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Campeã 
da transparência

Mesquita conquista 1º lugar do Estado do Rio em ranking elaborado  pela Contro-
ladoria Geral da União. No Brasil somos 49º entre todos os avaliados - Pág. 2

Secretaria da Fazenda recadastra imóveis

Prazo termina dia 20 de dezembro. Atualização dos dados pode ser 
feita pela internet ou na prefeitura - Pág.3

Futsal é a nossa excelência!

Meninos da categoria Sub-9 ganham título estadual da Série 
Bronze. É nossa também a Taça Guanabara, Série Novos 
Talentos, categoria Sub-17 - Pág.4 
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Prefeitura tem a 1ª posição de ranking elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU)
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MESQUITA É LÍDER EM 
TRANSPARÊNCIA NO ESTADO DO RIO

Por Juliana Loiola
Mesquita conquistou um im-
portante título. A cidade foi 
considerada a mais transpa-
rente entre todos os muni-
cípios do Estado do Rio de 
Janeiro. A avaliação é do 
Ministério da Transparência 
e da Controladoria Geral da 
União (CGU) que entre 9/07 
e 14/11 deste ano analisaram 
a forma como 691 entes de 
todo o país (entre estados e 
municípios) vêm apresentan-
do suas informações públicas 
a moradores e órgãos de fis-
calização e controle. Mesqui-
ta obteve a nota 9,15, numa 
escala que vai até 10. Os ou-
tros municípios fluminenses 
ficaram todos abaixo de 9.

No ranking nacional Mesqui-
ta ficou com o 49º lugar. As 
avaliações seguiram uma 

metodologia nova chamada 
de Escala Brasil Transparente 
– Avaliação 360º que verifica 
também a transparência ativa 
que é a rotina de publicação 
de informações na internet 
sobre receitas e despesa, li-
citações e contratos, estrutu-
ra administrativa, servidores 
públicos, acompanhamento 
de obras públicas e outros 
aspectos.

“Esta classificação deixa bem 
evidente nosso compromisso 
com a população, que é de 
um governo que age com cla-
reza nas suas ações e buscan-
do uma maior aproximação 
e interação com os morado-
res”, comemorou o prefeito 
Jorge Miranda.

O 1º lugar é um prêmio à 
eficiência do atual Portal 
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da Transparência. A página 
(http://transparencia.mes-
quita.rj.gov.br/) ganhou um 
novo formato em março de 
2017. Quando a atual gestão 
assumiu, há quase 2 anos, o 
portal estava completamente
desatualizado, desrespeitan-
do o que determina a lei. Foi 
feito um grande esforço para 
mudar a forma de apresenta-
ção das informações públi-
cas. “O portal está evoluindo 
conforme as demandas de 
informação aparecem no âm-
bito nacional, ficando a cada 
dia mais atualizado e
transparente possível. E isto 
ajuda o morador a saber em 
detalhes como anda nossa 
cidade”, comentou Rogério 
Muniz, subcontrolador-geral 
do município e responsável 
pela atualização e acompa-
nhamento dos dados.



Por Mariane Del Rei 
A Secretaria Municipal de Fa-
zenda (SEMEF) espera atua-
lizar o cadastro de todos os 
imóveis da cidade até o pró-
ximo dia 20 de dezembro. 
Esta é a data que os proprie-
tários ou responsáveis legais 
e financeiros por terrenos e 
residências do município têm 
para apresentar suas infor-
mações. Uma campanha de 
atualização cadastral online 
está em andamento na cida-
de.

Para atualizar o cadastro do 
imóvel, o contribuinte deve 
acessar o site http://iptu.
mesquita.rj.gov.br, clicar em 
“Atualização Cadastral” e 
preencher as lacunas. É im-
portante fornecer o endereço 
completo do imóvel, os da-
dos da documentação dele, 
os dados pessoais do respon-
sável pelo imóvel e dados de 
contato do contribuinte. Mes-
mo quem, por algum motivo, 
já atualizou o cadastro recen-
temente, deve acessar o site 
e confirmar os dados mais 
uma vez. 

Para incentivar a participa-
ção, a SEMEF está conceden-
do 5% de desconto no IPTU 
2019 para quem fornecer as 
informações dentro do prazo 
e pagar o imposto em cota 
única.

Além dos 5% pelo recadas-
tro, o contribuinte que pagar 
o IPTU 2019 de uma só vez 
acabará acumulando mais 
desconto. Serão mais 15% a 
quem pagar a vista em janei-
ro, totalizando 20% menos; 
em fevereiro, serão mais 10% 
, totalizando 15%; e até 15 de 
março, serão 5% pela cota 
única e mais 5% por ter se ca-
dastrado, somando 10% no 
total.

“Esta é uma ação fundamen-
tal para o cidadão e para a 
prefeitura. Identificamos que 
os dados incompletos dificul-
tam a arrecadação, pois a co-
brança não chega ou chega 
no nome de outra pessoa”, 
ressaltou o secretário muni-
cipal de Fazenda, Bruno Bon-
darovsky. 

Prazo pra atualização de informações vai até 20/12

Prefeitura recadastra imóveis 
da cidade

Foto Bruno Santos

Por Juliana Oliveira
Foi apostando na cultura da 
prevenção para reduzir os 
riscos de desastres naturais 
e suas consequências que 
o município de Mesquita se 
destacou e conseguiu a re-
novação da inscrição
no programa Cidades Resi-
lientes da Organização das 
Nações Unidas (ONU), váli-
da para o período até 2030. 

“Nossos agentes da Defe-
sa Civil cada vez mais têm 
participado de capacitações 
e intercâmbios com outros 
especialistas para que es-
tejam melhor treinados no 
caso de acontecer algo em
nossa cidade. Estamos for-
talecendo um sistema, que 
é conjunto, para reduzir im-
pactos, mas principalmente 
para preservar a vida dos 
moradores”, destacou o 
prefeito.

O programa Cidades Resi-
lientes, patrocinado pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), tem como 
foco o aumento dos esfor-
ços e da capacidade de en-
frentamento de calamida-
des e adversidades naturais 
provocadas por fenômenos 
climáticos.

Município 
renova 
participação 
no programa 
Cidades
Resilientes

Foto Bruno Santos



Mesquita fecha o ano com vários títulos importantes em diferentes categorias
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A CIDADE ONDE O FUTSAL
É EXCELÊNCIA

Por Mariane Del Rei
Invicto ao longo de 14 jogos, 
com 13 pontos de vantagem 
sobre o segundo colocado, 
tendo a defesa menos vaza-
da e o artilheiro da competi-
ção. A campanha irretocável 
rendeu ao Mesquita Futsal, 
o título de Campeão Estadu-
al da Série Bronze, 2018, na 
categoria Sub-9. Na final, no 
Grajaú Country Clube no Rio 
de Janeiro, vitória gigantes-
ca: 8 a 1, sobre o Securitários.

Mas este não foi um título 
isolado. Poucos dias antes, o 
time de um projeto que fun-
ciona na Escola Municipal Go-
vernador Roberto da Silveira, 
em Edson Passos, já havia 
faturado a Taça Guanabara 
de Futsal, na Série Novos Ta-
lentos, na categoria Sub-17. 

Em outubro, a equipe da Es-
cola Municipal Prof. Marcos 
Gil também havia vencido a 
Liga de Futsal Unificado das 
Olimpíadas Especiais Brasil, 
competição para a inclusão 
de atletas com deficiência.

“O que me faz mais feliz é o 
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resultado que o papel
social do esporte traz. Nos-
sos atletas têm tido alto ren-
dimento e um grande reflexo 
na vida deles”, arrematou 
Kleber Rodrigues, secretário 
municipal de Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo de Mes-
quita.
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