º - A dispensa de licitação prevista no inciso IV do Art. 24 da
Lei nº. 8.666/93 somente será autorizada pelo ordenador de despesa
da EMOP mediante:

a) pedido de dispensa de licitação, por escrito, do ordenador de des-
pesas do órgão solicitante acompanhado de justificativa e documen-
tação que demonstre, de forma inequívoca, a sua necessidade;

b) parecer da assessoria jurídica do órgão requisitante quanto à pos-
sibilidade de o certame licitatório ser dispensado;

c) descentralização dos recursos orçamentários necessários à execu-
ção do objeto da licitação;

Art. 4º - As licitações ou dispensas somente serão realizadas se com-
provada à propriedade do imóvel que sofrerá intervenção.

Art. 5º - Fica vedado aos empregados da EMOP prestarem serviços
de fiscalização a qualquer ente da Administração Pública do Estado
do Rio de Janeiro sem expressa autorização do Diretor-Presidente da
empresa.

§ 1º - Os pedidos de cooperação técnica para fiscalização e/ou ge-
renciamento de obras advindos dos entes da Administração Pública
da Administração Direta e Indiretas do Estado do Rio de Janeiro de-
verão se dá por escrito e somente terão prosseguimento após análise
pela EMOP do contrato a ser fiscalizado e da disponibilidade de pes-
soal técnico.

§ 2º - A análise do contrato limitar-se-á a verificação da sua lega-
lidade e a pertinência da fiscalização ser realizada pela EMOP.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2012

ÍCARO MORENO JÚNIOR
Diretor- Presidente

Id: 1332840. A faturar por empenho

ANEXO

Mapa dos limites geográficos da UPP Nova Brasília

Id: 1332698


