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Pegadas de Ronaldinho Gaúcho eternizadas
Pentacampeão mundial de futebol teve os pés gravados na Calçada da Fama sob
olhares do secretário de Esporte, Felipe Bornier, e do Governador Wilson Witzel
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Para Luiz Melodia,
ator, cantor e compositor, que nesta quinta
(10) completaria 68
anos, se vivo fosse.
Siga na LUZ, Melodia!!!

Botafogo Samba Clube recebe a
Grande Rio no segundo ensaio

Dupla Lou & Lan
no TopShopping
Nesta quinta (10),
às 19h, na praça de alimentação do 3º piso,
a dupla Lou & Lan se
apresentará no TopShopping. O Duo formado
pelos cantores e compositores André Loures e Lanna Rodrigues
canta músicas autorais
e versões de sucessos
de grandes artistas da
música nacional no
estilo da Nova MPB.
Ambos são multi-instrumentistas e trazem
para o palco violões,
contrabaixo,
cajon,
pandeirola e ukulelê.
Lanna
Rodrigues
soma 14 anos de carreira e cinco álbuns
lançados,
enquanto
André Loures possui
um álbum lançado em
20 anos de carreira.
O
TopShopping
está localizado na Av.
Governador Roberto
Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

O primeiro ensaio da Botafogo Samba Clube para o
carnaval 2019 foi um sucesso. E para repetir a dose, a
Grande Rio será a convidada desta sexta-feira (11), a
partir das 18h, no Food Park
do Estádio Nilton Santos.
Além da agremiação de Duque de Caxias, os segmentos
alvinegros também se apresentarão.
O presidente Sandro
Lima não escondeu a felicidade pelo primeiro treino
para o desfile de 3 de março,
pela Série D, na Intendente
Magalhães. Ele destacou a
presença da Portela na última sexta, dando um peso
ainda maior para a agremiação que estará estreando
neste ano.
“Estamos felizes com o
desempenho do último ensaio. A nossa escola vem
sendo encorpada aos poucos, dando um passo por vez
e evoluindo a cada sexta-feira. Nesses poucos meses
de vida, nossa agremiação

Emerson Pereira / BSC

Virou novela

Na manhã do último
domingo (6), as escadas
rolantes que ligam o Calçadão da Avenida Mirandela à Estação Ferroviária de Nilópolis passaram
mais uma vez por uma
manutenção corretiva ocasionada pelo vandalismo.

Mijo e chinelos

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras,
os danos foram provocados por urina, chinelos,
sandálias, copos plásticos
e entre outras coisas que
são deixados no equipamento, com isso, causando danos às escadas.

Só sobe

recebeu grandes escolas nos
eventos, como a Beija-Flor
e Mangueira no lançamento
e a Portela no ensaio. Agora,
teremos a Grande Rio para
fazermos mais uma festa marcante. Ter agremiações tão

importantes conosco só mostra que estamos no caminho
certo”, garante Sandro Lima.
O Food Park fica localizado na área externa do Estádio
Nilton Santos, no Engenho de
Dentro, com acesso pelo Se-

tor Oeste, através da Rua José
dos Reis, nº 425. Em 2019, a
Botafogo Samba Clube será
a 11ª escola a desfilar no domingo de carnaval, pela Série
D, com o enredo “Túlio, o
Glorioso”.

A escada de subida já
está em pleno funcionamento. A de descida, depende de peça que só é
feita sob encomenda. Os
estragos impressionaram
os técnicos da prefeitura.
As denúncias podem ser
feitas pelos telefones (21)
3761-5485 / (21) 37600839 / 190.

Corsário Carioca

Passeio turístico com piratas na Baía de Guanabara
Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

O

Corsário Carioca é um
grupo teatral
de Contadores da História, que atua tanto
como Teatro Flutuante, navegando na Baía
de Guanabara, bem
como em terra firme,
em lugares históricos
como a Fortaleza de
São João, na Urca,
local de fundação do
Rio de Janeiro, procurando resgatar a história da cidade de São
Sebastião do Rio de
Janeiro e do Brasil. O
projeto tem como alicerce, cinco pilares:
educação, cultura, conhecimento, cidadania e inclusão. A espinha dorsal do projeto,
são as Grandes Navegações e Descobrimentos, nos Séculos
XV e XVI, integrando
história, teatro, ludicidade e educação ambiental.
As navegações são
realizadas a bordo
de um navio temático, decorado no tema
Corsários e Piratas.

Whatsapp

Bonitinha e fofa
Que bunitinhuuuu!!! Olha que coisa mais
que fofa!!! Foram algumas das interjeições
do casal ao ver sua filhota de cinco anos voltar da escola pouco antes de entrar de férias
em 2018. Quem narra é o agente Passarinho
Azul do Bico Preto.
****************************************

Criança linda com bigode
As ações rolam como Teatro Flutuante, navegando pelo mar afora e em terra firme

As apresentações contam com atores caracterizados como personagens históricos, tais
como o fundador da
Cidade Maravilhosa,
Estácio de Sá, Nicolas Durand de Villegagnon, o navegador
Vasco da Gama, Cavaleiros Templários, Infante Dom Henrique.
Padre José de Anchieta, cacique Araribóia,
os corsários franceses Jean François Du
Clerc e René Duguay
Trouin, entre outros.

Além da Contação
da História e das lutas
de espadas, são oferecidas três oficinas: - O
Mundo Encantado das
Especiarias – Baía de
Guanabara – Santuário Ecológico e Cartografia.
Durante as navegações, é oferecido
um serviço de bordo
composto por mate,
biscoitos Globo, sucos variados, salada
de frutas,servidas em
cestinhas de biscoito,
amendoim e água.

O Corsário Carioca é focado em escolas, famílias, grupos
de amigos, empresas,
idosos, pessoas com
necessidades especiais
e turistas nacionais e
estrangeiros.
Local: Maria da
Glória – Infante Dom
Henrique, S/N – Glória.
Dia / horário: sábados e domingos, às
10h30. Reestreia: dias
19 e 20 deste janeiro.
Mais informações: 21
2555-2200.

“A tamanha alegria teve uma motivação
diferente. A criança, linda por sinal, chegou
em casa com o cabelo preso, sobrancelhas
grossas e, pasmem, um bigode postiço preto, adaptado pela ‘tia’ (professora) durante
aula sabe-se lá de quê”, conta Passarinho.
****************************************

Vó não gostou e esculachou
O aspecto com toques masculinos na menina não agradou a vó da mesma. “Tira isso do
rosto da minha neta. Vocês, pais, deveriam
ir à escola, saber a razão dessa palhaçada.
Criança sendo manipulada assim dá processo
e indenização”, esculhambou a senhora mãe
da mãe.
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Barrafunda no legislativo

As moscas são as mesmas

Câmara Municipal de Seropédica segue estagnada e em clima de
desordem total sob o comando de um presidente semi-analfabeto
reprodução/câmara de seropédica

Vereadores em sessão plenária na Câmara Municipal de Seropédica, que poderá ser alvo de ação instigatória do Ministério Público

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

ovo ano, velhos
hábitos e nada
de mudanças.
A Câmara Municipal de
Seropédica não respira
novos ares há exatos três
anos, com o vereador
José Celso da Costa, o
Dedé Bananeira (PTB)
no comando. Formada
por 10 vereadores, a
Casa virou sinônimo de
bagunça, uma desordem
sem precedentes.
De acordo com informações obtidas pela

reportagem do Hora H
através de uma fonte,
os atos praticados pela
presidência tem influenciado negativamente no
desempenho dos demais
na votação dos projetos
de lei de interesse da
população. O apagar
das luzes de 2018 mergulhou na penumbra o
fraco balanço dos trabalhos ao longo do ano.
Fechadas as portas para
o recesso por causa das
festas de fim de ano, os
vereadores voltaram a
se reunir para a eleição
da Mesa Diretora para o

2º biênio da Legislatura. Assegurada pela Lei
Orgânica do Município
e Regimento Interno da
Casa, o pleito ocorreu
dentro do que todos já
esperavam. Houve empate na votação e pelo
critério da idade, Dedé
Bananeira foi reeleito
para po cargo
“Isso é que dá
votar em
político
semi-analfabeto”
A reeleição de Dedé
Bananeira é observado
pela maioria da popula-

ção de Seropédica como
uma estaganação política. Muitos afirmam, se
titubear, que o interesse do parlamentar se
resume à presidência,
enquanto pautas importantes são engavetadas. “Falta um olhar
mais técnico para Bananeira, que esqueceu
de retribuir o voto do
povo com muito trabalho”, afirma um líder
comunitário da região,
que completa seu raciocínio: “Isso é que dá
votar em político semi-analfabeto”.

A briga de egos também é outro fator que
atrabalha o bom rendimento da Câmara. O
vereador Lucas Dutra
dos antos, o Professor
Lucas (Rede Sustentabilidade), por exemplo,
é visto com certa reserva por quem acompanha os trabalhos da
Casa. “Esse parlamentar não parece estar
interessado em apresentar propostas, conforme promessas da
campanha eleitoral de
2016. Ele sonha em ser
prefeito, mas está longe

de chegar lá, pois não
tem cacife para isso”,
criticou um funcionário
do Legislativo.
Enquanto a Câmara
vive sob uma atmosfera
de ‘casa da mãe Joana,
quem perde é a população. A suspensão do
concurso público pela
Casa foi mais uma prova de que sobra incompetência e falta organização. O Ministério
Público do Rio de Janeiro (MPRJ)está de olho
nas ações supostamemte
arbitrárias do Legislativo de Seropédica

Edital do concurso foi suspenso
A Câmara Municipal de Seropédica
decidiu anular a realização do concurso, um dia depois de
anunciar a realização do certame para
diversos
cargos.
Quem já se preparava para se candidatar a uma das mais
de 20 vagas,para diversos graus de escolaridade foi pego
de surpresa.
A informação sobre o cancelamento

foi divulgada por
meio de uma postagem na rede social
Facebook e confirmada pelo Instituto
de Avaliação Nacional (IAN), banca organizadora do
concurso Segundo
reportagem do jornal Atual, a Mesa
Diretora do Legislativo informou que
o cancelamento foi
oficializado através
de um ato assinado pelo presidente,

o Dedé Bananeira
(PTB), considerado
semi-analfabeto.
De acordo com o documento, a decisão
foi devido ao fato de
que a remuneração
prevista para alguns
cargos estava abaixo
do piso regional salarial, especialmente
nos casos de procurador, contador e administrador. Mas há
quem duvida tratar-se apenas dessa justificativa.

Corte de cargos na Câmara de Japeri é engavetado
Embora esteja apenas
há uma semana no cargo o novo presidente da
Câmara de Vereadores
de Japeri dá sinais de
que está mesmo disposto
a arrumar sarna para se
coçar. Depois de restringir o acesso de servidores nas dependências da
Casa e de exigir que os

interessados em acompanhar as sessões se identifiquem através de documento com foto, Marcio José
Russo Guedes, o Manequinha (foto), determinou
nesta terçafeira (8) a retirada de pauta do Projeto de
Resolução 001/2019, que
reduziria o número de cargos comissionados para de

70 para 27, dentro do que o
Tribunal de Contas do Estado já havia estipulado. O
corte seria votado em sessão extraordinária marcada
para a próxima quinta-feira
(10) e já contava com quorum suficiente para aprovação.
A decisão do presidente
causou espanto nos verea-

dores, que acreditavam que
a reunião extraordinária
teria sido convocada exatamente para cumprir a decisão do Tribunal de Contas
que, inclusive, chegou a
multar o ex-presidente da
Casa, Wesley George de
Oliveira, o Miga (que está
preso desde julho do ano
passado) em 2.500 UFIRs,

por conta do excesso de comissionado.
A atitude de Manequinha,
entretanto, não intimidou
o grupo favorável ao corte
de cargos, que anunciou há
pouco que pretende
apresentar um novo projeto de resolução neste sentido logo após o recesso parlamentar.

rafael barreto
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O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou o reajuste para o funcionalismo público a
partir de 1º de fevereiro. O índice exato depende
do IPCA, que ainda será fechado, mas a prévia
indica aumento de 7,84%. Em 2017, a Prefeitura
do Rio não deu aumento para os servidores.

Os enormes engarramentos na Via Light, importante corredor de ligação da Baixada para o
Rio tem colocado à prova a paciência de motoristas e da população que depende do transporte
público. Na manhã de ontem, por exemplo, foi
mais um dia de caos e muito calor.

Go back I

divulgação

Banco de mandados I

Saiu no blog do ‘Notícias
do Bastidor: a ex-secretária
de Educação, Rojane Calif,
muito ligada ao Botafogo alcunha do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia,
na planilha da Odebrechet,
poderá voltar reassumir o
cargo. Ela ficaria no lugar da
atual, Maria Virginia Andrade
Rocha.

O projeto de lei determina
a criação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de um
banco nacional de mandados
de busca e apreensão de adolescentes em conflito com a
lei. A medida, proposta pelo
deputado João Campos (PRB-GO), é inserida no Estatuto
da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/90).

Go back II

Banco de mandados II

Ainda nota do blog, Rojane Calif não está fora do
governo. Após ser exonerada
do cargo de secretária municipal de Educação, ganhou
como prêmio uma nomeação
na Secretaria de Governo com
status de secretária. O seu retorno anda no campo da conjectura.

Mais saudável I
Os alimentos industrializados poderão sofrer restrições
em sua composição visando a
melhoria da saúde dos consumidores. Tramita no Senado
um projeto que fixa limites
máximos de gorduras, açúcares e sódio contidos nesses
produtos. A matéria aguarda
recebimento de emendas na
Comissão de Assuntos Sociais.

Observátorio da Violência Política

De autoria do deputado Reginaldo Lopes-PT-MG (foto)
uma proposta de Resolução cria o Observatório Legislativo
da Violência Política. A comissão da proposta, disse que o
observatório será formado por pelo menos 20 parlamentares e terá a função de acompanhar, apurar e denunciar atos
de violência, agressão física, intimidação, ameaça, ofensa,
injúria ou ato de intolerância que ocorra em função de escolha eleitoral ou posição política.

DIRETO AO PONTO

Reeleição de Maia é carta marcada
O apoio declarado de oito partidos, abre, com larga vantagem,
possibilidade para a releeição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na
presidência da Câmara dos Deputados.O último partido a acenar
para o parlamentar foi o Solidariedade, que oficializou a aliança,
juntando-se ao a PSL, PRB, PSD, PPS, PR e PSDB. No total, o
blocão pró-Maia soma 228 deputados eleitos em outubro último.
Entretanto, Rodrigo precisa de 257 votos absolutos para vencer
no primeiro turno.

Rosinha terá que devolver
R$ 234 milhões ao RJ
reprodução

Pelo texto, o juiz competente providenciará, em até
24 horas, o registro do mandado de busca e apreensão
do adolescente em banco de
dados mantido pelo CNJ para
essa finalidade. Caso o projeto seja aprovado, qualquer
agente policial poderá efetuar
a apreensão determinada no
mandado.

Mais saudável II
Pelo texto, de autoria do
senador Ataídes Oliveira
(PSDB-TO), achocolatados,
biscoitos recheados, misturas
para bolo, produtos lácteos
e bebidas açucaradas, por
exemplo, sofreriam mudanças
durante o processo de produção para reduzir a grande
quantidade de açúcares que
armazenam.

Eles disseram...

“Há 15 anos convivo com o desaparecimento da minha filha. É uma dor permanente, não dá nem
para descrevê-la. Agora, com a coordenadoria, espero ajudar as pessoas que passam por essa mesma
situação”. Jovita Belfort, mãe de Priscila Belfort,, que comandar a Coordenação de Desaparecidos no RJ. No
Brasil, 80 mil pessoas são consideradas desaparecidas.

O
Ministério
Público divulgou
na última terça-feira decisão tomada no dia 19
de dezembro pelo
juiz Daniel Schiavoni Miller, da 4ª
Vara da Fazenda
Pública, que condena a ex-prefeita
de Campos e ex-governadora do
Estado do Rio de
Janeiro, Rosinha
Matheus, por improbidade admi-

nistrativa em ação
ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva da
Cidadania da Capital. A pena é de suspensão dos direitos
políticos por oito
anos, perda de função pública, ressarcimento dos cofres
públicos em R$ 234
milhões, multa civil de R$ 500 mil e
de R$ 2 milhões de
compensação por danos morais coletivos.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Desconto no IPTU em cota única
Niplópolis

Os carnês já começaram a ser distribuídos e o prazo para pagamento em cota única com este desconto é até 31 de janeiro

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Nilópolis oferece desconto de
10% para o pagamento em cota única do Imposto
Predial e Territorial Urbano
– IPTU de 2019. Os carnês já
começaram a ser distribuídos
e o prazo para pagamento em
cota única com este desconto
é até 31 de janeiro. Quem não
conseguir quitar a Cota Única
em janeiro, ainda poderá pagar até o dia 28 de fevereiro,
porém o desconto será apenas
de 5%.
O IPTU pode ser pago nas
agências bancárias conve-

niadas ou em qualquer casa
lotérica. Quem não receber
o carnê no imóvel, pode estar imprimindo a segunda via
no site http://www.nilopolis.
rj.gov.br
O prefeito Farid Abrão destaca a importância do IPTU
para o município, “A prefeitura ainda está com muitos
problemas financeiros, herdados de governos anteriores,
que resultaram em sequestros
judiciais em torno de R$ 5,5
milhões. Dinheiro este, que
faz enorme falta aos cofres
municipais. Mesmo com todos os problemas, alcançamos
grandes conquistas, como a
Creche Municipal Rubens da

Gama Menezes, a Praça dos
Meninos, as praças Vereador
Luis Ribeiro e Júlio Fernandes
Figueiredo totalmente revitalizadas”, disse.
Os proprietários de imóveis
e terrenos, pagam o IPTU e a
Prefeitura devolve este dinheiro ao contribuinte em forma
de melhorias na infraestrutura,
saúde, educação, segurança e
demais necessidades”, explica Farid. Caso o contribuinte
constate alguma incorreção no
seu carnê ou necessite de mais
informações, basta comparecer, no prazo de 30 dias, na Secretaria Municipal de Fazenda,
que fica na Rua Pedro Álvares
Cabral, 305/Térreo, Centro.

divulgação

O IPTU pode ser pago nas agências bancárias conveniadas ou em qualquer casa lotérica

BRASIL

nos bairros

Fila quilométrica para emprego em supermercado
Reprodução/ Tv globo

Distrito federal
- Centenas de pessoas formaram uma fila quilométrica,
na manhã de ontem, atraídos
pelo anúncio de oportunidade de emprego em um supermercadado no Itapoã, região
administrativa do Distrito Federal. O mercado não foi inaugurado e oferece 300 vagas
para dar início às atividades.
Segundo o gerente, Antônio José, 4 mil pessoas haviam sido atendidas até as
10h30. Do lado de dentro do
lote, um outdoor informava
aos interessados o horário de
entrega de currículo: das 9h às
16h. O número de vagas e o
tipo de emprego oferecido não

horahmunicipios@gmail.com

Vazamento de água e buraco em Nova Iguaçu

Fila quilométrica para conseguir
vaga de trabalho em mercado do DF
haviam sido informados. Houve quem madrugasse na fila.
A previsão é que o estabelecimento abra em 45 dias. Uma
foto feita por umd so candidatos a vaga mostra algumas

pessoas se aglomerando, ainda
de noite, ao longo da grade do
estabelecimento. Quando o dia
amanheceu, os interessados já
estavam acomodados até em
cadeiras de plástico.

Quem passa pela Avenida Variante, na antiga rodovia Rio-São Paulo, enfrenta
transtornos por causa de um
vazamento de água na altura
do Jardim Paraíso. O problema, segundo informações
enviadas ao Hora H por leitor, é de responsabilidade da
Cedae e um órgão da Prefeitura. Ambos foram alertados,
mas se pronunciaram. Enquanto isso, a água escorre
solta na pista. Moradores e
comerciantes colocaram pedaços de madeira no local
para alertar motoristas e pedestres para o perigo.

reprodução/facebook
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Seletiva

De virada, Resende vence o Nova Iguaçu
e fica perto da fase de grupos do Carioca
Fora de casa, Gigante do Vale faz 2 a 1 e, com uma combinação de resultados, pode se garantir nesta quinta-feira
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

tarde desta quarta
(9) foi de comemoração para o torcedor do Resende. Jogando
fora de casa, a equipe venceu o Nova Iguaçu por 2 a
1, após sair atrás do placar
no primeiro tempo. Zambi e Sabão, que entraram
na etapa final, marcaram
os gols da vitória. Com
o resultado, o Gigante do
Vale chegou aos oito pontos, mantendo a sua invencibilidade, enquanto 0o
Nova Iguaçu não tem mais
chances de classificação.
O jogo valeu pela quarta rodada da fase seletiva
do Estadual. O Resende
chegou à segunda vitória,
somando ainda dois empates. Em caso de derrotas do
América, que enfrentará o
Goytacaz, e do Macaé, que
vai encarar o Americano,

o Gigante do Vale, junto
com este último, estará
classificado à fase de grupos do Estadual com uma
rodada de antecedência.
Autor do gol da virada
do Resende, o atacante Sabão falou sobre a importância do resultado conquistado.
“A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, pelo calor e pela
qualidade do adversário,
mas jogamos com inteligência, tranquilidade e eu
consegui entrar bem para
contribuir com essa vitória, fundamental pra gente.
O grupo todo está de parabéns e dedico essa vitória
a Deus e à minha família”,
afirmou.
O Resende voltará a
campo no domingo (13),
às 16h, para enfrentar o
Americano, no Estádio do
Trabalhador, pela última
rodada do torneio.

Bernardo Gleizer/NIFC

Com mais uma derrota, dessa vez, no Laranjão, o time da Baixada foi eliminado precocemente da Primeirona

Ramon fala sobre volta como auxiliar e Fluminense vence a Cabofriense
prevê bons resultados nas disputas este ano no primeiro jogo-treino do ano
Carlos Gregório Júnior / Vasco.com.br

O ex-jogador (C) conversa com Valentim e o analista Gabriel Oliveira durante a pré-temporada em Atibaia
A pré-temporada do Vasco, realizada em Atibaia, recebeu algumas caras novas.
E não foi só no elenco do
técnico Alberto Valentim,
que ganhou oito reforços,
mas também na comissão
técnica. Uma das chegadas
neste corpo técnico foi a de
Ramon Menezes, que será o
novo auxiliar permanente. O
ídolo cruzmaltino retornou
ao clube e viu semelhanças
neste período com aquele em
que chegou como jogador, no
fim de 1996, como o próprio
conta.
“Foi uma satisfação muito grande no final de 96 ter
a oportunidade de chegar ao
Vasco para trabalhar como
atleta. Fiz parte de uma construção de trabalho pelo treinador Antônio Lopes. Essa
construção que gerou vários
frutos, títulos para o Vasco.
Uma época que marcou a
história do clube. Agora, nesse retorno, fazendo parte de
um corpo técnico, é lógico, a
expectativa é a melhor possível. O Vasco é um clube muito grande, tem uma torcida
fantástica e nós sabemos da
responsabilidade. Eu encarei
esse desafio sabendo disso.
Desde o primeiro momento foi uma felicidade muito
grande em poder contribuir,
ajudar e passar um pouco
do conhecimento que obtive desde 2013 quando parei
de jogar. Pretendo ajudar ao

Alberto e toda a comissão.
O Vasco manteve sua base,
o que é muito importante. É
uma fase de construção. Parece um pouco daquilo que
vivi em 96, quando cheguei.
Pra reviver aquilo é necessário respirar o clube 24 horas
por dia e o clube está dando
toda a estrutura. Estou super
motivado e espero contribuir
da melhor maneira possível”,
disse.
A função de auxiliar técnico não é novidade na vida de
Ramon. Desde que se aposentou como jogador, passou
a se preparar para assumir a
função. A primeira chance
foi em 2013, no Joinville.
Depois disso, assumiu o comando principal do goiano
Anápolis e do mineiro Tombense. Durante todos esses
anos, o auxiliar vascaíno
vem fazendo os cursos e está
próximo de tirar a Licença
Pro, da CBF.
“Eu sempre fui um jogador
muito observador. Quando
parei de jogar, voltei a estudar, fiz o CREF, meu primeiro
curso de treinador foi ABTF,
fiz os dois módulos da Licença B, tirei a Licença A, vou
fazer o último módulo da Pro.
Tive a oportunidade de voltar
ao Joinville em 2013 como
auxiliar, no ano seguinte fui
campeão brasileiro da Série
B. Em 2015 tive minha primeira experiência como treinador no Anápolis, depois o

Joinville, oito meses no Tombense. Algumas experiências
vividas, que me dão um respaldo, até mesmo pelo que
vivi dentro e fora de campo,
buscando essa qualificação.
Tem tudo para ajudar e agradecer ao Vasco pela oportunidade”, explicou Ramon.
Como jogador, Ramon
conquistou quatro títulos
pelo Vasco: o Campeonato
Brasileiro em 97, o Carioca e
a Libertadores em 98 e o Rio-São Paulo em 99. Ídolo da
torcida, Ramonzinho, como
era chamado pelo antigo
técnico Antônio Lopes, ainda teve mais duas passagens
pelo Gigante da Colina, em
2002 e 2006. Ciente da força da torcida cruzmaltina, o
auxiliar técnico pediu que o
vascaíno siga acreditando no
trabalho e mira bons resultados em 2019.
“O que eu posso passar
para o torcedor é que ele
pode acreditar, eles já deram
uma demonstração enorme
no ano passado. Os remanescentes do grupo sentiram na
pele o que é vestir a camisa
do Vasco. O torcedor pode
acreditar que o trabalho feito
é sério. Estão todos se esforçando ao máximo em busca
de metas e objetivos. Estamos trabalhando muito para
que o Vasco consiga voltar
a ser forte dentro de campo.
Fora dele a torcida já provou
que é gigante”, finalizou.

Divulgação

Desafio foi considerado positivo pelo técnico Fernando Diniz
No primeiro desafio de
Fernando Diniz no comando, o Fluminense venceu
a Cabofriense em jogo-treino, na tarde de quarta-feira (9), no CT da Barra
da Tijuca. O volante Dodi,
que se apresentou ao grupo

nesta semana após encaminhar a renovação do contrato, marcou o gol do triunfo
tricolor.
O Fluminense não divulgou qual foi a escalação da
partida ou as substituições.
A atividade foi fechada

para a imprensa. O primeiro compromisso oficial de
Fernando Diniz no comando do Tricolor será no dia
19, contra o Volta Redonda,
às 19h, no Maracanã, pela
primeira rodada da Taça
Guanabara.

Confiante, Gustavo Ferrareis inicia
caminhada no Botafogo: “estou feliz”
O Botafogo apresentou
oficialmente na noite de
terça-feira mais um reforço
da equipe para a temporada
e a vez foi do meia Gustavo Ferrareis. Formado nas
categorias de base do Internacional, o jogador de
23 anos chega ao Botafogo
com a cultura do futebol
sulista enraizada em seu
estilo de jogo e promete
muita entrega e dedicação
por um espaço na equipe
do treinador Zé Ricardo e
para ajudar o Glorioso na
temporada 2019.
“Sou um jogador aguerrido, até por aprender isso
no futebol do Sul desde a
base. Com mais pegada,
força. Fico feliz por fazer
parte desse clube e espero
corresponder da melhor
maneira possível. Encaro
da melhor forma possível.

Divulgação

Com futebol aguerrido e veloz, meia de
23 anos tem formação no Inter-RS
Sei da grandeza do Botafogo e espero corresponder.
Fiquei muito feliz com a

ligação do Anderson para
vir ao Botafogo - disse Ferrareis.
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audiência na cmni

Hospital da Posse: secretário de Saúde diz
que governo federal precisa reassumir

A secretaria, trabalha para que toda rede de saúde esteja habilitada para receber custeios maiores de Brasília”
Assessoria de
Imprensa

“

O Hospital Geral
de Nova Iguaçu
é hoje um hospital regional. Mais de
3 milhões de pessoas utilizam a unidade
em atendimentos de
urgência, emergência
e internação. Junto
com a Maternidade
Municipal Mariana
Bulhões, nosso complexo hospitalar atende 72 municípios do
Rio de Janeiro, e até
de outros estados.
Gastamos quase R$
19 milhões/mês para
custear este atendimento.
Recebemos
R$ 1 milhão e 500
mil do Estado do Rio,
isso quando realiza
o pagamento, e R$ 8
milhões do governo
federal. Nova Iguaçu não aguenta mais
pagar esta conta”.
O desabafo foi feito
pelo secretário municipal de Saúde de
Nova Iguaçu, Manoel
Barreto de Souza, na
manhã de ontem (9),
durante audiência pública realizada pela
Comissão de Saúde
da Câmara de Vereadores para a apresentação do Relatório de
Gestão referente ao

2º quadrimestre de
2018.
Presidente da Comissão de Saúde, o
vereador Dr. Cacau
lembrou que o contrato da União com
a cidade, que transformou o Hospital da
Posse em uma unidade municipal, já está
vencido há anos. “O
Ministério da Saúde
precisa adequar seus
repasses financeiros.
Se não o fizer, tem
que retomar a administração do HGNI”,
disse. O vereador
Fabinho
Maringá,
vice-presidente
da
Comissão, relatou a
visita que ele e Dr.
Cacau fizeram à Maternidade
Mariana
Bulhões, no dia 4 deste mês. “Mesmo com
todas as dificuldades,
atendendo a uma população quase 4 vezes maior que os seus
moradores,
Nova
Iguaçu tem conseguido prestar um atendimento digno no Mariana. Conversamos
com diversas gestantes, e seus acompanhantes, e a maioria
deu depoimentos de
acolhimento e cuidado com a saúde tanto da mãe quanto do
bebê”, afirmou Fabi-

Divulgação

“A Secretaria, hoje, trabalha para que toda rede de saúde esteja habilitada para receber custeios maiores de Brasília.
nho. Ele lembrou que
o Mariana realiza 700
partos/mês, quando
sua capacidade é para
300 partos/mês.
O subsecretário de
Planejamento da Secretaria de Saúde,
Carlos Alberto Souza, fez a apresentação
dos números relativos
à gestão, destacando
que a pasta espera
que aja um aumento

do fluxo de caixa da
Prefeitura, o que irá
significar um orçamento maior do que o
de 2018, na ordem de
R$ 371 milhões. “A
Secretaria, hoje, trabalha para que toda a
rede de saúde esteja
habilitada para receber custeios maiores
de Brasília. Estamos
adequando as Unidades de Austin, Vila de

Cava e Patrícia Marinho, conforme as exigências do Ministério
da Saúde, para que se
tornem Unidades de
Pronto Atendimento
24 Horas.
Ao final da audiência, Manoel Barreto
entregou à Comissão
relatório, solicitado
pela Câmara, sobre
o acontecido em 18
de dezembro do ano

passado, no serviço
de Emergência do
Hospital da Posse,
quando um funcionário terceirizado agrediu fisicamente um
paciente. Luiz Eduardo Sergio Conceição
foi afastado de suas
funções e uma investigação já está em
curso para apurar todos os fatos e apontar
as medidas cabíveis.

Prefeitura faz ação de Ação social atende 642
conscientização contra doenças pessoas em Belford Roxo
A prefeitura de Belford Roxo, através da
Secretaria Municipal de
saúde e da Secretaria
Executiva de Controle de Zoonoses e Vetores, dando continuidade
à campanha ‘Dengue,
zica, febre chicungunhya e febre amarela:
Essa guerra é de todos
nós - Belford roxo na
luta contra as arboviroses’, realizou ontem, no
Centro do município,
uma campanha de conscientização à população
sobre o risco das doenças. Foram distribuídos
15 mil folders. Ontem, a
campanha será no Largo
do bairro Piam.
Notificações
De janeiro a outubro
de 2018, de acordo com
fonte da Secretaria Municipal de Saúde, foram
notificados 124 casos de
zika vírus, 302 casos de
febre amarela, e 285 casos de dengue na cidade
Pela manhã, os agentes se concentraram na
Avenida Benjamin Pinto
Dias, em frente ao shopping do município, onde
distribuíram materiais a

Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

A distribuição de panfletos. Admilson Figueiredo
explica os pontos principais de combate às doenças
pedestres e motoristas.
“A população deve combater o vetor em suas
residências, tirando 10
minutos por semana para
fazer uma geral em suas
residências eliminando
possíveis focos”, destacou o secretário-executivo de Controle de Zoonoses e Vetores, Rodrigo
Santana, ao lado do diretor de Departamento,
Admilson Figueiredo.
Os agentes alertam
que um grande transmissor de arbovíroses
atualmente é o mosqui-

to Aedes aegypti, vetor
da dengue, Zika vírus,
febre chikungunya e
febre amarela. As três
primeiras doenças estão
em circulação no Brasil,
por isso diversas medidas estão sendo tomadas
para prevenir a ação do
mosquito.
“Sabemos
que 80% dos focos são
encontrados dentro das
residências e o objetivo dessa campanha e
orientar a população a
se prevenir e evitar a reprodução do mosquito”,
arrematou Rodrigo.

A Prefeitura de
Belford Roxo realizou ontem, no
bairro São Francisco, mais uma
edição do projeto “Cidadania em
Ação”. O evento, realizado no
Espaço Andrade
pela
Secretaria
Municipal de Assistência
Social
e Cidadania em
parceria com a
Fundação de Desenvolvimento
Social de Belford

Roxo
(Funbel),
atendeu 642 pessoas.
A
população
teve a cesso a diversos
serviços
como: bolsa família, vale social,
aferição de pressão arterial, vestibular
cidadão,
serviço à pessoa
com deficiência,
passe interestadual, isenção para
a segunda via de
identidade e CPF,
certidões de nasci-

mento, casamento
e óbito, isenção
de certificado militar,
retificação
de certidões, casamento civil, cartão do SUS e vaga
legal (estacionamento), além de
curso técnico de
vendas, vacinação
contra febre amarela, HPV e gripe,
glicose,
ouvidoria, projeto morar
legal e curso técnico de vendas,
entre outros.
divulgação

Moradores do bairro São Francisco tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos
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À luz do dia

Executado a tiros em Tinguá

Homem foi assassinado na Estrada Federal que leva à reserva
biológica. Outro crime foi registrado em menos de 48h pela DH

U

divulgação/pm

Vítima foi atingida com vários disparos de arma de fogo na cabeça

Civil do RJ vai realizar concurso
A PC RJ já conta com
previsão de verbas para a realização de novos concursos
públicos no projeto de lei
do orçamento de 2019. Desta forma, ao que tudo indica
deverá efetivamente ser realizado o novo concurso público
para o cargo de delegado.
A seleção está efetivamente autorizada desde 27 de junho, com previsão inicial de
16 vagas. Para concorrer é
necessário possuir formação
de nível superior em direito,
com remuneração inicial de
R$ 18.157,73, já considerando auxílio-alimentação de R$
264.
Os certames encontram-se
em fase de escolha da banca
organizadora e estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 2019.

Reprodução/internet

Seleção foi autorizada desde 27 de junho
A ordem para quem aguarda
novos concursos públicos na
área policial é intensificar os
estudos. Isto porque para 2019
estão previstas pelo menos
2.573 vagas em novos concursos da Polícia Civil para diversos Estados do país.

Com salários iniciais de até
R$ 18 mil por mês, as oportunidades estão distribuídas
entre os cargos de auxiliar,
agente, escrivão, inspetor, delegado, entre outros. Há opções para candidatos de níveis
médio e superior.

m homem foi
assassinado na região
de Tinguá, em Nova
Iguaçu, na manhã de
ontem, na Estrada
Federal, nas proximidades da Ponte do
Marambaia.
vítima
foi identificada como
Marcos de Souza e foi
executada com tiros
na cabeça.
Na última segunda-feira, outro pessoa
foi executada a tiros, na Rua da Cachoeira. A vítima foi
identificada
como
‘Magrinho’. A Divisão de Homicídios da
Baixada Fluminense
(DHBF) investiga as
motivações para os

dois crimes.
Região pacata
é assombrada
pelos crimes
A região onde está
encravada a Reserva
Biológica de Tinguá
é conhecida pela mata
fechada, o ar puro e
cachoeira. Entretanto, a tranquilidade do
lugar está ameaçada
pelo aumento da violência. Assassinatos,
roubos e assaltos está
transformando a rotina de Tinguá e a colocando nas páginas policiais. Por medo da
violência, quem escolhia a região como
roteiro turístico agora
pensa duas vezes.

“Não tem como
aproveitar as belezas
do lugar. A gente nunca sabe o que pode
acontecer, com tantos criminosos agindo, enquanto a polícia
trabalha pouco para
prendê-los”,
critica
um morador de Vila
de Cava, que pediu
para não ser identificado.
Um
comerciante
que trabalha na Estrada Federal disse que
há pouco policiamento na região, o que
favorece a ação dos
bandidos. Ele denúncia que ladrões estão
invadindo casas na região. “Viramos reféns
deles”, afirmou.

Monstro roda por estuprar
enteada na Z. Oeste do Rio

A prisão preventiva de Cláudio Lopes foi
decretada
ontem pelo Tribunal de Justiça
do Rio (TJRJ).
Ele é o principal suspeito de
matar o enteado
Pedro Henrique
Andrade Passos,
de 19 anos, no
último sábado,
com um golpe
de furadeira na
cabeça. O crime
aconteceu

na Vila Kennedy,
Zona Oeste do
Rio, foi indiciado por homicídio
qualificado.
Agentes da Polícia Civil estão
atrás do suspeito, que já é considerado foragido. Portador de
uma deficiência
mental, a vítima
foi enterrada na
tarde da última
no Cemitério de
Ricardo de Albuquerque, na Zona

Norte do Rio.
O delegado Antônio
Ricardo
Nunes informou
que Lopes está
jurado de morte
na Comunidade
da Vila Kennedy, após praticar
o crime, considerado bárbaro até
para os traficantes. As equipes
fizeram diligências em endereços ligados a ele,
mas não o encontraram.
divulgação

Justiça decreta prisão de homem
que matou enteado com furadeira
A prisão preventiva de Cláudio
Lopes foi decretada ontem pelo Tribunal de Justiça do
Rio (TJRJ). Ele é o
principal suspeito
de matar o enteado Pedro Henrique
Andrade Passos, de
19 anos, no último
sábado, com um
golpe de furadeira
na cabeça. O crime
aconteceu na Vila

Kennedy, Zona Oeste do Rio, foi indiciado por homicídio
qualificado.
Agentes da Polícia Civil estão atrás
do suspeito, que já é
considerado foragido. Portador de uma
deficiência mental, a
vítima foi enterrada
na tarde da última
no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte

do Rio.
O delegado Antônio Ricardo Nunes
informou que Lopes
está jurado de morte
na Comunidade da
Vila Kennedy, após
praticar o crime,
considerado bárbaro
até para os traficantes. As equipes fizeram diligências em
endereços ligados a
ele, mas não o encontraram.

Rep

Belmax Cipriano da Silva, que é padrasto da vítima, está atrás das grades

Suposto ‘gerentão’ no Tabajaras é preso nas areias de Copa
divulgação

O traficante foi preso na tarde de ontem
por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Tabajaras,
em Copacabana, na
na Zona Sul do Rio.
Segundo a Polícia
Militar, Maxi Freitas

Geronimo,
também
conhecido como ‘Da
Putaria’, é apomtado
como gerente do tráfico na comunidade da
Zona Sul carioca.
‘Da Putaria’ foi detido na Praia de Copacabana,
próximo

ao Posto 5. A PM informou que contra ele
havia cinco mandados
de prisão expedidos
pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi
conduzido à 12ª DP
(Copacabana).

Suspeito de gerenciar o tráfico em favela de Copacabana no ato da prisão
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programa do governo federal

Cinco mil sonhos realizados
Rio vai construir 1.440 unidades. Deste número, 500 moradias
ficarão no terreno onde ficava o antigo edifício do IBGE, que foi implodido
Rerprodução/Notícias ao Minuto

Secretaria de
Comunicação Social

O

prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo
Crivella, assinou
hoje (9) os contratos para a
construção 1.440 unidades
do Minha Casa, Minha Vida
nas zonas oeste e norte da
cidade. Segundo a prefeitura, o número de pessoas
beneficiadas pode chegar a
5 mil.
Ao assinar o contrato, o
prefeito disse que sua equipe vai procurar o governo
federal para que o programa
seja incrementado na cidade, o que, na opinião de Crivella, levaria a uma redução
de custos. “A única maneira
de baixar preço no capitalismo é com escala”, afirmou
o prefeito. “Quanto mais
Minha Casa, Minha Vida tivermos, mais barato será o
imóvel, e isso é capitalismo
inteligente.”
Das unidades habitacionais
cujo contrato foi assinado
hoje, 500 serão na favela da
Mangueira, no local onde
antes havia uma ocupação
no antigo prédio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
edifício foi demolido para

O valor dos contratos chega a R$ 80 milhões, de acordo com informações da Prefeitura do Rio
dar lugar ao condomínio, e
os 500 imóveis que serão erguidos fazem parte de um
plano para construir 2 mil
unidades na comunidade.
Na zona oeste, as unidades
serão construídas em Cosmos e Campo Grande, em

três condomínios.
O valor dos contratos
chega a R$ 80 milhões,
e as construtoras responsáveis pela obra serão a
Eólica Engenharia, a Dimensional Engenharia e
a Mello Azevedo Enge-

nharia.
Salário de
servidores
Ainda ontem, Crivella anunciou que o funcionalismo
público municipal terá seus
salários reajustados de acor-

do com o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). De acordo com a
prefeitura, a correção deve ficar em torno de 8%, e o valor
será acrescido aos salários em
1º de fevereiro.
O prefeito disse que não foi

possível fazer o reajuste dos servidores no ano passado devido às
dificuldades financeiras do município e ressaltou que o atraso no
pagamento de profissionais das
organizações sociais que atuam na
área de saúde não se deve à prefeitura. Fonte: Agência Brasil

Comandante pede cuidado na Desempenho escolar com
fixação da idade mínima para militares peso para acesso a faculdade
José Cruz/Agência Brasil

O comandante da Marinha,
Ilques Barbosa Junior, disse
ontem, após assumir o cargo
que a discussão sobre a idade
mínima de aposentadoria para
militares precisa ser analisada
com cuidado. Para o almirante
de esquadra, profissionais que
atuam na defesa do país têm
exigências próprias.
“Este tema para nós que precisamos de higidez física para
o combate, para atuação, para
garantia da lei e da ordem em
Ilques Barbosa Junior na cerimônia de
todas as atividades que temos,
posse do novo comando
é um tema importante”, disse.
Barbosa Junior afirmou que a proposta do governo avaliando base militar norte-americana
Marinha seguirá a orientação o que é “razoável, adequado e no país, o almirante afirmou
que o assunto é político. “O
do ministro da Defesa, Fernan- exequível”.
presidente já falou que não
do Azevedo e Silva, que está
Base
militar
está na pauta. Meu âmbito é
tratando da situação militar na
preparo e emprego da Força”,
Perguntado
reforma da Previdência. Segundo ele, é preciso aguardar a sobre a instalação de uma disse.

TV Brasil ganha Prêmio MPT de Jornalismo 2018

O
desempenho
escolar do estudante durante os
ensinos
fundamental e médio
poderá ser um
dos critérios para
a admissão no
ensino superior,
tendo igual peso
ao da nota do Exame Nacional do
Ensino Médio, o
Enem. A proposta foi apresentada
no projeto de lei
(PLS 441/2018),
do
ex-senador
Airton Sandoval
(MDB-SP). A intenção é equilibrar as condições

de acesso ao ensino superior. A
matéria está em
análise na Comissão de Educação,
Cultura
e Esporte (CE),
onde aguarda a
designação
de
um relator.
Para Sandoval,
a aferição de desempenho a cada
ano motivará os
estudantes a se
dedicar mais durante todo o período escolar e será
um
importante
instrumento
na
busca da melhoria da qualidade

do ensino.
O projeto altera
a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394, de
1996) para acrescentar o histórico
escolar como critério de aprovação nos processos seletivos de
univer sidades e
faculdades. Pelo
texto, o desempenho do aluno terá
peso igual ao da
nota de avaliação
nacional do ensino médio, hoje
feito por meio do
Enem.
divulgação

Divulgação/TV Brasil

A reportagem Catadores de Sonhos é finalista do Prêmio Ministério Público do Trabalho (MPT)
de Jornalismo 2018. Produzida
pelo progra,a Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, emissora
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a reportagem aborda o impacto do fechamento do
lixão da Estrutural, no Distrito
Federal, concorre na categoria
Telejornalismo e venceu a etapa
regional do concurso.
Programa mostra novo destino
do lixo recolhido no DF e questiona mudança de rotina de catadores - Divulgação/TV Brasil
O Prêmio MPT de Jornalismo
reconhece conteúdos que revelam irregularidades contra os

Programa mostra novo destino do lixo recolhido no DF
trabalhadores brasileiros e tem
o objetivo de informar o público
sobre a proteção e a defesa dos
direitos deles.
Exibido em fevereiro do ano passado, o programa mostrou o novo
destino do lixo do Distrito Fede-

ral e questionou representantes
do governo local sobre a situação
dos mais de 2 mil catadores, que
tiveram que mudar suas rotinas
e fazer a triagem de resíduos em
galpões de coleta seletiva. Fonte:
Agência Brasil

Alunos serão motivados a se dedicar mais durante todo o período escolar
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Volta redonda

Prefeitura recebe obras do trecho
municipalizado da rodovia 393

Volta Redonda assume gestão de trecho municipalizado da rodovia e prefeito acompanha sinalização de novas vagas de estacionamento

Secretaria de
Comunicação Social

O

D e p a r tamento
Nacional
de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT)
publicou
nesta segunda-feira, dia 7, o extrato
do termo de transferência do trecho
da BR-393 para o
município de Volta Redonda. Assim
que recebeu a informação, o prefeito Samuca Silva
ordenou o início da
pintura da sinalização horizontal da
via, para demarcar
novas vagas de estacionamento.
Já na noite de
segunda-feira, Samuca Silva acompanhou o início da
pintura junto com
o
secretário
de
Transporte e Mobilidade
Urbana,
Maurício Batista,
e o vereador Wa-

shington Granato.
Duas equipes começaram a demarcar as vagas de estacionamento, pelo
bairro 207 e na
Vila Santa Cecília.
O trecho que será
municipalizado
é
da altura da antiga boate Porão até
o limite de Volta
Redonda com Barra Mansa, na altura do bairro Santa
Inês.
O prefeito Samuca Silva disse
que esse é mais
um grande nó que
foi desatado pela
administração
municipal. A municipalização
foi
negociada
pelo
prefeito e pelo vereador
Granato,
que estiveram por
diversas vezes em
Brasília para conseguir com que Volta
Redonda assumisse o trecho urbano. “A publicação

divulgação/pmvr

Funciónarios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes trabalham na obra de recapeamen
apenas oficializou
a municipalização
do trecho, que passa a ser administrado pela prefeitura.
Com isso, poderemos promover melhorias, regularizar
as vagas da Vila
Santa Cecília, 207
e Avenida Getúlio
Vargas, por exemplo. Além disso,

vamos poder implantar
ciclovias,
entre outras ações
de mobilidade urbana”, afirmou o
prefeito
Samuca
Silva.
O prefeito lembrou que, atualmente, é proibido
o estacionamento
de veículos na BR393 no trecho que

passa pela 207, em
frente ao shopping
na Vila Santa Cecília, e na Avenida Getúlio Vargas.
“Determinei
que
todas essas vagas
sejam
devolvidas
ao cidadão. Por
isso essa municipalização é importante para a mobilidade urbana da

nossa cidade. Conseguimos
através
de muito diálogo.
Lembro que essa
municipalização só
foi possível com a
inauguração da Rodovia do Contorno,
que tirou oito mil
veículos por dia de
transitar pela nossa
cidade”, completou
Samuca.

barra mansa

resende

Prefeitura de Resende entrega segunda etapa Colônia de Férias do Sesi recebe 19
das obras de hospital de referência no estado crianças do Lar Acolhedor de BM
divulgação

Santa Casa foi totalmente reformada, desde o piso, revitalização da capela ao teto
A Prefeitura de Resende vai
realizar nesta terça-feira, dia
15, uma cerimônia para marcar
a entrega da segunda etapa das
obras de revitalização da Nova
Santa Casa. A inauguração irá
acontecer a partir das 18h30 no
novo ambulatório do SUS, que
passou por uma reforma e agora comporta aproximadamente
oitenta pessoas. A unidade, que
já havia recebido melhorias no
ano passado, agora conta com
um novo laboratório, rampa de
acesso, banheiros adaptados e
fachada renovada.
A solenidade contará com as
presenças do prefeito Diogo
Balieiro Diniz e do vice, Geraldo da Cunha, do secretário de
Saúde, Alexandre Vieira, do superintendente de Atenção Hospitalar, Aquiles Touban Romar,
dos diretores da Nova Santa
Casa, Luiz Eduardo Saldanha,
Henrique Lima e Marcos Van
Deursen, além de diversas outras autoridades municipais.
A instituição, que tem 183
anos de história e é a mais antiga e tradicional unidade de
saúde da cidade, passou, nos
últimos meses, por uma ver-

dadeira transformação que incluiu, na primeira etapa, a troca
do piso dos corredores; a revitalização da capela; a reforma
dos banheiros da ala onde são
atendidos os pacientes do SUS;
a troca da rede de esgoto; a conclusão das obras de instalação da
subestação de energia; a reforma e ampliação da farmácia e
a recuperação da fachada. Além
disso, a unidade que conseguiu
equilibrar suas finanças após o
pagamento de uma dívida de R$
1,5 milhão deixada pela administração passada, também ganhou novos equipamentos, como
centrífuga, secadora, passadeira,
geladeira e filtro industrial, entre
outros equipamentos.
Nesta segunda etapa foram
feitas, dentre outras melhorias, a
conclusão das obras de ampliação e revitalização da recepção
do ambulatório do SUS, onde
são atendidas dezenas de pessoas diariamente. De acordo com
a direção da unidade, além da
entrega das obras do ambulatório, que agora comporta oitenta
pessoas sentadas, a Nova Santa Casa ganhou um laboratório
amplo, climatizado, com pintura

interna, externa, piso de primeira
linha, assim como portas e janelas novas.
Agora, os pacientes que realizam exames no laboratório
municipal, além de acessarem
seus resultados através do site
da Prefeitura em até sete dias,
recebem um atendimento especial, já que a unidade oferece um café da manhã ao final
dos procedimentos. Outras
intervenções importantes foram realizadas no local, como
é o caso da instalação de uma
rampa de acesso, balcão de
atendimento exclusivo para
cadeirantes, além de banheiros adaptados e uma fachada
renovada.

O Lar Acolhedor,
instituição que abriga menores em situação de medidas
protetivas judiciais,
através da Secretaria
de Assistência Social
e Direitos Humanos
de Barra Mansa, vai
oferecer a partir do
próximo dia 14, a 19
crianças e adolescentes a oportunidade para participarem
da Colônia de Férias
do Sesi (Serviço Social da Indústria). A
medida foi viabilizada por meio de doação de órgãos e entidades.
De acordo com a
coordenadora do Lar
Acolhedor, Rosangela Nogueira Santana, a ideia teve início em 2017 quando

apenas
algumas
crianças, através do
programa de apadrinhamento, puderam
participar da Colônia de Férias. “Este
ano pensamos em
proporcionar a todos
eles um momento de
alegria e distração.
Busquei descontos e
parceria com o Cartório da Vara da Infância e Juventude,
além de ONGs e enfim, conseguimos”,
disse.
Rosangela
ainda
acrescentou que essa
é uma ótima oportunidade de presentear os jovens assistidos pela instituição
em outro ambiente,
possibilitando novas
amizades durante as
brincadeiras. “Com

isso oportunizamos
um momento muito importante para
a formação dessas
crianças e adolescentes,
mostramos
outra visão de mundo com competições
suadáveis,
jogos,
brincadeiras e afins.
É uma maneira de
abrir para eles novas perspectivas por
meio de um gesto
simples, mas extremamente importante”.
A Colônia de Férias do Sesi vai até
o dia 25 e pela primeira vez terá a participação de todos os
jovens do Lar Acolhedor, que fica situado no bairro Jardim
Bom Vista, na Região Leste.
divulgação/pmbm

Serviço
Entrega da segunda
etapa da revitalização
da Nova Santa Casa
Dia: 15 de janeiro, terça-feira
Horário: 18h30
Local: Travessa Clemente Ferreira, 39,
bairro Lavapés

Ação conta com o apoio de ONGs, Ministério Público, Cartório da Vara
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Áries
Você está muito sensível
e os sentimentos do
passado ficam mais
fortes. É um dia para
empregar a sua energia
no que realmente é
importante e priorizar os assuntos
profissionais. Existem desafios com
documentos ou para promover a
experiência com verdade e ética. Seja
justo.

Touro
De uma forma geral,
o dia segue produtivo
para consolidar os
projetos e seguir mais
atuante em grupo.
A liderança deve ser
desenvolvida, mas existem outros
fatores que causam desperdícios. É
desafiador trazer uma nova ideia e
fazer circular entre as pessoas. A falta
da verdade atrapalha.

Gêmeos
É um dia bom para
estruturar a carreira
e as suas metas.
Você está forte e
determinado a seguir
os planos traçados, mas existem
fatores com o cônjuge, parceiros ou
clientes que causam desperdícios.
De forma geral, a experiência lhe
traz vulnerabilidade. Fique atento e
mantenha-se focado.

Câncer

A sua fé está sendo
testada. É um dia
ótimo para lidar com
cônjuge, sócios ou
situações importantes
no relacionamento. Um contato
pode lhe trazer segurança e estrutura
profissional, mas a sua forma de
enxergar a situação pode causar
desperdícios e negligências. Reflita
sobre suas crenças.

Leão
Existe o desejo de se
organizar para promover
mudanças sólidas no
trabalho ou na sua rotina.
Você está altamente
sensível e em busca de
respostas para lidar com mudanças
internas. Você está com uma
tendência a errar em seu julgamento.
Reflita sobre as aflições que afetam a
autoestima.

Virgem
Os assuntos do coração
deixam vulnerável a
pessoa amada. Atenção
com
sentimentos
do passado e com
experiências que devem
ser ressignificadas. É um dia ótimo
para organizar os projetos a dois.
Existem fatores familiares que não
podem ser destacados. Examine a
situação.

Libra

Você está vulnerável às
questões de sua rotina.
O céu favorece a
organização de planos
sólidos que envolvem
o imóvel ou questões em família.
Existem diversas situações que devem
ser colocadas em movimento. O
acúmulo de trabalho é demandador.
Não negligencie nada e se organiza ao
máximo.

Escorpião
É um dia bom para
organizar
assuntos
familiares
que
se
mesclam
com
questões
financeiras.
Planejamento
é
fundamental para ter resultados
sólidos. Você precisa examinar as suas
posturas e os julgamentos; pode até
estar certo, mas deve mudar o campo
energético.

Sagitário
As relações afetivas
são
tocadas
c o n s i d e r a v e l m e n t e,
principalmente
em
família ou com uma
pessoa muito próxima.
Atenção com rivalidades,
ciúme e problemas financeiros. É
fundamental exercer a autonomia e
obter uma visão diferente na interação
familiar.

Capricórnio
Você
está
muito
sensível para lidar com
parentes (principalmente
irmãos) ou com ideias
que
precisam
de
planejamento. O céu colabora com as
suas posturas e lhe permite interagir
de forma adequada. Preste atenção ao
julgamento que segue em silêncio e que
afeta o seu emocional.

Aquário
Não adianta querer
fazer tudo de uma
vez.
Você
está
com
tendência
a
desperdiçar
oportunidades
por
causa de exageros
empregados. O céu lhe permite
analisar os fatores que são viáveis e o
que deve ser descartado. É importante
fazer um planejamento mais adequado
para o momento atual.

Peixes
Você está com “a faca e
o queijo na mão” para
fazer a diferença e seguir
com os projetos de uma
forma estruturada e
organizada. Além disso,
está no caminho certo e terá êxito
mediante o esforço liberado. É preciso
manter o ritmo por meio de uma
postura ética. Você está sendo testado
em sua verdade.

Prefeitura Municipal de Porto Real
atos oficiais

AVISO DE ADITAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 03 AO
CONTRATO Nº 025/2017.
01 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto
Real
02 - CONTRATADO: SELLES MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA LTDA.
03 - OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO QUE
OBJETIVA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
04 - EMBASA/MODALIDADE: art. 57, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/93.
05 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1912/2017.

06 – PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
07 - DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO – SMASDHH
LUIZ TAVARES DE MELO
EMPRESA:A.G.M. GUERRA ME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS OBJETO: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO
PÚBLICOS
DE PETRÓLEO EM BOTIJÃO DE 13 KG (GLP – P13)
E 45 KG, COM RECIPIENTE DE COMODATO.
DATA DE ASSINATURA: 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
VALIDADE: 06 (seis) MESES.
039/2018
OBS: A ÍNTEGRA DA PRESENTE ATA ESTÁ
PROCESSO Nº 1045/2018 APENSOS 2010/2018 E DISPONÍVEL NO SITE WWW.PORTOREAL.RJ.GOV.
314/2018
BR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018
CARLOS JOSÉ DA SILVA
ÓRGÃOS GESTORES: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES,
MEIO AMBIENTE – SMMA
COMPRAS E CONTRATOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REGISTRO CADASTRAL
Em atendimento ao disposto na Lei 8.666/1993, em seu
artigo 34 § 1º, através do presente ato, estamos realizando
o chamamento público para atualização do registro cadastral
das empresas, relativo ao exercício de 2019, bem como
convocação para o ingresso de novos interessados, para fins
de habilitação à participação nas licitações a serem realizadas
por esta Administração.
Itaguaí, 09 de janeiro de 2019.
DR. RUBEM VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE
ERRATA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO: 19/12/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 418/18.
PARTES: Câmara Municipal de Itaguaí e REVOLUTION SOM
ILUMINAÇÃO E IMAGEM EIRELI-ME.
OBJETO: Fornecimento de mesa de som e microfones para
atender a CMI.
ONDE SE LÊ: VALOR:R$ 8.920,75 (oito mil novecentos e
vinte reais e setenta e cinco centavos).
LEIA-SE: VALOR: R$ 8.920,74 (oito mil novecentos e vinte
reais e setenta e quatro centavos).
ERRATA
ADJUDICAÇÃO DE CARTA CONVITE
DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/12/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 314/18.
PARTES: Câmara Municipal de Itaguaí e LAZZARI MARTINEZ
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
OBJETO: Confecção e fornecimento de cestas natalinas para
atender a CMI.
ONDE SE LÊ: CNPJ 09.543.71/0007-47.
LEIA-SE: CNPJ 09.543.571/0001-47.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo como Art. 80, §7º da Lei Orgânica do Município
e do Art. 249, §1º do Regimento Interno, Promulga:
LEI Nº 3.689 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.385/2015.

Art. 1º Fica alterada redação do inciso IX do artigo 3º e da Seção IX da Lei nº 3.385 de 15 de dezembro de 2015, passando
a vigorar com a seguinte redação:
“IX- Coordenadoria Geral da Câmara Municipal;”
Art. 2º Fica alterada a redação dos artigos 20 e 21 da Lei nº
3.385/2015:
“Art. 20. A Coordenadoria Geral da Câmara Municipal tem por
finalidade propor a Mesa Diretora à expedição de normas referentes à pessoal, com vistas a assessorar o funcionamento articulado do sistema de Pessoal; fazer executar os Atos de lotação de pessoal da Câmara Municipal, obedecendo ao quadro
de lotação aprovado pela Mesa Diretora, bem como fiscalizar a
execução do Plano de Cargos e Vencimentos dos funcionários
da Câmara de Vereadores; promover a elaboração das folhas
de pagamento dos Servidores e Vereadores, além de outras
atribuições correlatas.
Art. 21. Integram a estrutura da Coordenadoria Geral da Câmara os seguintes cargos em Comissão e seus quantitativos:”
Art. 3º Fica alterada a denominação dos cargos de Coordenador Geral de Administração e Pessoal, Assessor Geral de
Administração e Pessoal e Administrador Geral do Prédio,
integrantes da estrutura da Coordenadoria Geral da Câmara
Municipal, que passam a denominar-se, respectivamente, Coordenador Geral da Câmara Municipal, Diretor de Pessoal e
Coordenador de Manutenção Predial.
Art. 4º Ficam alteradas as atribuições constantes do apêndice
6 da Lei nº 3.385/2015, dos cargos que tiveram as denominações modificadas por esta Lei, passando a vigorar com a
seguinte redação:
- Coordenador Geral da Câmara Municipal
•
gerenciar as chefias sob sua responsabilidade, coordenando as atividades de pessoal, compras, licitações e contratos, patrimônio, almoxarifado, protocolo, recepção, copa,
serviços gerais, manutenção predial e todas as atividades que
se fizerem necessárias;
•
supervisionar as atividades administrativas e operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito
desenvolvimento de suas atribuições institucionais e a manutenção dos serviços;
•
fiscalizar a elaboração das folhas de pagamento dos
servidores da Câmara e dos subsídios dos Vereadores;
•
fiscalizar as admissões, demissões e exonerações
dos servidores da Casa;
•
realizar as avaliações de desempenho;
•
determinar a elaboração de processos licitatórios
quando da necessidade de aquisição de materiais, serviços,

bens móveis e obras;
•
determinar o registro sistemático de todos os contratos, convênios, ajustes ou similares de que tenha participado o
Legislativo Municipal;
•
fazer cumprir as determinações da Presidência da
Câmara e executar as tarefas por ela delegadas;
•
realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas pelo Presidente da
Câmara.
- Diretor de Pessoal
•
formalizar as portarias de nomeação, designação e
exoneração de servidores no quadro de pessoal da Câmara;
•
controlar a frequência dos servidores que integram a
estrutura da Coordenadoria Geral da Câmara Municipal;
•
controlar as concessões de direitos, vantagens e
gratificações ao pessoal da Câmara;
•
elaborar a folha de pagamento, procedendo os cálculos referentes a salários, descontos e benefícios determinados pelo Coordenador Geral da Câmara Municipal;
•
manter arquivo atualizado de documentação referente ao quadro de pessoal ativo;
•
elaborar e emitir atestados, certidões, informes de
rendimentos e demais documentos relativos ao pessoal da
Câmara;
•
dar cumprimento a outras atribuições atinentes à
sua área de competência, que lhe venham a ser determinadas
pelo Coordenador Geral da Câmara Municipal.
- Coordenador de Manutenção Predial
•
organizar a rotina dos serviços de limpeza e conservação em conjunto com o Chefe de Copa e Serviços Gerais;
•
resguardar a integridade do patrimônio municipal
junto a vigilância patrimonial;
•
solicitar ao Chefe de Almoxarifado o material necessário para manter o perfeito funcionamento das instalações da
Câmara Municipal;
•
acompanhar os serviços de manutenção realizado
por empresas contratadas;
•
dar cumprimento a outras atribuições atinentes à
sua área de competência, que lhe venham a ser determinadas
pelo Coordenador Geral da Câmara Municipal.
Art. 5º Os cargos alterados pela presente Lei permanecem
com os respectivos símbolos, quantitativos e vencimentos fixados na Lei 3.385/2015.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itaguaí, 02 de janeiro de 2019. (a) Rubem Vieira de Souza – Presidente.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E B E L F O R D R O X O

atos oficiais
ESTIMATIVA DA RECEITA

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 746.761.350,00 (Setecentos e quarenta e
09 DE JANEIRO DE 2019. PUBLICADO EM 10/01/2019 – CÓD- seis milhões setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta
reais), de acordo com o seguinte desdobramento:
-PMBR 006.
I – R$ 694.761.350,00 (Seiscentos e noventa e quatro milhões e
LEI Nº 1.591, DE 09 DE JANEIRO DE 2019. setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais), do
ESTIMA A RECEITA E FIXA A Orçamento Fiscal; e
DESPESA DO MUNICÍPIO DE II – R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais), do OrçaBELFORD ROXO PARA O EXER- mento da Seguridade Social.
Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo
CÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL for arrecadado, na forma da legislação vigente.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais aprovou a presente,

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

LEI: Art. 4º - A despesa total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social é de R$ 746.761.350,00 (Setecentos e quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais),
distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Natureza da Despesa, constante do Anexo XII, segundo o seguinte
Belford Roxo para o exercício financeiro de 2019, compreendendo: desdobramento:
I – R$ 694.761.350,00 (Seiscentos e noventa e quatro milhões e
I - O Orçamento Fiscal referente à Administração Direta e Indireta, setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta reais), do
abrangendo os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Orçamento Fiscal; e
II – R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais), do OrçaPoder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo o Orçamento do mento da Seguridade Social.
Art. 5º - Estão plenamente assegurados as Deduções de Receita
Instituto de Previdência dos Servidores do Município.
para a Formação do FUNDEB, constante do Orçamento Fiscal,
num valor global de R$ 52.234.943,00 (cinquenta e dois milhões e
CAPÍTULO II
duzentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e três reais),
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
conforme § 5º do Inciso XII do Artigo 60 do Ato das Disposições
SEÇÃO I
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006.
SEÇÃO III
DISTRIBUÍÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
Art. 6º - A despesa fixada por Função, Poderes e Órgãos, a Consolidação dos Quadros Orçamentário e o Demonstrativo por Órgão.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para,
em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional instituídas pelo poder público municipal, adaptar
o orçamento aprovado pela presente lei, através da redistribuição
dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de
programação, necessários a adequação.
Parágrafo Único – O Poder Executivo, obedecidos aos parâmetros
da Lei Orgânica do Município, e os limites da Lei Complementar
101/2000, deverá viabilizar a realização de concursos públicos para
provimento de cargos efetivos visando o preenchimento de vagas
decorrentes de aposentadorias, demissões, exonerações, exigências dos órgãos de controle e fiscalização e outros, para todas as
pastas do Município.
SEÇÃO IV
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de suprir insuficiência nas dotações orçamentárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social, tendo por
limite a utilização de recursos decorrentes de:
a) – Cancelamento de recursos fixados nesta lei até o limite de 30%
(trinta por cento) do total da despesa fixada, por transposição, remanejamento ou repasse de recursos, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

PEIXE COM AÇAÍ
Arroz doce
Ingredientes

Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500
g de arroz/
3 li-/
/ pimenta
a gosto
tros
de
leite/
250
g
1 xícara de farinha
de
açúcar/
6
gede trigo / 1 xícara
mas
de ovo/
Cane-/
de ovos
batidos
la/
Erva
doce
1 xícara de farinha
de rosca / óleo
quente
fritar /
Modo para
de preparo
500 g de polpa de
açaí
Lave o arroz e ponha para cozinhar
Modo
de preparo
com
2 litros
de leite.
Em separado, bata
as gemas
com de
o
Corte
os filés
açúcar
e gurjões
1 litro de
peixe
em
e
leite, pondo-os
a
tempere-os
com sal
ferver
durante
5 mie
pimenta
a gosto
nutos.
Disponha
a farinha
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então
o arroz
de
trigo,
os ovos
e
e a
erva-doce,
fera
farinha
de rosca
vendo
ainda até seter
em
recipientes
o
ponto
de
papa.
parados
Sirvaseguida,
em tigelas,
Em
passe
polvilhando
cada
pedaçocom
de
canela
moída.
peixe
na
farinha de
trigo, nos ovos e na
farinha de rosca,
nesta ordem
Aqueça bem uma
frigideira ou panela
com
óleo refogado
e frite os
Camarão
pedaços até que
estejam dourados
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bata a polIngredientes
pa de açaí no liquidificador até que
forme
um creme
1/2 xícara
(chá) de
Transfira
a polpa3
coentro picado/
batida
para
o recicolheres
(sopa)
de
piente
em
que
suco de limão/ será
3 toservida
ou despeje
mates médios
sem
sobre
o
peixe
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sementes, cortados
em quartos/ 1 pimentão vermelho
médio sem sementes, cortado em
pedaços
grandes/
FILÉ DE MERLUZA
COM
1 colher (sopa) de
BATATAde
AO FORNO
extrato
tomate/
1/2 xícara (chá) de
azeite
de oliva/ Sal
Ingredientes
a gosto/ 2 kg de
camarões médios
e lim8sem
filés casca
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pos/
1
xícara
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(em
de creme
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leite
rodelas,
sem
1 pimentão (cortado em rodelas)
Modo de preparo
2 tomates (cortados em rodelas - as
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ficam
à
No copo do
liquidipreferência)
ficador coloque co1
cebola
entro,
suco (cortada
de limão,
em
rodelas)
tomates, cebola, piMolho
tomate
mentão, de
extrato
de
de
boa
qualidade
tomate, azeite, sal,
Orégano
bata até obter uma
Azeite
untar
mistura para
homogênea.
Coloque em uma
panela,
ao fogo
Modo leve
de preparo
brando e cozinhe por
cerca de 10 minutos
ou até obter
Tempere
os um
filéscreà
me espesso.
seu
gosto e reserve
Enquanto
isto, colopor
10 minutos
que
água
em uma
Unta um refratário
panela,
com
azeite tempere
e faça
com
suco
de
limãode
a
uma camada
gosto.
batata, em seguida
Deixe ferver
emsobre
fogo
arrume
os filés
alto,
junte os camaa
batata
rões,
aferventea por
Acrescente
ce-1
minuto,
tire
do
fogo
e
bola, o tomate, o
escorra.
pimentão,
orégano
Acrescente
ao
a gosto, reguemolho
com
e cozinhe
portomate
5 minuo
molho de
tos ou
até ficarem ro(1/2
lata)
sados.
Cubra com o resJunte das
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batatasde
leite,
misture
deixe
Cubra com epapel
aquecer bem.
alumínio
e leve ao
Tire
do
fogo,
forno alto até passe
que
parabatatas
um pratofiquem
de seras
vir e leve à mesa.
macias

relativos a “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” e “Inversões Financeiras”, respeitadas as disposições constitucionais e os
termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
b) - Excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o
exercício financeiro;
c) - Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
d) – Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o
exercício;
e) – Dotações consignadas à reserva de contingência e;
f) – Recursos colocados à disposição do Município pela União, pelo
Estado ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a
destinação prevista no instrumento respectivo.

VIII - Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;

o) Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

IX - Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos;

p) Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

X - Secretaria Municipal de Comunicação Social;

IV - órgãos colegiados de assessoramento:

XI - Secretaria Municipal de Conservação;

a) Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Secretaria
Municipal Compras e Suprimentos;

XII - Secretaria Municipal de Cultura;
XIII - Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana
XIV - Secretaria Municipal de Educação;

Parágrafo único – O limite autorizado na letra “a” do presente artigo
não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiên- XV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
cia de dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios XVI - Secretaria Municipal de Fazenda;
judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de
receitas vinculadas, para atendimento deste § Único o limite será de XVII - Secretaria Municipal de Governo;
30% (Trinta por cento) do total das despesas fixada.
XVIII - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
Art. 9º - Fica o poder Executivo autorizado a abertura de créditos
suplementares, programas de trabalho, elementos de despesa, fontes de recursos, quando vinculados a recursos de convênios que
venham a ser firmados ao longo do exercício e que tenham por
finalidade atender as funções básicas de saneamento, educação,
saúde, assistência social, transporte e segurança pública, desde
que alinhados com os programas de transferência de recursos determinados pelos convênios.

XIX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XX - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana;

b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação;
c) Conselho Municipal de Assistência Social, à Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania;
d) Conselho Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria Municipal
de Cultura;
e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, vinculado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
f) Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secretaria
Municipal de Educação;
g) Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, vinculado à
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego;

XXI - Secretaria Municipal de Obras;

h) Conselho Municipal de Gerenciamento do FUNDEB, vinculado à
XXII - Secretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos e Secretaria Municipal de Educação;
Convênios;
i) Conselho Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal
Parágrafo único – A abertura de Créditos deste artigo terá limite de
de Saúde;
XXIII
Secretaria
Municipal
de
Saúde;
30% (Trinta por cento) do total das despesas fixada
Art. 10 – Fica o poder executivo autorizado a criar elementos de XXIV - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
despesa e fontes de recursos em programas de trabalho aprovados nos anexos desta lei, e que tenham por finalidade dar maior XXV - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
eficiência a execução de obras ou serviços necessários a atender a
XXVI - Secretaria Municipal do Tesouro;
população, aumentando a agilidade da administração pública.
Art. 11 – O poder executivo adotará parâmetros para utilização das
dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas em cumprimento ao que estabelece o artigo 9°
da lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, com vistas a
garantir o alcance das metas fiscais.

Parágrafo único. O detalhamento da organização dos órgãos de que m) Conselho Tutelar, vinculado ao Gabinete do Prefeito;
trata esta Lei Complementar será definido nos decretos de estrutura
n) Conselho de Segurança Municipal, vinculado à Secretaria
regimental e respectivos regimentos internos.
Municipal de Segurança Pública;
Art. 3º. Para a execução de serviços de responsabilidade do Município, em observância ao disposto no art. 1º, os órgãos municipais o) Conselho Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria Municipal
de Saúde;
estão agrupados:

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoganc) Controladoria Geral do Município;
do a disposição em contrário.
d) Procuradoria Geral do Município;
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL
LEI Nº 1.592, DE 09 DE JANEIRO DE 2019. e) Secretaria Municipal de Comunicação Social.
“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISII - órgãos de gestão estratégica:
TRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no uso das a) Secretaria Municipal de Administração;
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal, em sessão de 08/01/2019, b) Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos;

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

k) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
vinculado ao Gabinete do Prefeito;

XXVII - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento l) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde;
Econômico.

Art. 12 – Fica o poder executivo autorizado a contratar e oferecer
garantias a sub-empréstimos voltados para a modernização administrativa e fiscal (PNAFM ou PMATE) ou quando voltados para as
funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e
Habitação em áreas de baixa renda, bem como contrair financiamento com agências Nacionais e Internacionais de créditos para I - órgãos de assessoramento imediato e controle:
aplicação em investimentos fixados nesta lei bem como oferecer as
contra-garantias necessárias a obtenção de garantias do Tesouro a) Gabinete do Prefeito;
Nacional para a realização destas operações de crédito.
b) Casa Civil;

decretou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

j) Conselho Municipal de Turismo, vinculado à Secretaria Municipal
de Turismo;

c) Secretaria Municipal de Fazenda;
d) Secretaria Municipal de Governo;

p) Conselho Municipal da Igualdade Racial, vinculado à Secretaria
Municipal de Cultura.
§ 1º. Serão subordinados ao Prefeito, por linha de
autoridade integral, os órgãos da administração direta
previstos nos incisos I, II e III deste artigo.
§ 2º. Serão vinculados por linha de coordenação
ao Prefeito Municipal os Conselhos setoriais
correspondentes às suas respectivas áreas de atuação
(inciso IV), bem como os Fundos Especiais vinculados
a cada um dos órgãos do Governo Municipal.
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 4º A administração pública direta do Município de Belford Roxo,
bem como as ações do Governo Municipal, em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, se
orientarão no sentido do desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços prestados à população, mediante o planejamento de suas atividades.

Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece a organização básica e) Secretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos e
§ 1º. O planejamento das atividades da Administração
dos órgãos da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, diretamente Convênios;
Municipal será feito através da elaboração e atualização
subordinados ao Prefeito e agrupados em:
dos seguintes instrumentos:
f) Secretaria Municipal do Tesouro.
I - órgãos de assessoramento imediato e controle - com a responsabilidade de assistir ao Prefeito e dirigentes de alto nível hierárquico, III - órgãos de ação governamental e políticas públicas:
na organização, na coordenação e no acompanhamento e controle
a) Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
dos serviços públicos municipais;
II - órgãos de gestão estratégica - são aqueles que executam tarefas b) Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;
de planejamento, administrativas, financeiras, técnicas e econômicas, com a finalidade de apoiar aos demais órgãos na consecução c) Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;
de seus objetivos institucionais;
d) Secretaria Municipal de Conservação;
III - órgãos de ação governamental e políticas públicas - que têm
a seu cargo a concepção e execução dos serviços considerados e) Secretaria Municipal de Cultura;
finalísticos da Administração Municipal;
f) Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana;
Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem sua estrutura
g) Secretaria Municipal de Educação;
básica integrada pelos seguintes órgãos municipais:
I - Gabinete do Prefeito;

h) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

II - Casa Civil;

i) Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;

III - Controladoria Geral do Município;

j) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

IV - Procuradoria Geral do Município;

k) Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana;

V - Secretaria Municipal de Administração;

l) Secretaria Municipal de Obras;

VI – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

m) Secretaria Municipal de Saúde;

VII - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

n) Secretaria Municipal de Segurança Pública;

I - Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal;
II - Plano Diretor;
III - Plano Plurianual (PPA);
IV - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
V - Lei Orçamentária Anual (LOA);
VI - Planos, Programas e Projetos Setoriais.
§ 2º. A elaboração e a execução do planejamento das atividades
municipais deverão guardar estreita consonância com os planos e
programas do Governo do Estado e dos órgãos da Administração
Federal.
Art. 5º. Os Planos de Governo e de Desenvolvimento Municipal
resultarão do conhecimento objetivo da realidade do Município de
Belford Roxo em termos de problemas, limitações, possibilidades e
potencialidades e compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, objetivos, metas e políticas globais e setoriais da Administração Pública Municipal.
Art. 6º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política urbana do Município e integra o processo contínuo de planejamento da cidade com vistas a garantir o
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana.
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pegadas de craque

Wilson Witzel e Felipe Bornier recepcionam
Ronaldinho Gaúcho em evento no Maracanã

Pentacampeão mundial de futebol teve os pés eternizados na Calçada da Fama
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
o lado do governador do
Rio, Wilson
Witzel (PSC), o secretário de Esporte,
Lazer e Juventude
Felipe Bornier prestigiou na tarde de
terça-feira (8), no
Maracanã, o evento que eternizou os
pés de Ronaldinho
Gaúcho. As pegadas
do craque pentacampeão vão integrar a
Calçada da Fama no
maior templo do futebol brasileiro.
“Para nós que representamos o esporte do Rio de Janeiro
é motivo de orgulho
receber o craque em
nossa casa. O ídolo
já foi eleito o melhor
jogador do mundo
pela FIFA por duas
vezes. Isso é valorizar o esporte do Brasil”, disse o secretário Felipe Bornier.

A

“O Maracanã é o
maior palco de todos. Receber essa
homenagem aqui é
um momento muito
especial”, disse Ronaldinho
Gaúcho.
“Joguei desde os 15
anos no Maracanã,
quando estava nas
categorias de base,
até meu último ano
de carreira”, acrescentou o homenageado.
“O
Ronaldinho
acabou de me dizer
que ele é um parceiro do povo do Estado do Rio de Janeiro e vamos trabalhar
com projetos sociais.
E (quero) dizer para
os nossos jovens se
mirarem no exemplo
de pessoas como ele,
que venceu na vida
lutando nos campos
de futebol. Ele é uma
referência. Os jovens
tem que ter a oportunidade de seguir o
exemplo do Ronaldinho”, enfatizou o

Juliana Oliveira / Divulgação

Ronaldinho, Witzel e Felipe: pausa para fotos antes do início da cerimônia
empolgado
Witzel, so gesto de lustrar a main e Seleção Bra- sentir “falta de tudo”
que chegou a colo- chuteira.
sileira, dentre outros que diz respeito ao
car o pé do ex-jogaO ex-craque do clubes,
respondeu futebol, mas que condor sobre a sua coxa Grêmio-RS, Barcelo- poucas
perguntas. tinua muito próximo
para simular o famo- na, Paris Saint-Ger- Em uma delas, disse ao esporte.

Parabéns, Maria Ornelas!
M

aria, ser iluminado que possui o dom da Mãe de Deus.
Maria cheia de graça, força, raça
e fé. Essa mulher forte e batalhadora, que carrega humildade e
amor no coração completa amanhã mais uma primavera. E que
seja eterno o dia 11 de janeiro,
Dona Maria Ornelas! Que Nossa
Senhora Aparecida a cubra com
Seu Manto sagrado e ilumine cada
passo seu porque nós te amamos,
mãe. Dos seus filhos Bruno, Júlio,
Marlucia, Luciano, Alexandre e
Beto Ornelas de Lemos (in memoriam).

21 98037-1338

www.jornalhorah.com.br
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

CARNE ASSADA NA
PANELA DE PRESSÃO
Ingredientes
1 kg de miolo de acém/2
folhas de louro/2 colheres (sopa) de vinagre/1
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 colheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimenta branca a gosto/sal a
gosto/noz-moscada
a
gosto/1 colher (sopa) de
óleo
Modo de preparo

Em um recipiente, misture
todos os temperos, acrescente a carne e deixe
marinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de
pressão, acrescente o
óleo, a carne com o molho do tempero e tampe
a panela.
Quando a panela atingir
a pressão, abaixe o fogo
e deixe cozinhar por 1
hora.
Está pronto para servir!

VACA ATOLADA
Ingredientes

1 kg de mandioca descascada e picada/4 tomates/3 cebolas/cheiro verde a vontade/3
tabletes de caldo de
costela/1 kg e 1/2 de
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 colher de sopa de colorau/tempero a gosto
Modo de preparo

Refogue a mandioca e
deixe cozinhar
Quando já estiver macia,
acrescente o tomate picado, a cebola, o caldo
de costela e deixe cozinhar mais um pouco.
Acrescente a costela de
boi, deixe apurar mais
um pouco.
Cozinhe por aproximadamente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde
e a pimenta de sua preferência
Bom apetite.

CARNE MOÍDA À
PARMEGIANA
Ingredientes

1 kg de carne moída/2
cebolas picadas/2 tomates picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2
ovos/
farinha de rosca/queijo
mussarela
Modo de preparo

Despeje numa tigela a carne moída, o sal, a cebola,
o tomate, a salsinha e a cebolinha verde e mexa bem.
Faça bifes e passe cada
um no ovo e farinha de rosca e frite.
Depois dos bifinhos fritos,
coloque numa travessa
que possa ir ao forno com
o queijo por cima.
Por último, faça um molho com cebola, tomate e
massa de tomate e despeje por cima do queijo, e a
gosto o orégano.
Leve ao forno para derreter
o queijo

Parágrafo único. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA
o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades
Art. 17. A atuação do Município em áreas assistidas pela atuação
contidas no Plano Diretor.
do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso,
Art. 7º. O Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, os objetivos e buscará mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros
as metas da Administração Municipal para as despesas de capital disponíveis.
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de
Art. 18. A ação do Governo Municipal será norteada pelos seguintes
duração continuada.
princípios básicos:
Art. 8º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e
prioridades da Administração Municipal, incluindo programas de I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
investimentos para o exercício financeiro subsequente, orientará a conforme o previsto no art. 37 da Constituição Federal;
elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alteraII - valorização dos cidadãos de Belford Roxo, cujo atendimento
ções na legislação tributária.
deve constituir meta prioritária da Administração Municipal;
Art. 9º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
III - aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus de competência do Município;
fundos, e órgãos da administração direta, instituídos pelo Poder
IV - entrosamento com o Estado e a União para a obtenção de mePúblico;
lhores resultados na prestação de serviços de competência concorII - o orçamento das entidades instituídas e mantidas pelo Município; rente;

VIII - promover e executar os serviços da Junta Militar;
IX - apoiar as atividades de defesa do consumidor, provendo recursos materiais e humanos;
X - formular e implantar, diretamente ou através de parcerias, as
políticas públicas de juventude;
XI - estimular a participação dos jovens em grupos, movimentos e
organizações de Juventude, mormente nas áreas social, educacional, esportiva e cultural;
XII - promover a realização de estudos e pesquisas, que formem um
banco de dados, além de debates que aprofundem o conhecimento
sobre a situação da Juventude, em articulação com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania;
XIII - desenvolver projetos e ações inclusivas do jovem no mercado
de trabalho, em articulação com a Secretaria Municipal de Trabalho
e Emprego;
XIV - coordenar os serviços de ouvidoria;

III - o orçamento da seguridade social da Administração direta, bem V - empenho no aprimoramento da capacidade institucional da Ad- XV - coordenar as políticas de atenção ao cidadão, recebendo os
ministração Municipal, principalmente através de medidas, visando: pleitos e reclamações dos cidadãos ou entidades da sociedade
como os fundos instituídos pelo Poder Público.
civil, propiciando o seu acesso às informações sobre a cidade e
Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual do Município de Belford a) a simplificação e o aperfeiçoamento de normas, métodos e pro- os serviços municipais, garantindo o tratamento isonômico de todos
perante a Administração Pública, procurando obter o atendimento
Roxo bem como os orçamentos referidos nos incisos deste artigo cesso de trabalho;
aos pleitos formulados e, de qualquer forma, assegurando o direito
deverão obedecer aos preceitos contidos na Lei Complementar Feb) a coordenação e a integração de esforços das atividades de ad- à resposta;
deral sobre finanças públicas.
ministração centralizada e descentralizada;
XVI - registrar e encaminhar para as providências cabíveis as
Art. 10. Os planos e programas setoriais definirão as estratégias de
ação do Governo Municipal no campo dos serviços públicos, a partir c) o desenvolvimento funcional dos servidores públicos municipais; sugestões, reclamações e denúncias recebidas;
das políticas, prioridades e metas fixadas nos Planos de Governo e
d) o aumento de racionalidade das decisões sobre a alocação de XVII - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Tutelar.
Desenvolvimento Municipal, Diretor e Plurianual.
recursos e a realização de dispêndio na Administração Municipal;
XVIII - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal
Art. 11. Os orçamentos previstos no art. 6º desta Lei serão compatibilizados com o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, VI - desenvolvimento social, econômico e administrativo do Municí- dos Direitos da Criança e do Adolescente.”
pio, com vistas ao fortalecimento de seu papel no contexto da região
evidenciando os programas e políticas do Governo Municipal.
XIX - desempenhar outras atividades afins.
em que está situado;
Art. 12. A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal terão acompanhamento e avaliação permanentes, VII - disciplina criteriosa no uso do solo urbano, visando a sua ocu- § 1º. O Gabinete do Prefeito compreende em sua estrutura interna
pação equilibrada e harmônica e a obtenção de melhor qualidade de as seguintes unidades:
de modo a garantir o seu êxito e assegurar a sua continuidade.
vida para os habitantes do Município;
I - Conselheiro Geral
Art. 13. O Prefeito Municipal conduzirá o processo de planejamento e motivará o comportamento organizacional da Prefeitura para a VIII - integração da população à vida político-administrativa do Município, através da participação de grupos comunitários no processo II – Secretarias Especiais
consecução dos seguintes objetivos:
de levantamento e debate dos problemas sociais;
II.I - Secretaria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional;
I - coordenar a ação local e integrá-la com a do Estado e a da União,
IX - estímulo à participação da população no planejamento munibem como com a dos Municípios da região;
II.II - Secretaria Especial de Políticas de Inclusão Social;
cipal;
II - assegurar a integração do processo de planejamento na esfera
II.III - Secretaria Especial de Assuntos Religiosos;
municipal, compatibilizando metas, objetivos, planos e programas X - fomento à participação da população, como usuário, na Admisetoriais e globais de trabalho, bem como orçamentos anuais e pla- nistração pública, através do acesso a registros administrativos e
informações sobre o Governo, observado o disposto nos incisos X II.IV - Secretaria Especial da Juventude;
nos plurianuais;
e XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, registro de reclamação
III - garantir a cooperação de entidades representativas da socieda- sobre a prestação dos serviços públicos, averiguação de denúncias II.V - Secretaria Especial de Defesa do Consumidor;
contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou funde no planejamento municipal;
II.VI - Secretaria Especial de Assuntos Fundiários;
ção na Administração pública municipal;
IV - acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos
XI - avaliação periódica, interna e externa, da qualidade dos servi- II.VII - Secretaria Especial de Relações Institucionais;
serviços públicos;
ços prestados;
II.VIII – Secretaria Especial de Articulação Política;
V - assegurar o acesso democrático às informações e a transparênXII - fixação de metas e critérios de desempenho, para os órgãos e
cia dos atos e ações do Governo Municipal.
II.IX – Secretaria Especial de Proteção aos Animais;
para os servidores públicos municipais.
Art. 14. Todos os órgãos da Administração devem ser acionados
II.XI – Secretaria Especial de Concessões Governamentais
CAPÍTULO IV
permanentemente, no sentido de:
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS
II.XII – Secretaria Especial de Indústria e Comércio
I - conhecer os problemas e as demandas da população;
Seção I
III - Coordenadoria de Atos Oficiais;
DO GABINETE DO PREFEITO
II - estudar e propor alternativas de solução social e econômica
compatíveis com a realidade local e com os objetivos comuns da
Art. 19. O Gabinete do Prefeito exerce as seguintes funções bási- IV - Coordenadoria de Defesa do Consumidor;
Administração Municipal;
cas:
V - Coordenadoria de Juventude;
III - definir e operacionalizar objetivos de ação governamental;
I - prestar assistência ao Chefe do Executivo Municipal em suas
IV - acompanhar a execução de programas, projetos e atividades relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e enti- VI - Divisão de Cerimonial;
dades públicas e privadas e associações de classe;
que lhes são afetos;
VII - Junta Militar;
II - assistir pessoalmente ao Prefeito, bem como coordenar sua corV - avaliar periodicamente o resultado de suas ações;
VIII - Ouvidoria Geral.
respondência e sua agenda institucional;
VI - rever e atualizar objetivos, programas e projetos;
III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos governamentais § 2º. As Secretarias Especiais terão suas atribuições e
competências disciplinadas por Decreto e se utilizarão
VII - articular-se e colaborar com todos os órgãos da Administração em articulação com a Procuradoria Geral do Município;
da estrutura do próprio Gabinete do Prefeito ou de
Municipal.
IV - organizar, numerar e manter, sob sua responsabilidade, origi- outras Secretarias Municipais, quando for o caso, para
Art. 15. O planejamento municipal deverá adotar como princípios nais de Leis, Decretos e demais atos oficiais expedidos pelo Chefe exercerem suas atividades.
básicos a democracia e a transparência no acesso às informações do Executivo Municipal;
Seção II
disponíveis.
DA CASA CIVIL
V - responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente
Art. 20. A Casa Civil exerce as seguintes funções básicas:
Art. 16. O Município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a e de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito;
cooperação de associações representativas no planejamento muVI - organizar os serviços de recepção e atendimento ao público no I - prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamennicipal.
to, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas
âmbito do Gabinete do Prefeito;
pela Prefeitura;
VII - desenvolver atividades de cerimonial da Prefeitura;
CAPÍTULO III
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

BOLO DE CENOURA
FOFINHO
Ingredientes
MASSA:
2 cenouras médias, cortadas em cubos médios
(250 g)/1/2 xícara (chá)
de óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) de amido de milho MAIZENA®/1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo/1 colher (sopa) de
fermento em pó/1 xícara
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido
(ainda quente)/1/2 xícara (chá) de creme de
leite
Modo de preparo

Preaqueça o forno em
temperatura
média
(180°C)
Unte e enfarinhe uma forma de furo central média
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidificador, coloque a cenoura,
o óleo e os ovos, e bata
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire
o amido de milho MAIZENA®, a farinha de trigo, o
fermento e o açúcar, junte a mistura de cenoura
reservada, e mexa com
o auxílio de uma espátula até que vire uma massa uniforme
Disponha a massa na forma reservada e leve ao
forno por 35 minutos, ou
até que um palito, depois
de espetado na massa,
saia limpo
Retire do forno e deixe
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o
creme de leite, espalhe
por toda a superfície do
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma
redonda canelada (18
cm de diâmetro)

WAFFLE CLÁSSICO
Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha
de trigo/2 colher (sopa)
de açúcar/2 colheres
(chá) de fermento em
pó/1/2 colher (chá) de
sal/2 colheres amido de
milho/3 ovos batidos/4
colheres (sopa) de manteiga sem sal derretida/1
e 3/4 de xícara (chá) de
leite/1 colher (sopa) de
essência de baunilha
Modo de preparo

Peneire em um recipiente a farinha de trigo, o
açúcar, o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em outro recipiente
misture os ovos batidos
com o leite, a manteiga
derretida e a essência
de baunilha
Despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho
para Waffles
Coloque uma concha
rasa de massa e espalhe até cobrir o molde
do aparelho, feche a
tampa e deixe assar até
a massa ficar bem dourada
Retire com espátulas de
silicone
Sirva com mel, frutas ou
geleia

II - promover e acompanhar a execução dos planos municipais de IX - coordenar o Sistema de Controle Interno Municipal, de acordo d.1. Divisão de Contratos.
desenvolvimento;
com a legislação municipal em vigor;
e) Procuradoria do Contencioso Cível;
III - requisitar aos demais órgãos do Município dados e informações X - desempenhar outras atividades afins.
necessárias ao planejamento, organizando-os e mantendo-os devif) Procuradoria Trabalhista e Previdenciária;
damente atualizados;
Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município compreende
g) Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa:
em sua estrutura interna as seguintes unidades:
IV - promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos,
projetos e estudos voltados para o planejamento do Município;
g.1. Divisão de Inscrição da Dívida Ativa;
I - Departamento de Auditoria;
V - acompanhar a execução dos convênios celebrados pela II - Departamento de Controle Interno.
Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas, em
Seção IV
articulação com a Secretaria Municipal de Projetos e Captação de
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Recursos;
Art. 22. A Procuradoria Geral do Município exerce as seguintes funVI - acompanhar a transferência de recursos de outras esferas de ções básicas:
governo para o Município;
I - zelar pela observância do princípio da legalidade da AdministraVII - acompanhar a execução físico-financeira de planos e progra- ção Pública Municipal;
mas, assim como avaliar seus resultados;
II - atuar judicial e extrajudicialmente em defesa dos interesses do
VIII - coordenar a elaboração e manutenção atualizada do Plano Município;
Diretor do Município, em articulação com a Secretaria Municipal de
Habitação e Urbanismo;
III - promover a inscrição, administração, notificação e cobrança judicial da dívida ativa do Município e de quaisquer outras dívidas que
IX - coordenar a elaboração e implementação dos instrumentos es- não forem liquidadas nos prazos legais;
tabelecidos pelo Estatuto da Cidade em articulação com os órgãos
municipais afins;
IV - examinar os projetos de lei oriundos do Poder Legislativo Municipal a fim de sugerir os vetos por inconstitucionalidade e ilegalidade
X - executar a política de orçamento do Município;
e preparar as respectivas justificativas a serem apresentadas pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal.
XI - elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura,
o Plano Plurianual, os Anteprojetos de Lei de Diretrizes Orçamentá- V - centralizar a preparação e/ou análise dos atos legais e regularias e de Orçamento Anual, a programação financeira e o cronogra- mentares de iniciativa do Poder Executivo, quando provocada;
ma de execução mensal de desembolso de acordo com as políticas
estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em vigor;
VI - propor ao Chefe do Executivo Municipal o encaminhamento de
representação para declaração de inconstitucionalidade de quaisXII - coordenar a elaboração e o desenvolvimento do Plano Diretor quer normas que afetem o Município, quando entender necessárias,
de Informática para a administração direta do Município;
minutar a correspondente petição, bem como as informações que
devam ser prestadas pelo Chefe do Executivo Municipal na forma
XIII - promover a realização de pesquisas e o levantamento e a atu- da legislação específica, em articulação com a Casa Civil e a Secrealização de dados estatísticos e informações básicas de interesse taria Municipal de Governo;
para o planejamento do Município;
VII - exercer outras funções jurídico-consultivas em relação à admiXIV - desempenhar outras atividades afins.
nistração direta;

g.2. Divisão de Arrecadação e Cobrança.
IV - Centro de Mediação de Conflitos;
V - Centro de Estudos Jurídicos;
VI - Núcleo de Apoio ao Ministério Público.
Seção V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 23. A Secretaria Municipal de Comunicação Social exerce as
seguintes funções básicas:
I - propor e coordenar a política de comunicação externa e interna
do Poder Executivo Municipal;
II - promover a divulgação de fatos e questões de interesse público,
sobre a cidade e os serviços municipais de forma a assegurar a
democratização do acesso à informação e a transparência da Administração Municipal;
III - apoiar os órgãos municipais na divulgação de suas iniciativas e
em seu relacionamento institucional com os segmentos da comunidade local;
IV - relacionar-se com a mídia e os veículos de comunicação para
todos os fins;
V - acompanhar e analisar noticiários sobre a Prefeitura, com a finalidade de contribuir para a construção de uma imagem positiva do
Município e avaliar as tendências na divulgação e sua repercussão
junto à opinião pública;

VI - estudar e implantar recursos eletrônicos de comunicação visando aprimorar o relacionamento entre os órgãos municipais e destes
com o público, em articulação com o Departamento de Tecnologia
§ 1º. A Casa Civil compreende em sua estrutura interna VIII - zelar pelos interesses do Município nos feitos administrativos da Informação da Casa Civil;
as seguintes unidades:
em observância aos ditames legais;
VII - colaborar na organização de entrevistas demandadas e conceI – Secretarias Especiais
IX - propor ao Chefe do Executivo Municipal a edição de normas didas pelo Prefeito;
legais ou regulamentares de natureza geral.
I.I - Secretaria Especial de Parcerias e Investimentos;
VIII - realizar pesquisas de opinião pública visando o acompanhaX - no exercício da função de controle do princípio da legalidade, a mento da imagem da Administração municipal;
I.II - Secretaria Especial de Turismo;
Procuradoria Geral do Município, deverá:
IX - orientar a contratação de agências e veículos de comunicação,
I.III - Secretaria Especial Transparência Institucional.
a) emitir parecer sobre todo e qualquer ajuste celebrado com fiscalizando a prestação dos serviços;
particulares que represente dispêndio para o Município de Belford
X - desempenhar outras atividades afins.
Roxo ou renúncia de receitas;
II - Departamento de Orçamento;
b) propor a ação cabível perante a autoridade judicial competente, Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Comunicação Social
a) Divisão de Informação;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
visando restabelecer a normalidade geral;
b) Divisão de Programação e Acompanhamento Orçamentário;
V - Departamento de Planejamento Estratégico.
a) Divisão de Governança.
§ 2º. As Secretarias Especiais terão suas atribuições e
competências disciplinadas por Decreto e se utilizarão
da estrutura da própria Casa Civil ou de outras
Secretarias Municipais, quando for o caso, para exercerem suas atividades.
Seção III
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

c) emitir parecer sobre todos e quaisquer convênios, contratos, I - Departamento de Jornalismo;
acordos e ajustes celebrados entre o Município de Belford Roxo e
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e Estadual, a) Divisão de Multimeios;
bem como organismos nacionais ou estrangeiros e entidades
II - Departamento de Comunicação Institucional;
privadas;
XI - defender, perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de III - Departamento de Publicidade.
Seção VI
Janeiro, em plenário ou fora dele, os interesses do Município;
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
XII - levar ao conhecimento das autoridades estabelecidas, para fins
de direito, qualquer dolo, fraude, concussão, simulação, peculato ou Art. 24. A Secretaria Municipal de Administração exerce as seguintes funções básicas:
outras irregularidades de que venha a ter ciência;

XIII - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como I - programar, supervisionar e controlar as atividades de administraArt. 21. A Controladoria Geral do Município exerce as seguintes fun- a legislação federal e do Estado e jurisprudências de interesse do ção geral da Prefeitura;
ções básicas:
Município;
II - propor, supervisionar e executar as políticas de recursos humaI - coordenar e supervisionar as atividades de controle interno do XIV – defender, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, os nos da Prefeitura;
Poder Executivo Municipal;
atos e prerrogativas do Prefeito do Município e de outros agentes
políticos da administração direta e prerrogajudicialmente e extraju- III - executar as atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à
II - promover a realização e coordenar inspeções, verificações e dicialmente os agentes políticos da administração direta em matéria avaliação do mérito, ao sistema de carreiras, aos planos de lotação
perícias nos órgãos e entidades integrantes do sistema de controle
e das demais atividades de natureza técnica da administração de
interno do Poder Executivo Municipal;
XV - elaborar minutas padronizadas de editais de licitação e con- recursos humanos;
tratos administrativos e outros instrumentos congêneres, redigir os
III - controlar e centralizar as atividades de acompanhamento, regis- respectivos contratos, decorrentes de homologações, dispensas IV - executar as atividades relativas aos direitos e deveres, aos
tro e monitoramento de convênios celebrados pelo Município bem e inexigibilidades e chamamentos públicos, redigir termos de co- registros funcionais, ao controle de frequência, à elaboração das
como elaborar ou rever e consolidar as respectivas prestações de laboração, de fomento e acordos de cooperação, bem como seus folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos proncontas;
respectivos aditamentos, convocar os contratantes e entidades para tuários dos servidores municipais, bem como manutenção e atualirespectiva assinatura de tais atos e registrá-los em arquivo crono- zação do cadastro funcional central;
IV - promover auditoria das demonstrações contábeis, orçamentá- lógico;
rias e financeiras de órgãos e entidades da administração direta e
V - planejar e executar atividades relativas ao treinamento dos
indireta bem como das suas prestações de contas;
servidores municipais, bem como identificar necessidades de
XVI - desempenhar outras atividades afins.
capacitação e desenvolvimento das pessoas;
V - promover o acompanhamento gerencial de custos e de resul- Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município compreende em
tados da atuação da administração direta e indireta do Município; sua estrutura interna as seguintes unidades:
VI - executar atividades relativas ao tombamento, registro,
inventário, proteção e conservação dos bens móveis da Prefeitura e
VI - elaborar normas, rotinas e procedimentos para a Administração I - Gabinete do Procurador Geral
descarte dos mesmos quando inservíveis;
Pública Municipal visando o aprimoramento de seu controle interno;
VII - executar atividades relativas à guarda, distribuição e controle
II - Procuradorias Especializadas:
VII - promover a orientação preventiva, capacitação e assistência
do material utilizado na Prefeitura, inclusive dos órgãos da
técnica aos gestores e servidores municipais, objetivando o melhor a) Procuradoria de Assuntos de Pessoal;
administração indireta;
cumprimento da legislação e das normas em vigor e a observância
aos princípios do controle interno;
VIII - administrar e gerenciar os serviços de protocolo e arquivo;
b) Procuradoria de Direitos Difusos;
VIII - analisar as operações de crédito, avais e garantias, bem como c) Procuradoria de Serviços de Saúde;
dos direitos e haveres do Município;
IX - conservar móveis, instalações, máquinas e equipamentos de
escritório, bem como equipamentos leves de responsabilidade da
d) Procuradoria de Serviços Públicos:
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X - desempenhar outras atividades afins.

Secretaria;

Pão de Queijo da Ana
Maria Braga
Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1
xícara (chá) de água/1
xícara (chá) de leite/2
colheres (sopa) de sal/1
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo minas padrão ralado
no ralo fino (3 xícaras de
chá)/100g de queijo parmesão ralado no ralo fino
(1 ½ xícara de chá)
Modo de preparo

Numa panela, coloque
1 xícara (chá) de óleo,
1 xícara (chá) de água,
1 xícara (chá) de leite e
2 colheres (sopa) de sal.
Aqueça em fogo médio
até ferver.
Em uma tigela, coloque
1 kg de polvilho doce,
abra um buraco no meio
do polvilho e despeje a
mistura de leite fervente.
Com uma colher, misture rapidamente o leite
quente no polvilho até
escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a
4 ovos e misture. Junte
300 g de queijo minas
padrão e 100 g de queijo parmesão ralados no
ralo fino, e vá misturando
até incorporar todos os
ingredientes e a massa
ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de
massa, faça bolinhas e
coloque numa assadeira.
Leve para assar em forno médio pré-aquecido
a 200° C por cerca de
30 minutos ou até dourar.
Retire do forno e sirva em
seguida.

Batata com mel e
alecrim
Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de
bacon fatiado/200ml de
mostarda dijon/150ml de
mel
Modo de preparo

Coloque uma panela
com água para ferver.
Quando entrar em ponto de ebulição, coloque
as batatas para cozinhar
por aproximadamente
15 minutos até que comecem a ficar macias.
Escorra e coloque-as no
forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até
que estejam bem macias
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que
elas fiquem firmes e quebre-as com a mão de
maneira rústica do tamanho que preferir. Frite em
óleo a 180 graus até que
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o
sal grosso e a pimenta do
reino até virar pó e salpique nas batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o
mel e adicione sal temperado a gosto. Para
finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente
desejado. Por cima, coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

oferecendo suporte à sua ação junto do Poder Legislativo Municipal;

X - promover as atividades de limpeza, vigilância, copa, portaria, Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos II - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação
política e nos assuntos de natureza técnico-legislativa;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
telefonia e pequenos reparos da sede da Prefeitura;
XI - promover a reprodução de papéis e documentos das Secretarias I - Departamento de Licitações:
Municipais, quando solicitado;
a) Divisão de Licitações e Pregões:

III - gerenciar o atendimento aos pedidos de informação do Poder
Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais;

XII - desempenhar outras atividades afins.

V - promover a articulação entre o Executivo Municipal e o Poder
Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios,
entidades da sociedade civil e conselhos instituídos por Lei, com
atuação em áreas temáticas ou setoriais das Políticas Públicas;

a.1. Setor de Pregões:

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração
a.1.1. Seção de Pregão Presencial;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:

VI - promover o entrosamento e a integração entre o Poder Executivo
e o Poder Legislativo e, inclusive, acompanhar, na Câmara Municipal
e no âmbito federal, a tramitação das proposições de interesse do
Poder Executivo.

I - Departamento de Gestão de Pessoal;

a.1.2. Seção de Pregão Eletrônico.

a) Divisão de Recursos Humanos;

a.2. Setor de Licitações:

b) Divisão de Desenvolvimento de Pessoal;

a.2.1. Seção de Controle de Requisições.

c) Divisão de Medicina do Trabalho;

II - Departamento de Compras:

§ 1º. A Secretaria Municipal de Governo compreende
em sua estrutura interna as seguintes unidades:

a) Divisão de Cadastro de Fornecedores;

I – Secretaria Especial de Políticas Para a Mulher;

c.1. Setor de Exames Médicos;

c.2. Setor de Prevenção e Controle de Acidentes do Tra- b) Divisão de Cotação e Economicidade;
balho e Doenças Ocupacionais;
c) Divisão de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços.
d) Divisão de Segurança do Trabalho;
e) Divisão de Folha de Pagamento;
II - Departamento de Serviços Auxiliares:
a) Divisão de Protocolo e Serviços Gerais;

III - Comissão Permanente de Licitação.
Seção VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

II - Departamento de Articulação Institucional e Legislativa;
III - Gerência Municipal de Convênios.
§ 2º. Compete a Gerência Municipal de Convênios:

I - acompanhar os recebimentos de valores atinentes aos convênios
e contratos de repasse, mantendo sistema de cobrança pessoal ou
Art. 26. A Secretaria Municipal de Fazenda exerce as seguintes fun- por telefone, conforme a necessidade identificada, que garanta a
execução financeira desses instrumentos;
ções básicas:

II - manter cadastro atualizado dos convênios e contratos de
repasse firmados, bem como a situação administrativo-financeira
II - promover o lançamento, arrecadação, controle de créditos e fis- de cada um;
a.2. Setor de Controle de Processo;
calização dos tributos e demais receitas municipais;
III - fornecer à administração superior as informações ou relatórios
a.3. Setor de Apoio Administrativo;
III - realizar os serviços de contabilidade da administração direta, periódicos que possibilitem o acompanhamento dos contratos de
incluindo escrituração, manutenção de registros e controles, elabo- repasse e convênios vigentes, quando solicitado;
a.4. Setor de Apoio Operacional;
ração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis em geral
IV - dar orientações técnicas aos órgãos municipais, quanto aos
e controle de ativos;
b) Arquivo Geral;
procedimentos necessários à realização de convênios e contratos
IV - efetuar a escrituração contábil de todos os atos e fatos da Ad- de repasse quando solicitado;
III - Departamento de Patrimônio:
ministração, bem como os demonstrativos exigidos pela legislação;
V – assessorar na prestação de contas dos convênios e contratos
a) Setor de Bens Móveis;
V - articular com as Secretarias Municipais de Obras, de Habitação de repasse, junto às instituições parceiras, conforme cláusulas
e Urbanismo, de Meio Ambiente, de Mobilidade Urbana e de Defesa pactuadas;
b) Setor de Bens Imóveis.
Civil e Ordem Urbana a implementação de um sistema de licenciaVI - controlar os prazos de vigência dos convênios e contratos de
mento e fiscalização;
IV - Departamento de Suprimentos:
repasse, para a promoção de suas prorrogações, termos aditivos ou
VI - Acompanhar, auxiliar e apoiar as atividades do comércio popu- rescisão dentro dos parâmetros de sua vigência.
a) Divisão de Almoxarifado Geral:
lar, de acordo com o Código Municipal de Posturas;
§ 3º. A Secretaria Especial de Políticas Para a Mulher
a.1. Setor de Apontamento:
VII - implementar um sistema de informações territoriais com base terá suas atribuições e competências disciplinadas por
no geoprocessamento, em cooperação com as Secretarias Munici- Decreto e se utilizará da estrutura da própria Secretaria
a.1.1. Seção de Insumos de infraestrutura urbana e ambiental;
Municipal de Governo ou de outras Secretarias
pais de Obras e de Habitação e Urbanismo;
Municipais, quando for o caso, para exercer suas
a.1.2. Seção de insumos para educação, esporte, cultura e lazer;
VII - realizar a conciliação bancária em articulação com a Secre- atividades.
a.1.3. Seção de insumos para a saúde, vigilância sanitária e defesa taria Municipal do Tesouro;
Seção X
civil;
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE
VIII - desempenhar outras atividades afins.
RECURSOS E CONVÊNIOS
b) Divisão de Controle Operacional:
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda compreende
Art. 28. A Secretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos e
em sua estrutura interna as seguintes unidades:
b.1. Setor de Controle de Estoque.
Convênios exerce as seguintes funções básicas:
I - Departamento de Receita:
a.1. Setor de Zeladoria;

I - executar as políticas de tributação e finanças do Município;

V - Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
a) Divisão de Arrecadação de Impostos Imobiliários e Territoriais;
Seção VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
b) Divisão de Arrecadação sobre Serviços, Taxas e Contribuições;

I - formular, coordenar e executar a Política de captação de recursos
externos às finanças municipais;

Art. 25. A Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos exerce as
c) Divisão de Geoprocessamento.
seguintes funções básicas:

II - formular, coordenar e executar os programas e projetos para
obtenção de financiamentos;

I - promover, apoiar e acompanhar a realização de licitações para II - Departamento de Fiscalização Tributária:
compra de materiais e contratação de serviços necessários às atia) Divisão de Fiscalização e Cobrança de Impostos;
vidades da Prefeitura;

III - formular, coordenar e executar ações para o desenvolvimento
de programas e projetos junta à iniciativa privada;

II - executar os processos licitatórios dos órgãos da administração b) Divisão de Fiscalização e Cobrança de Alvará e Taxas:
indireta, tais como empresas públicas, fundações, agências e autarquias, quando solicitado pelos órgãos e autorizado pelo Chefe do b.1. Setor de Comércio Popular;
Executivo Municipal;
c) Divisão de Controle de Notificações;
III - coordenar e elaborar os expedientes, normas, editais, convocações, comunicações, relatórios, pareceres e documentos afins, III - Departamento de Contabilidade:
relativos à preparação, comunicação de resultados, manifestação
em recursos e impugnações, e demais providências decorrentes de a) Divisão de Análise e Relatórios Contábeis:
procedimentos licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidaa.1. Setor de Gestão Fiscal;
des da Administração Municipal;
IV - executar atividades relativas à padronização e aquisição, do b) Divisão de Contabilidade de Custos:
material utilizado na Prefeitura, inclusive dos órgãos da administrab.1. Setor de Prestação de Contas;
ção indireta;
V - organizar, regulamentar e gerir do cadastro de fornecedores do c) Divisão de Execução Orçamentária:
Município de Belford Roxo;
c.1. Setor de Liquidação da Despesa;
VI - regulamentar, implantar e gerir o sistema de registro de preços;

IV - assessorar a formulação, coordenação e execução de ações
para o desenvolvimento de programas e projetos junto à iniciativa
privada;
V - coordenar ações de captação de recursos junto aos governos
estadual e federal;
VI - estudar e coordenar a viabilização de projetos definidos pela
Administração Pública Municipal, a partir da identificação de fontes
de financiamento estaduais, nacionais e internacionais;
VII - relacionar-se com os Conselhos Municipais e respectivos Fundos, na sua área de atuação, na forma da lei;
VIII - atender e auxiliar o terceiro setor, sempre que necessário, na
sua área de atuação;
IX - elaborar todos os Projetos Técnicos necessários;
X - prestar contas de todos os convênios e contratos de repasse no
âmbito estadual e federal;

c.2. Setor de Lançamento de Receita;

VII - acompanhar e controlar a execução dos contratos celebrados
c.3. Setor de Reconciliação.
pelo Município;

XI - acompanhar todas as obras oriundas de convênios e contratos
de repasse;

VIII - prestar apoio técnico e administrativo à Comissão Permanente
de Licitação;
IX - promover a prestação de contas e os procedimentos jurídicos Art. 27. A Secretaria Municipal de Governo exerce as seguintes funnecessários ao cumprimento da legislação aplicável às licitações ções básicas:
públicas;
I - coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal

XII - promover, em conjunto com os demais órgãos municipais, a
regularização das áreas públicas municipais necessárias à formalização de convênios e contratos de repasse;

Seção IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

XIII - desempenhar outras atividades afins.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

LAGARTO À
PORTUGUESA
Ingredientes
1300 a 1500 g de lagarto,
bem limpa, tire toda gordura.
MOLHO:
2 cebolas grandes bem
picadas ou fatiadas bem
fininha/1 maço cheiro verde bem picado/1 cálice
de vinho branco/5 tomates picados sem pele/Salsinha/Pimenta a gosto/1/4
de copo de azeite/2 tabletes de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/Orégano/Se preferir,
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos e meio de água.

Modo de preparo
Limpe bem a carne, é importante não deixar nenhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela de pressão.
Coloque a carne quando estiver bem quente, e
doure virando sempre, até
quando todos os lados estiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre diluído em 1/2 copo
de água, mais 2 copos de
água.
Deixe ferver na panela de
pressão mais ou menos 40
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou da panela, todos os
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o
molho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de
um dia para o outro fica
um sabor especial.
Sirva em lanches, como
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO
FORNO FACÍLIMO
Ingredientes
500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem
caroço/Orégano/3 colheres de sopa de Molho de
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Papel alumínio/1/2 cebola
fatiada.

Modo de preparo
Lave o salmão com
suco de limão.
Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo
até que fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a
sobra dê para forrar
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio
na assadeira, coloque
o peixe já temperado
com sal, regue com
azeite e shoyu.
Decore com fatias de
azeitonas e um pouco
de orégano.
Despeje a cebola por
cima.
Embrulhe com o papel
alumínio, de maneira
que o líquido não derrame quando começar a esquentar.
Leve ao forno médio
para assar por cerca
de 30 minutos.
Sirva com legumes e
salada verde.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Projetos, Captação de às políticas de desenvolvimento agropecuário;
Recursos e Convênios compreende em sua estrutura interna as seIX - fomentar novos projetos, objetivando a expansão da capacidaguintes unidades:
de de absorção da mão-de-obra local;
I - Departamento de Projetos:

I - assessorar o Prefeito nas ações governamentais voltadas à formulação de políticas públicas para a promoção e defesa dos direitos
humanos e de cidadania, na política municipal de participação social, mediante atuação articulada com órgãos públicos municipais,
estaduais e federal;

X - desempenhar outras atividades afins.

II - coordenar a política municipal de direitos humanos e de parParágrafo único. A Secretaria Municipal Agricultura e Abastecimento ticipação social, em conformidade com as diretrizes do Programa
Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e em consonância com a
compreende em sua estrutura interna a seguinte unidade:
II - Departamento de Convênios e Contratos de Repasse:
Constituição Federal e Pactos Internacionais;
I - Departamento de Programas Agropecuários.
a) Divisão de Convênios;
III - articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a promoção
Seção XIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDA- e defesa dos direitos humanos e da participação social no âmbito
b) Divisão de Contratos de Repasse;
municipal, tanto por organismos governamentais, incluindo os PoDANIA
deres Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto por organizações
c) Divisão de Prestação de Contas.
da sociedade civil; elaborar projetos e programas que promovam a
Art.
31.
A
Secretaria
Municipal
de
Assistência
Social
e
Cidadania
Seção XI
construção de uma sociedade mais justa, apresentando propostas
exerce as seguintes funções básicas:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TESOURO
que assegurem a igualdade de condições, a justiça social e a valoArt. 29. A Secretaria Municipal do Tesouro exerce as seguintes fun- I - propor, promover e desenvolver a política pública de assistên- rização da diversidade;
cia social do Município de forma integrada com a Lei Orgânica de
ções básicas:
Assistência Social, PNAS, NOBS/SUAS e executar programas, ati- IV - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, naI - propor diretrizes para o cumprimento da política econômica e vidades e projetos que visem à melhoria de vida da população, o cionais e internacionais, com vistas a promover projetos voltados à
combate à exclusão e à pobreza e a proteção de grupos e indivídu- efetivação de direitos humanos, cidadania e participação social, nas
financeira do Município;
áreas afetas às suas atribuições;
os em situação de risco social e pessoal;
a) Divisão de Projetos;

II - exercer o controle dos gastos públicos e da dívida municipal;

II - coordenar em nível local, o processo de descentralização da As- V - desempenhar outras atividades afins.
III - administrar os compromissos financeiros, haveres e disponibili- sistência Social, considerando a responsabilidade das três esferas
de governo, Sistema Único da Assistência Social e a participação § 3º. A Subsecretaria de Direitos Humanos não compreende unidadades do Município;
dos diversos segmentos envolvidos na formulação das políticas e des em sua estrutura interna.
IV - gerir e administrar as dívidas interna e externa do Município, no controle das ações;
§ 4º. A Subsecretaria Municipal da Pessoa com Deficiência exerce
operações de crédito e os repasses realizados por meio de convêas seguintes funções básicas:
III
articular
os
esforços
dos
setores
governamental
e
privado,
no
nios e acordos;
processo de assistência social do Município, incluindo o estabeleciI - promover o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às
V - acompanhar a formalização e execução de convênios, acordos mento de parcerias com organizações da sociedade civil;
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
e similares, com órgãos da administração pública estadual e federal,
IV
promover
a
atenção
prioritária
à
infância
e
à
adolescência
em
que envolverem repasses de recursos financeiros, em articulação
com a Secretaria Municipal de Projetos, Captação de Recursos e situação de risco social e pessoal, bem como ao idoso e aos porta- II - atuar na implementação descentralizada da política municipal
para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
dores de necessidades especiais;
Convênios;
VI - emitir cheques, ordenar transferências bancárias e recolher as V - promover a realização de estudos, diagnósticos e perfis socioe- III - estabelecer parcerias com as esferas de governo e com os
conômicos da população, voltados para os programas de assistên- demais setores da sociedade civil;
assinaturas para autorização de pagamentos;
cia social, promovidos pela própria Secretaria ou por outros órgãos
IV - estabelecer parcerias com a iniciativa privada, visando a
IX - conferir o fechamento bancário e controlar o movimento das municipais;
inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida;
contas bancárias, em articulação com a Secretaria Municipal de
VI - promover programas para clientelas específicas e de ações asFazenda;
V - buscar o suporte técnico necessário para o desenvolvimento, a
sistenciais de caráter de emergência social;
implantação e o acompanhamento das políticas públicas em atenção
X - elaborar o boletim diário do caixa
VII - realizar eventos para promoção de direitos da cidadania, desti- à pessoa com deficiência no âmbito do município de Belford Roxo;
XI - elaborar e executar o cronograma mensal de desembolso da nados à inclusão social;
VI - opinar sobre planos e serviços públicos, de maneira que
Administração direta do Município em articulação com a ControlaVIII - prestar apoio técnico e administrativo aos Conselhos Munici- contemplem a acessibilidade;
doria Geral do Município;
pais de Assistência Social, dos Direitos da Mulher, dos Direitos da
VII - desempenhar outras atividades afins.
XII - promover o recebimento, pagamento, guarda e movimentação Criança e do Adolescente e Tutelar;
dos dinheiros e outros valores do Município;
XIII - desempenhar outras atividades afins.

IX - prestar auxílio material em casos de extrema pobreza ou outros § 5º. A Subsecretaria da Pessoa com Deficiência compreende em
sua estrutura interna a seguinte unidade:
de emergência comprovada;

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Tesouro compreende em X - formular projetos voltados para a ampliação das oportunidades I - Coordenadoria de Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência.
Seção XIV
de trabalho, de forma a enfrentar o desemprego e melhorar a qualisua estrutura interna as seguintes unidades:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
dade de vida da população;
I - Departamento de Administração Financeira;
a) Divisão de Programação de Pagamentos;

XVI - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social;

b) Divisão de Capitais

XVII - desempenhar de outras atividades afins.

b.1. Setor de Haveres do Município;
c) Divisão de Gerenciamento Orçamentário;
II - Departamento de Dívidas Públicas;
a) Divisão de Dívidas e Garantias;
b) Divisão de Acompanhamento de Recursos Descentralizados.
Seção XII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Art. 32. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia exerce as
seguintes funções básicas:

I - instituir planejar, estudar, desenvolver e executar políticas para o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no município de
§ 1º. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania Belford Roxo;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
II - promover ações de inclusão digital;
I - Subsecretaria de Direitos Humanos;
III - incentivar a implantação de programas de qualidade e produtividade na indústria e serviços, em articulação com a Secretaria
II – Subsecretaria da Pessoa com Deficiência;
Municipal de Desenvolvimento Econômico;
III - Departamento de Proteção Social Básica:
IV - executar as políticas públicas concernentes ao desenvolvimento
tecnológico nos serviços públicos municipais, integrando-as com as
a) Divisão de Benefícios;
demais políticas sociais do Município que estejam de qualquer forma relacionadas à matéria de estímulo ao melhoramento científico;
b) Divisão de Atendimento e Proteção à Família
c) Divisão de Programas e Projetos Sociais

Art. 30. A Secretaria Municipal Agricultura e Abastecimento exerce
IV - Departamento de Proteção Social Especial
as seguintes funções básicas:

V - relacionar-se com os órgãos de tecnologia e ciências estaduais
e federais com objetivo de promover ação integrada na cidade, com
planejamento e aglutinamento das comunicações e inovações;

I - estabelecer a política agrícola e de abastecimento do Município a) Divisão de Média Complexidade
de Belford Roxo;
b) Divisão de Alta Complexidade I

VI - coordenar o desenvolvimento de sistemas de informação do
contribuinte integrando os cadastros tributários;

II - estabelecer e programar o Plano Municipal de Agricultura e
Pecuária, em conformidade com as leis federais e estaduais que V - Departamento de Planejamento e Gestão Social;
regulamentam o setor;
a) Divisão de Monitoramento e Avaliação;

VII - coordenar e supervisionar a padronização e compatibilização
dos equipamentos, sistemas e serviços de informática da Prefeitura;

III - assessorar as ações municipais na zona rural;

b) Divisão de Estudos e Informação;

VIII - gerir os contratos de prestação de serviços em TI;
IX - estruturar, desenvolver e programar os sistemas informatizados;

IV - captar e controlar recursos necessários ao desenvolvimento
do setor rural, em articulação com demais Secretarias Municipais V - Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Finan- X - desempenhar outras atividades afins.
ceira
afetas ao tema;
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
V - estabelecer e garantir o abastecimento do Município, implemen- a) Divisão de Orçamentária e Financeira;
tando estímulos aos produtores rurais para a comercialização dos
b) Divisão de Convênios;
seus produtos, preferencialmente, na comunidade local;
VI - promover a realização de atividades relacionadas com o desen- c) Divisão de Recursos Humanos;
volvimento agropecuário do Município;
d) Divisão de Material e Patrimônio;
VII - coordenar as atividades relativas à orientação da produção
e) Divisão de Serviços Gerais.
primária;

I - Departamento de Projetos e Programas de Inovação Tecnológica;
II - Departamento de Tecnologia da Informação;
a) Divisão de Infraestrutura e Serviços de TI;
b) Divisão de Sistemas.
Seção XV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

VIII - promover intercâmbios e convênios com entidades federais, § 2º. A Subsecretaria de Direitos Humanos exerce as seguintes Art. 33. A Secretaria Municipal de Conservação exerce as seguintes
funções básicas:
estaduais, municipais e privadas, relativos aos assuntos atinentes funções básicas:
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Lombo de vitela
assado
Ingredientes
800g de lombo de
vitela/ 1 cenoura/
1 cebola/ 1/2 alho
poró/ 1 talo de salsão/ 1 colher (sopa)
de farinha de trigo/
1/2 litro de caldo
de carne/ 1/2 taça
de vinho branco/
1/2 copo de creme
de leite azedo (creme de leite com limão)/ Noz moscada/ Folha de sálvia/
1 ramo de alecrim/
Páprica picante/ 4
colheres (sopa) de
azeite/ Sal

Modo de preparo
Aqueça
o
azeite numa panela e
doure o lombo inteiro.
Lave e raspe a cenoura, limpe o salsão e o alho poró,
descasque a cebola e corte-os em rodelas finas.
Quando a carne
estiver bem dourada,
acrescente
os legumes (exceto algumas rodelas
de salsão e cenoura), as especiarias,
o vinho, o caldo
e, para terminar, 1
colher (sopa) de
farinha de trigo dissolvido no caldo do
cozimento.
Tempere com sal e
as ervas aromáticas, lavadas e escorridas.
Continue o cozimento por 1 hora.
Retire o lombo e
mantenha-o em local aquecido.
Abaixe o fogo e
deixe reduzir o molho.
Bata-o no liquidificador, adicione o
creme de leite e
misture.
Fatie o assado e sirva-o regado com o
molho e decorado
com as rodelas de
cenoura e salsão.

Batata doce frita
Ingredientes
Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Modo de preparo
Descasque as batatas, e corte em
rodelas finas ou em
palitos, como se
tratasse das outras
batatas.
Frite em óleo quente.
Depois de fritas polvilhe com sal fino.
Sirva como acompanhamento
de
carne de porco.

I - conservar, manter e cuidar do Município de Belford Roxo, b.3. Setor de Circo
protegendo e recuperando o espaço público e os ativos naturais
c) Divisão de Música
da cidade;
II - garantir o mesmo nível de atenção e cuidado em todas as d) Divisão de Formação Artística e Cultural
regiões da cidade;
II - Departamento de Patrimônio Cultural;
III - Implementar métodos e rotinas às atividades de
conservação, manutenção de logradouros públicos, a) Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural;
inclusive de pavimentação poliédrica ou de pedras
b) Divisão de Manifestações Culturais e Folclore.
irregulares e de pontes;
IV - manter e conservar as obras civis públicas municipais;

Seção XVII
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM URBANA

V - gerenciar os serviços de poda, capina, terraplanagem e linhas
Art. 35. A Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana exerce as
d’água;
seguintes funções básicas:
VI - coordenar, supervisionar e executar os serviços de conservação
e manutenção das praças, dos parques e jardins do Município, bem I - articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível
municipal;
como arborização dos logradouros públicos;

IV - realizar o censo escolar e a chamada para matrícula;
V - garantir igualdade de condições para o acesso e permanência
do aluno na escola;
VI - garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os
que não tiveram acesso na idade própria;
VII - organizar e manter o sistema de informação sobre a situação
do ensino no Município e análise e avaliação de indicadores de seus
resultados, como taxas de evasão, distorção idade-série, repetição,
analfabetismo e outras, relacionados à qualidade do ensino e da
escola e ao rendimento dos docentes e estudantes;
VIII - atender o educando através de programas de apoio como os
de alimentação e transporte escolar;

IX - promover a participação da comunidade escolar, pais e demais
segmentos, no que se refere às questões educacionais e à gestão
de recursos destinados ao ensino, especialmente daqueles destinados diretamente às escolas municipais através dos Conselhos
II - promover a ampla participação da comunidade nas ações de escolares;
VII - fazer a gestão da macro e micro drenagem;
defesa civil, especialmente nas atividades de planejamento e ações
X - oferecer a educação infantil em pré-escolas e creches;
VIII - promover a instalação e conservação de bueiros e da rede de de respostas a desastres e reconstrução;
drenagem pluvial;
III - elaborar, implementar e gerenciar planos diretores, planos de XI - assegurar a orientação técnico-pedagógica junto aos estabeleIX - promover e supervisionar a execução dos serviços de ilumi- contingências e planos de operações de defesa civil, bem como cimentos municipais de educação infantil e do ensino fundamental;
nação pública, no seu âmbito de atuação, em articulação com os projetos relacionados com o assunto;
XII - criar condições para o aperfeiçoamento e a atualização dos
órgãos competentes do Estado;
IV - elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento profissionais da educação e do respectivo pessoal administrativo
X - supervisionar e zelar pela administração do cemitério municipal; de ações em tempo de normalidade, bem como em situações em consonância com as diretrizes do Departamento de Recursos
emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento municipal; Humanos da Secretaria Municipal de Administração;
XI - desempenhar outras atividades afins.
V - implementar políticas de capacitação de recursos humanos XIII - promover o intercâmbio com outras entidades, propondo conParágrafo único. A Secretaria Municipal de Conservação compreen- para as ações de defesa civil e promover o desenvolvimento de vênios, parcerias e programas de atuação conjunta de interesse
associações de voluntários, buscando articular, ao máximo, a educacional;
de em sua estrutura interna as seguintes unidades:
atuação conjunta com as comunidades apoiadas;
XIV - prestar apoio técnico e administrativo aos Conselhos MuniI - Departamento de Conservação de Áreas Públicas:
VI - promover a inclusão dos princípios de defesa civil nos cipais de Acompanhamento e Controle do FUNDEB - Fundo de
currículos escolares da rede municipal, proporcionando todo apoio Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoria) Divisão de Logradouros Públicos;
à comunidade docente no desenvolvimento de material didático- zação dos Profissionais da Educação -, de Alimentação Escolar e
de Educação;
pedagógico para esse fim;
b) Divisão de Parques e Jardins;
c) Divisão de Administração do Cemitério
II - Departamento de Iluminação Pública:
a) Divisão de Fiscalização de Iluminação Pública;
b) Divisão de Programas e Projetos;
c) Divisão de Materiais;
III - Coordenadoria das Subprefeituras.
Seção XVI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

VII - realizar exercícios simulados, com a participação da população, XV - gerir Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
contingência;
XXVII - desempenhar outras atividades afins.
VIII - gerenciar os procedimentos relativos à avaliação de danos e
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação compreende
prejuízos das áreas atingidas por desastres;
em sua estrutura interna as seguintes unidades:
IX - propor à autoridade competente a decretação de situação de
emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com I - Departamento de Ensino:
os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil
a) Divisão de Educação Infantil;
- CONDEC;

X - executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em b) Divisão de Ensino Fundamental;
situações de desastres;
c) Divisão de Educação Especial;
Art. 34. A Secretaria Municipal de Cultura é o órgão da Prefeitura
XI - implementar os comandos operacionais a serem utilizados
que tem por competências:
como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as d) Divisão de Ensino de Jovens e Adultos;
I - propor, promover e desenvolver a política pública cultural do Mu- ações emergenciais em circunstâncias de desastres;
e) Divisão de Supervisão Escolar;
nicípio em articulação com outros órgãos da Administração MuniciXII - tomar as medidas necessárias destinadas a preservar a
pal Direta ou Indireta;
moral da população e o restabelecimento da normalidade da vida II - Departamento de Planejamento e Controle Educacional:
comunitária no Município após situações de emergência ou de
II - promover o desenvolvimento cultural do Município, através do
a) Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação Educacional;
calamidade pública;
estímulo ao cultivo das ciências, das artes e das letras;
XIII - ordenar o espaço público municipal fazendo valer as leis e o b) Divisão de Projetos e Convênios.
código de postura municipal;
III - Departamento de Gestão Escolar:
IV - proteger o patrimônio cultural, artístico e histórico do Município; XIV - realizar ações contra o estacionamento irregular;
a) Divisão de Pessoal;
XV - coibir o uso indevido das calçadas e a ocupação dos passeios
V - incentivar e proteger o artista e o artesão;
públicos por obstáculos que impeçam a livre circulação dos b) Divisão de Material e Serviços;
pedestres;
VI - documentar as artes populares;
b.1. Setor de Transporte Escolar.
XVI - orientar e acompanhar as operações de fiscalização e controle
VII - promover, com regularidade, a execução de programas
c) Divisão de Apoio ao Estudante;
do trânsito municipal;
culturais de interesse para a população;
III - administrar os espaços culturais sob a responsabilidade do
Município;

VIII - manter intercâmbio com outros órgãos e entidades
relacionados ao campo da cultura;

XVII - desempenhar outras atividades afins.

d) Divisão de Merenda Escolar;

Parágrafo único. A Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana com- e) Divisão de Administração das Unidades Escolares.
Seção XIX
IX - incentivar a formação e o aperfeiçoamento técnico do pessoal e preende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
estimular os agentes culturais no debate de temas relativos ao seu
I - Departamento de Defesa Civil:
campo de atuação;
Art. 37. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer exerce as seguintes funções básicas:
X - criar e garantir o funcionamento do Sistema Municipal de Cultu- a) Divisão de Ações Preventivas e Recuperativas;
ra, em articulação com os Sistemas Estadual e Nacional;
b) Divisão de Apoio Operacional e Ações de Busca e Salvamento; I - promover e apoiar as práticas esportivas junto à comunidade;
XI - promover e divulgar, interna e externamente, o patrimônio
II - formular e executar programas de esporte educacional, de
II - Departamento de Ordem Urbana:
cultural, artístico e histórico do Município;
participação e de alto rendimento, nas escolas, comunidades e
equipamentos esportivos respectivamente;
XII - promover a diversidade cultural, a igualdade racial, de gênero a) Divisão de Operações
Seção XVIII
e religiosa;
III - promover e desenvolver programas esportivos no Município;
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
XIII - desempenhar outras atividades afins.
Art. 36. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão da Prefeitura IV - organizar e executar eventos esportivos e recreativos de
caráter popular;
que tem por competências:
Parágrafo único. A Secretaria Municipal Cultura compreende em
sua estrutura interna as seguintes unidades:
I - assumir, organizar e manter o sistema municipal de ensino de V - promover, com regularidade, a execução de programas
forma integrada aos sistemas educacionais da União e do Estado; recreativos e de lazer para a população;
I - Departamento de Artes
a) Divisão de Artes Visuais
II - propor e promover o desenvolvimento da política pública e do VI - administrar praças de esportes e demais equipamentos
Plano Municipal de Educação e das normas sobre o ensino munici- desportivos no Município;
b) Divisão de Artes Cênicas
pal, complementares as baixadas pela União e pelo Estado;
VII - prestar assistência à formação de associações comunitárias
b.1. Setor de Dança
III - gerir as unidades de educação infantil e de ensino fundamental; com fins esportivos e de recreação;
b.2. Setor de Teatro
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FILÉ DE PEIXE ASSADO
Ingredientes
500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro) / 4 batatas grande
descascada em rodelas
de 0,5 centímetro de espessura / 2 tomates picadinhos / 1/2 pimentão(se
ele for grande)
1 cebola média picada em cubos / 1 colher
(sopa) cheia de alcaparras / cheiro-verde a gosto
/ coentro a gosto (opcional) / 1/2 colher (sopa)
de sal / 1 dente de alho
(pequeno) bem espremido / azeite a gosto

Modo de preparo
Tempere o filé de peixe
com sal e alho e reserve
Misture o tomate, cebola,
pimentão e alcaparras e
tempere com um pouco
de sal e junte o cheiro
verde e coentro
Reseve
Unte um refratário com
azeite, e forre com as batatas cruas
Cubra as batatas com
o peixe e por cima distribua a mistura do tomate
Regue com bastante
azeite e leve ao forno
por mais ou menos 30 a
40 minutos
Quando secar o líquido
que acumula no fundo
da forma quando está
assando e ficar dourado
está pronto
Sirva com arroz intergal
ou branco, é uma delícia!

MOQUECA DE PEIXE
Ingredientes
4 postas de cação ou
garoupa (700 gramas) /
suco de 1 limão / 1 cebola grande cortada
em rodelas / 1 pimentão
vermelho cortado em rodelas / 1 pimentão verde
cortado em rodelas/ 2
tomates maduros cortados em rodelas / 2 colheres (sopa) de coentro
picado / 200 ml de leite
de coco / 1 colher (sopa)
de azeite de dendê / 2
tabletes de caldo de camarão

Modo de preparo
Lave bem o peixe, regue com o suco de limão e deixe descansar
por cerca de 1 hora
Em uma panela grande,
coloque o peixe, a cebola, os pimentões, os
tomates e polvilhe coentro
Esfarele os tabletes de
caldo de camarão, misture-os ao leite de coco
e regue o peixe
Leve ao fogo baixo,
com a panela parcialmente tampada, por 20
minutos
Mexa algumas vezes
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê
e adicione sal
Retire do fogo e sirva

VIII - executar convênios e termos de parceria celebrados entre a c) Divisão de Análise, Licenciamento e Fiscalização;
Prefeitura e outras entidades, visando o fomento das atividades esportivas e recreativas;
d) Divisão do Cadastro Técnico.
Seção XXI
IX - desempenhar outras atividades afins.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

XII - atuar como órgão coordenador na execução de convênios firmados entre o município e órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos
serviços públicos de saneamento básico;

XIII - estabelecer mecanismos de atuação nas áreas sanitárias e de
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer compre- Art. 39. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente exerce as seguin- meio-ambiente;
ende em sua estrutura:
tes funções básicas:
XIV - manter intercâmbio com órgãos federais e estaduais nas áreas
I - Departamento de Esporte e Lazer:
I - propor, promover e desenvolver a política pública de meio am- de sua atuação;
biente do Município e de normas e padrões para a sua proteção,
a) Divisão de Eventos de Lazer;
defesa e controle, bem como verificação de seu cumprimento, em XV - executar e/ou supervisionar a aplicação de convênios, acordos
articulação com os sistemas estadual e federal de meio ambiente; ou outros atos que visem o controle de atividades que degradam o
b) Divisão de Eventos Esportivos;
meio ambiente;
II - fazer cumprir as normas técnicas e os padrões de proteção,
c) Divisão de Avaliação, Monitoramento e Pesquisa;
controle e conservação ambiental definidos na legislação em vigor; XVI - elaborar projetos visando a recuperação das áreas degradadas;
d) Divisão de Desenvolvimento do Esporte:
d.1. Setor de Esporte de Rendimento;
d.2. Setor de Esporte Educacional;
d.3. Setor de Esporte de Participação;
d.4. Setor de Esporte PCD;
II - Departamento de Unidades Esportivas:

III - elaborar, em articulação com os Municípios da Região, de pro- XVII - adotar as medidas técnicas indicadas para preservação dos
postas de trabalho comuns para a proteção e defesa do meio am- mananciais e das fontes de captação de água, bem como dos locais
de depósito e distribuição da mesma ao consumo próprio;
biente e dos recursos naturais;
IV - promover ações e programas municipais relativos à proteção, XVIII - atuar no estudo, planejamento, construção e operação, direta
ou indiretamente, de barragens para fins de aproveitamento de reao controle e ao desenvolvimento ambiental;
cursos hídricos, bem como de empreendimentos correlatos;
V - promover, coordenar e supervisionar os processos de educação
ambiental para população e para os estudantes da rede municipal XIX - executar o planejamento da política municipal de saneamento
de ensino em articulação com a Secretaria Municipal de Educação básico em todo o território do Município de Belford Roxo, compreendendo:
e outros órgãos municipais;

a) Setor Administrativo;

VI - promover e programar a divulgação de eventos relativos à pro- a) captação, adução, tratamento e distribuição de água;
teção do meio ambiente;
b) Setor Técnico;
b) coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto;
VII - incentivar e apoiar as ações voltadas para a reciclagem de
c) Setor de Serviços Gerais.
materiais em cooperação com a Secretarias Municipais de Conser- XX - assessorar no estudo, planejamento, construção e operação
Seção XX
de obras de infra-estrutura de recursos hídricos, bem como a opevação e de Serviços Púbicos;
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
ração e manutenção de estruturas hidráulicas, compreendendo dreVIII - desenvolver e manter áreas verdes em vias públicas, parques, nagem, erosão urbana e controle de enchentes;
Art. 38. A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo exerce as jardins, áreas de lazer e próprios municipais;
seguintes funções básicas:
XXI - desempenhar outras atividades afins.
IX - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de
I - desenvolver estudos e projetos urbanísticos no campo habitacio- Meio Ambiente;
§ 3º. A Subsecretaria Desenvolvimento Sustentável compreende
nal do Município;
em sua estrutura interna a seguinte unidade:
X - desempenhar outras atividades afins.
II - definir uma política habitacional que permita melhorar as condiI - Coordenadoria de Programas de Sustentabilidade;
ções de moradia da população;
§ 1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compreende em sua
II - Coordenadoria de Programas de Saneamento.
estrutura interna as seguintes unidades:
III - realizar cadastro da população beneficiária dos programas de
habitação de interesse popular, em articulação com a Secretaria I - Subsecretaria de Agricultura e Abastecimento;
§ 4º. A Subsecretaria de Proteção aos Animais exerce as seguintes
Municipal de Assistência Social e Cidadania;
funções básicas:
II - Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável;
IV - promover o reassentamento da população desalojada, devido à
I - promover ações necessárias à proteção e bem-estar dos animais;
desapropriação de unidades habitacionais, decorrente de obra pú- III - Subsecretaria de Proteção aos Animais;
blica ou desocupação de área de risco;
II - prevenir os mesmos de maus-tratos;
IV- Departamento de Preservação e Programas Ambientais:
V - incentivar a desenvolvimento de cooperativas e associações
III - garantir que as leis de proteção animal sejam respeitadas;
habitacionais para a consecução de programas de construção de a) Divisão de Programas Ambientais;
moradias por autogestão;
IV - promover ações para melhorar a qualidade de vida dos animais
do Município de Belford Roxo;
b) Divisão de Preservação Ambiental.
VII - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal
de Habitação;
V - executar ações que garantam o controle populacional;
V - Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental;
VIII - desenvolver programas de combate ao déficit habitacional, a) Divisão de Monitoramento Ambiental;
com construção de novas unidades e reforma de habitações existentes e em situações precárias para a população de baixa renda; § 2º. A Subsecretaria Desenvolvimento Sustentável e Saneamento
exerce as seguintes funções básicas:
IX - fiscalizar com base nas posturas urbanísticas, bem como articular e coordenar equipes multidisciplinares, compostas de fiscais e I - planejar, formular e normatizar as políticas estaduais de desende outros profissionais de várias Secretarias, na realização de tra- volvimento sustentável, com base nos recursos hídricos, ambientais
balhos conjuntos e inspeções, que envolvam o exercício de diversas e climáticos;
modalidades do poder de polícia administrativa do Município;

VI - orientar a população no que diz respeito aos cuidados, deveres
e a posse responsável dos animais;
VII - desempenhar outras atividades afins.
§ 5º. A Subsecretaria de Proteção aos Animais compreende em
sua estrutura interna a seguinte unidade:

I - Secretaria Executiva de Assistência Veterinária;
II - elaborar estudos de potencialidades dos recursos naturais com
X - promover e coordenar os estudos e propostas para a formulação vistas ao seu aproveitamento racional;
II - Coordenadoria de Proteção e Combate aos Maus Tratos.
da política urbana do Município com o objetivo de assegurar o pleno
Seção XXII
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade III - fomentar ações de curto, médio e longo prazos, no sentido de
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
urbana em articulação com os órgãos e entidades afins;
aumentar a cobertura dos serviços nas áreas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana; Art. 40. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana exerce as seXI - planejar e monitorar o crescimento do Município de Belford
guintes funções básicas:
Roxo, disciplinando e controlando a ocupação e uso do solo no IV - articular a implantação da rede de medição hidrológica dos prinMunicípio, de forma a garantir o seu desenvolvimento sustentável; cipais rios e mananciais de Belford Roxo;
I - propor e promover o desenvolvimento das políticas públicas do
Município na área de mobilidade;
XII - coordenar a elaboração do Plano Diretor e sua gestão depois V - acompanhar e articular, com os demais órgãos envolvidos na
de aprovado por lei;
atividade de fiscalização ambiental a aplicação de medidas de com- II - definir diretrizes e propor medidas com vistas a organizar e tornar
eficiente o sistema de transportes públicos;
pensação e o uso legal de áreas de preservação permanente;
XIII - analisar e licenciar projetos particulares e públicos de parcelamentos e edificações;
VI - formular e coordenar programas, projetos e ações indutores III - planejar, organizar e controlar os serviços de transporte público,
do desenvolvimento com sustentabilidade e conservação ambiental; coletivo e da circulação viária do Município;
XIV - fiscalizar com base na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias do Município;
VII - fomentar a implantação de condomínios de empresas, polos IV - promover e supervisionar a execução dos serviços de trânsito,
sob a responsabilidade do Município;
tecnológicos e aglomerados produtivos locais;
XV - gerir o Cadastro Técnico do Município, em articulação com a
Secretaria Municipal de Fazenda;
VIII - elaborar o planejamento e os instrumentos de fomento para V - orientar o público e o trânsito de veículos em caráter auxiliar à
implementação e execução de atividades com vistas a contribuir Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro;
XVI - ampliar do programa de habitação para mulheres;
para a mitigação dos gases de efeito estufa, de acordo com as direXVII - desempenhar de outras atividades afins.
VI - exercer as funções de agente da Autoridade de Trânsito para,
trizes das políticas do Estado do Rio de Janeiro;
no exercício regular do Poder de Polícia de medidas administrativas
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo IX - apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias voltadas cabíveis, por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
para a preservação dos recursos naturais e o combate à mudança VII - receber e analisar os requerimentos de Defesa Prévia de Autudo clima, bem como para medidas de adaptação e mitigação dos ação, de acordo com a Resolução nº 619/2016 do Conselho NacioI - Departamento de Controle Habitacional;
nal de Trânsito e outras que venham a regular o tema;
respectivos impactos;
II - Departamento de Desenvolvimento Habitacional;
III - Departamento de Urbanismo:
a) Divisão de Estudos Urbanísticos;
b) Divisão de Projetos Urbanísticos;

X - promover, em articulação com as diversas esferas de governo, VIII - organizar, manter e garantir o funcionamento da Junta Admicom o setor privado e com as organizações não governamentais, de nistrativa de Recursos de Infrações - JARI, de acordo com os artigos
ações e programas de saneamentos básico e ambiental, transporte 16 e 17 do Código de Trânsito Brasileiro;
urbano;
IX - promover os serviços de sinalização de trânsito e tráfego em
XI - manter e coordenar os meios necessários para a execução e articulação com os órgãos estaduais competentes, conforme a legislação vigente;
manutenção dos serviços de saneamento básico do Município;
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X - administrar os terminais de transporte do Município;

Joelho de porco na
cerveja
Ingredientes
1 joelho de porco
de 1kg/ Sal a gosto/ Pimenta do reino a gosto/ 1 colher
(chá0 de cominho
em grãos/ 500ml de
cerveja/ 2 batatas
com casca/ 1 colher (sopa) de azeite/ 50g de bacon
defumado cortado
em tiras/ 1 cebola
pequena cortada
em tiras finas

Modo de preparo
Faça alguns cortes
na pele do joelho
de porco.
Escalde a peça
em água fervente
e polvilhe-a com o
sal, a pimenta e o
cominho.
Coloque-a em uma
travessa refratária e
leve ao forno preaquecido, a 250C.
Quando começar
a corar, vire a peça
e regue com metade da cerveja.
Depois de 20 minutos, diminua a temperatura do forno
para 200C.
Vire a carne, de vez
em quando, e regue com mais cerveja, caso a carne
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas
com a casca em
água e sal.
Descasque-as
e
corte-as em rodelas
grossas.
Em uma frigideira
com o azeite, doure o bacon e a cebola.
Junte as batatas
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos
de porco em uma
travessa e sirva com
as batatas.

Sopa de espinafre
Ingredientes
1 ½ cubo de caldo
de frango sem gordura para 2 litros
de água/ 1 maço
de espinafre (só as
folhas)/ 1 colher
(sopa) de farinha
de trigo/ 1 xícara
(chá) de leite desnatado/ Noz-moscada ralada a gosto/ Sal a gosto

Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador e leve ao
fogo por 20 minutos.
Após colocar no
prato, regue com
um fio de azeite extravirgem.

c) trabalhar de forma interdisciplinar e em equipe;

XI - conservar, manter e administrar a frota de veículos leves e d) coordenar a rede de serviços;
máquinas pesadas da Prefeitura, bem como se responsabilizar por
sua guarda, distribuição e controle da utilização de combustíveis e V - promover o planejamento geral das atividades de saúde, envollubrificantes;
vendo o Plano Plurianual de Atividades, a Programação Anual de
Saúde, as Diretrizes Orçamentárias, as disposições estabelecidas
XII - desempenhar outras atividades afins.
na Lei Complementar Federal nº 141/2012, bem como o Relatório
Anual de Gestão, estabelecendo instrumentos e mecanismos para
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana seus acompanhamentos, controle e avaliação;
compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
VI - definir, gerenciar e acompanhar a execução dos projetos esI - Departamento de Transporte;
tabelecidos para as diversas áreas de saúde, avaliando os seus
resultados;
a) Divisão de Transporte:
VII - promover a captação de recursos necessários para a aplicação
a.1. Setor de Transporte Coletivo;
nas atividades de saúde, junto aos órgãos governamentais e instituições públicas e privadas;
a.2. Setor de Transporte Individual.
VIII - desenvolver ações para a celebração de convênios destinados
b) Divisão de Terminais de Transporte;
à área de saúde e supervisionar os seus cumprimentos;
c) Divisão de Transporte Interno;
II - Departamento de Trânsito:
a) Divisão de Engenharia de Tráfego;

sanitária pública, bem como de vigilância voltada a saúde do trabalhador;
XXIX - atuar em um conjunto de ações integradas, para diminuir ou
prevenir riscos à saúde da população, em estreita articulação com a
Secretaria Municipal de Saúde;
XXX - estabelecer e executar programas de ações de vigilância em
Saúde, no âmbito de sua atuação, bem como aqueles definidos pelos órgãos federais e estaduais;
XXXI - executar os serviços de avaliação e perícias médicas dos
servidores pertencentes ao quadro efetivo, dos cargos comissionados e dos contratados, bem como dos servidores inativos, nos
casos determinados por lei;
XXXII - promover os serviços de inspeção de saúde dos servidores
municipais para fins de admissão, licença e outros fins, bem como
a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do
trabalho no âmbito da Prefeitura;

XXXIII - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho MuniciIX - desenvolver ações de vínculo e responsabilidade com a popula- pal dos Direitos da Mulher e do Conselho Municipal do Idoso;
ção sob sua área de abrangência;
XXXIV - desempenhar outras atividades afins.
X - empregar recursos técnicos, físicos e materiais em favor da preservação e atenção à saúde da população, em função da diminui- § 1º. A Secretaria Municipal de Saúde compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
ção das desigualdades sociais apresentadas no município;

b) Divisão de Operações e Fiscalização de Trânsito:
b.1. Setor de Fiscalização de Trânsito.
c) Divisão de Planejamento;
d) Divisão de Educação para o Trânsito.
Seção XXIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

XI - manter estreita articulação com o Conselho Municipal de Saúde, I - Subsecretaria de Vigilância Sanitária;
atentando para as suas recomendações e instruções, prestando assistência necessária aos seus membros e às suas atividades espe- II - Subsecretaria da Mulher;
cíficas, zelando para a harmonia dos entendimentos e observância
III - Subsecretaria do Idoso;
às normas pertinentes de relacionamento entre ambos;
XII - realizar avaliações e acompanhamento sistemático dos resulta- IV - Departamento de Atenção Básica em Saúde;
dos alcançados, como parte do processo de planejamento e gestão
a) Divisão de Estratégia de Saúde da Família;
do sistema municipal de saúde;

Art. 41. A Secretaria Municipal de Obras exerce as seguintes funções básicas:
XIII - organizar e manter os diversos sistemas de informação em b) Divisão de Assistência Farmacêutica;
saúde atualizados, permitindo conhecer as condições de saúde dos
I - construir obras civis públicas;
c) Divisão de Administração das Unidades Básicas
cidadãos e priorizar ações resolutivas;
II - elaborar projetos e orçamentos de obras públicas em geral;

XIV - desenvolver a gestão da saúde de forma transparente, pro- c.1. Setor de Administração de Postos de Saúde;
movendo a divulgação dos resultados alcançados num processo
III - elaborar normas básicas e padronizadas para execução de contínuo de comunicação em saúde;
c.2. Setor de Administração de UPAS
obras em prédios públicos;
XV - estimular a participação popular garantindo o acesso através d) Divisão de Atenção Integral à Mulher, à Criança, ao Adolescente;
IV - controlar, fiscalizar e mensurar as obras públicas contratadas a da ouvidoria SUS e o controle social, adotando atitudes proativas
terceiros pela Prefeitura;
de integração com a comunidade através do Conselho Municipal e) Divisão de Saúde do Idoso e Atenção Domiciliar
de Saúde;
V - manter atualizado o cadastro das obras públicas municipais e
V - Departamento de Atenção Especializada de Saúde;
dos dados técnicos e financeiros necessários ao acompanhamento XVI - desenvolver e executar ações de vigilância epidemiológica,
e controle das referidas obras;
bem como normatizar, complementarmente, a legislação em vigor, a) Divisão de Atendimento Especializado
assegurando o seu fiel cumprimento;
VI - construir, pavimentar e as vias urbanas e logradouros;
a.1. Setor de Administração de Policlínicas;
XVII - executar programas especiais de saúde de iniciativa própria
VII - licenciar as atividades produtivas, bem como conceder os res- ou através de convênios com a União e o estado;
a.2. Hospital Municipal
pectivos alvarás de licença para localização e funcionamento;
XVIII - articular com os demais órgãos municipais e em especial b) Divisão de Administração das Unidades Mistas
VIII - consolidar e manter atualizada a cartografia municipal;
com as Secretarias de Educação, de Cultura e de Assistência Social
e Cidadania, numa ação intersetorial, para a execução de progra- c) Divisão de Vigilância Epidemiológica
IX - desempenhar outras atividades afins.
mas de educação e comunicação em saúde, dirigidas ao educando;
VI - Departamento de Gestão Administrativa;
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras compreende em XIX - coordenar e executar as ações pactuadas entre o Município,
sua estrutura interna as seguintes unidades:
o Estado e a União, garantindo a correta aplicação dos recursos em a) Divisão de Pessoal;
consonância com o princípio de equidade;
I - Departamento de Obras:
b) Divisão de Finanças;
XX - promover ações para a celebração de contratos e convênios
a) Divisão de Projeto;
com a rede complementar de saúde, controlando e avaliando sua c) Divisão de Informação em Saúde
execução, bem como para celebração de contratos de aquisição de
b) Divisão de Orçamento;
medicamentos, materiais de uso em laboratórios, médicos e hospi- d) Divisão de Planejamento e Convênios
talar (insumos);
c) Divisão de Acompanhamento e Avaliação;
e) Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria
XXI - promover ações no sentido de requerer a contratação de pesd) Divisão de Manutenção de Prédios Municipais.
soal para atuar na área de saúde, quando necessário, bem como f) Divisão de Regulação
para locação de imóveis destinados ao funcionamento das unidades
II - Grupo Executivo de Projetos Especiais:
g) Divisão de Serviços Gerais;
de saúde e dos programas de saúde estabelecidos;
a) Comissão Especial de Licitação.
Seção XXIV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

XXII - planejar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades de
zeladoria, transportes de pacientes, vigilância patrimonial e serviços administrativos, especificamente de suas unidades de saúde e
envolvendo, unicamente, o atendimento do seu quadro de pessoal,
Art. 42. A Secretaria Municipal de Saúde exerce as seguintes fun- bem como zelar pela guarda dos bens móveis, equipamentos, instações básicas:
lações e arquivos de documentos pertinentes à Secretaria;

g.1. Setor de Transporte;

I - atuar sempre em consonância com as diretrizes e os princípios
do Sistema Único de Saúde, em articulação com outros municípios,
com as direções estadual e federal do Sistema e de acordo com as
normas em vigor;

XXIII - proteger a saúde da população por meio de ações integradas
de coordenação, normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, supervisão e avaliação em atividades da saúde,
inclusive na vigilância sanitária, em estreita articulação com a Secretaria de Vigilância Sanitária, quando envolver atividades por ela
II - atuar em consonância com a missão, visão e valores estabele- desenvolvidas;
cidos;
XXIV - mobilizar e motivar a população a aderir às práticas saniIII - estabelecer a política de saúde do município e realizar a sua tárias que estimulem mudanças de comportamento, formação da
gestão de forma a possibilitar o acesso universal, igualitário e in- consciência sanitária e a promoção da saúde;
tegral à população, de modo contínuo, desenvolvendo serviços de XXV - estabelecer parâmetros necessários à saúde pública, regusaúde de qualidade e resolutivos, com o emprego do princípio da lando os processos e produtos que interferem na saúde das pesequidade;
soas;

I - administrar, coordenar e executar as ações de vigilância sanitária
pública;

IV - efetivar o princípio da integralidade em suas várias dimensões XXVI - estabelecer mecanismos que visem à promoção e proteção
a saber:
da saúde coletiva da população, em todas as suas áreas e seus
segmentos;
a) integrar ações programáticas e demanda espontânea;
XXVII - desempenhar outras atividades afins no âmbito de sua pasb) articular ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vi- ta;
gilância epidemiológica, tratamento e reabilitação;
XXVIII - administrar, coordenar e executar as ações de vigilância

V - usar o poder de polícia sanitária, por meio da fiscalização e do
monitoramento, aplicando infrações e notificações, interditando
estabelecimentos e apreendendo produtos e equipamentos;

g.2. Setor de Manutenção da Rede Física.
§ 2º. A Subsecretaria Municipal de Vigilância Sanitária exerce as
seguintes funções básicas:

II - supervisionar, promover, coordenar e executar a fiscalização de
vigilância sanitária nas residências, nos estabelecimentos, nas vias
públicas e nos demais logradouros do município;
III - coordenar e executar as atividades de controle de vetores;
IV - estabelecer e executar programas de ações de vigilância
sanitária, no âmbito de sua atuação, bem como aqueles definidos
pelos órgãos federais e estaduais, em perfeita harmonia e integração
com a Secretaria Municipal de Saúde;

VI - desempenhar outras atividades afins afetas às ações sanitárias,
no âmbito de sua atuação.
§ 3º. A Subsecretaria Municipal de Vigilância Sanitária compreende
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em sua estrutura interna as seguintes unidades:

Rolo de carne
recheado com
espinafre e queijo
Ingredientes
600 g de carne moída;200 g de espinafres frescos; 125 g de
mussarela (ou outro
de sua preferência);
sal e pimenta à gosto;
alho em pó à gosto;
colorau à gosto; azeite à gosto; 400g de
abóbora (usei abóbora manteiga); 1/2
cebola.

Modo de preparo
Leve uma frigideira ao fogo com um
pouco de azeite e
deixe aquecer. Acrescente os espinafres
e tempere com uma
pitada de sal. Deixe
os espinafres murcharem e saltearem, retire escorrendo todo o
líquido e deixe esfriar
completamente.
Numa tigela coloque
a carne moída e tempere-a com sal e pimenta e amasse bem
para misturar. Coloque depois a carne
numa tábua de cozinha, numa camada
só formando uma espécie de retângulo.
No meio coloque os
espinafres já frios e
sobre estes o queijo
cortado em palitos.
Enrole a carne sobre
os espinafres e o queijo, formando um rolo
e apertando bem
para que o recheio
não escape. Coloque
depois o rolo numa
assadeira.
Corte a abóbora em
cubos pequenos e
coloque em volta do
rolo de carme. Pique
a cebola e espalhe
sobre a abóbora,
com uma pitada de
sal, e tempere tudo
com o alho em pó, o
colorau e regue com
um fio de azeite.
Leve a assar em forno
previamente aquecido a 180ºC durante
cerca de 45 minutos
ou até a carne estar
cozida e a abóbora
macia e tostada.
Sirva a carne em fatias e acompanhe
com uma salada ou
legumes cozidos.

I - Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental:
a) Divisão de Vigilância e Fiscalização Sanitária;
b) Divisão de Controle de Vetores.
§ 4º. A Subsecretaria Municipal da Mulher exerce as seguintes
funções básicas:
I - implantar políticas para as mulheres, reduzindo a desigualdade
de gênero;
II - promover a saúde plena e a garantia de direitos à participação
política, ao trabalho, à renda, à cultura, ao lazer e aos demais
direitos;
III - promover o combate ao assédio sexual e moral através de
campanhas de esclarecimento, lei punitiva e ouvidoria;
IV - implantar programa de qualificação para as mulheres;
V - fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de
violência;
VI - criar políticas de transversalidade de atendimento à mulher;
VII - ampliar do programa de habitação para mulheres;
VIII - contribuir e acompanhar o funcionamento do Hospital da
Mulher;
IX - desempenhar outras atividades afins.
§ 5º. A Subsecretaria Municipal da Mulher compreende em sua
estrutura interna a seguinte unidade:
I - Coordenadoria de Políticas para as Mulheres.

Ingredientes
Alface roxa; Alface
verde; Tomates cerejas; Beterraba; Pimentão verde; Pimentão
vermelho; Pimentão
amarelo;
Azeitona
chilena; Brócolis; Tempero a gosto.

Modo de preparo
Cortar os pimentões e
a alface em tiras.
Ralar a beterraba e
cozinhar o brócolis.
Colocar nas bordas
de uma travessa a alface roxa, depois a alface verde e a seguir
a beterraba. Enfeitar
com os pimentões, os
tomates cerejas, as
azeitonas e o brócolis.

Seção XXVII
V - implementação de medidas preventivas que visem promover DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
a cidadania e a inclusão social em setores ou regiões focos de
violência e criminalidade, em articulação com a Secretaria Municipal
Art. 45. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego exerce as
de Assistência Social e Cidadania;
seguintes funções básicas:
VI - garantir do acesso à justiça, especialmente nos territórios
I - promover as atividades de levantamento e cadastramento atualivulneráveis;
zado da força de trabalho do Município;
VII - integração com a comunidade buscando um relacionamento
democrático que vise conscientização e colaboração para a II - realizar, em colaboração com entidades públicas e privadas, programas de capacitação de mão de obra e sua integração ao mercadiminuição dos níveis de violência;
do de trabalho local;
VIII - Coordenar e manter Centro Integrado de Segurança Pública,
em articulação com as outras esferas de poder, mormente com as III - elaborar projetos e programas visando à valorização da ação
comunitária, de modo a buscar alternativas de emprego e aumento
áreas de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;
de renda do trabalhador;
IX - quanto a Guarda Municipal, as funções são as seguintes:
IV - incentivar associações, cooperativas, empresas e outras organizações que mobilizem capital e propiciem a ampliação e diversifia) executar as atividades de Guarda do Município;
cação do mercado local de empregos;
b) exercer a vigilância interna e externa sobre os próprios municipais
e unidades administrativas e funcionais de todos os órgãos da V - formular e coordenar políticas, projetos e ações voltadas para
a capacitação e atualização de trabalhadores e empreendedores
administração direta e indireta do Município de Belford Roxo;
individuais;
c) proteger o patrimônio público municipal contra atos de vandalismo
VI - articular com entidades públicas e privadas, visando o aproveie danos;
tamento e a otimização de incentivos na captação de oportunidades
d) prevenir, no âmbito de sua competência, a ocorrência de qualquer de trabalho e de perspectivas de geração de renda;
ilícito penal;
VII - prestar apoio técnico e administrativo à Conselho Municipal de
e) controlar, quando requisitado, a entrada de veículos em Trabalho e Renda;
estabelecimentos próprios municipais;
VIII - atuar na administração das agências do Sistema Nacional de
f) garantir a execução dos serviços de responsabilidade do Município, Emprego - SINE;
bem como exercer a sua função fiscalizadora no desempenho de
atividade de Polícia Administrativa, nos termos das Constituições IX - propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e de serviços no Município;
Estadual e Federal e Lei Orgânica do Município;

§ 6º. A Subsecretaria Municipal do Idoso exerce as seguintes fun- g) atuar em sintonia com os organismos policiais do Estado, dentro X - criar programas de fomento às atividades industriais e comerções básicas:
ciais compatíveis com a vocação da economia local;
de suas atribuições específicas;
I - elaborar as diretrizes de políticas públicas de atenção ao idoso;

h) colaborar quando solicitado, com as tarefas atribuídas à XI - incentivar e orientar a formação de associações e outras moSecretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana, na ocorrência de dalidades de organização voltadas para as atividades econômicas
II - celebrar convênios e contratos vinculados à política de atenção calamidade pública e sinistros;
do Município;
ao idoso;
III - buscar o bem-estar dos idosos no Município de Belford Roxo;

i) organizar o batalhão verde para fiscalizar e preservar as áreas de XII - articular-se com organismos, tanto públicos como privados,
preservação ambiental em conjunto com as Secretarias Municipais para o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico do Município;
de Meio Ambiente e de Serviços Públicos.

IV - articular-se com as demais Secretarias e Entidades da Administração Direta e Indireta, de modo a otimizar a atenção ao idoso, de X - com relação a trânsito:
acordo com as interseções de atribuição com os demais órgãos e
entidades do Município;
a) gerenciar as atividades relativas ao Depósito Municipal,
respondendo pela entrada, saída, segurança e guarda dos veículos
V - viabilizar formas alternativas de participação, integração e con- ali depositados;
vívio da pessoa idosa;
VI - proporcionar ações de integração entre as demais gerações;

XI - desempenhar outras atividades afins.

XIII - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais,
visando o desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades
de mercado;
XIV - promover o cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento do Município, bem como a preparação de projetos
para a captação de recursos;

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Segurança Pública com- XV - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal
VII - estimular a participação da pessoa idosa, por meio das suas preende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
de Turismo;
organizações representativas e pelo Conselho Municipal, na formulação de políticas, controle de ações e defesa de direitos;
I - Departamento de Segurança Pública e Prevenção à Violência; XVI - desempenhar outras atividades afins;
VIII - priorizar o atendimento dos idosos em suas próprias famílias, II - Centro Integrado de Segurança Pública;
em detrimento do atendimento asilar, com exceção dos que não
possuam condições que lhes garantam a própria sobrevivência ou III - Guarda Civil Municipal;
se encontrem em situação de risco;
IX - descentralizar a prestação de serviços aos idosos residentes
nos bairros periféricos;
X - articular ações com a rede de serviços existente;
XI - estabelecer mecanismos de divulgação e informação sobre o
processo de envelhecimento;
XII - fomentar a criação de grupos de convivência nas comunidades;
XIII - atender o idoso em situação de risco;

Salada
Multicor

atos oficiais

desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos;

XIV - assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando condições de promoção da sua autonomia e de participação na sociedade;
XV - realização de outras atividades correlatas.
XVI - desempenhar de outras atividades afins.

IV - Depósito Municipal.
Seção XXVI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento e Econômico compreende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
I - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:
a) Departamento de Geração de Renda:

Art. 44. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos exerce as se- a.1. Divisão de Qualificação para o Trabalho;
guintes funções básicas:
a.2. Divisão de Integração para o Trabalho.
I - coordenar e executar a política municipal de saneamento básico
II - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Ecoe os serviços relacionados;
nômico:
II - supervisionar a execução dos serviços de coleta de resíduos a) Departamento de Fomento ao Desenvolvimento:
sólidos e sua destinação final, dos serviços de aterro sanitário, e
dos serviços de capina, varrição e limpeza das vias e logradouros a.1 Divisão de apoio ao Comércio;
públicos;
a.2. Divisão de apoio à Indústria;
III - Planejar, supervisionar, executar e fiscalizar os serviços de
abastecimento de água, além da coleta e tratamento de esgotos a.3. Divisão de Apoio ao Setor de Serviço;
obedecendo às diretrizes exaradas pelo Plano Municipal de Sanea.4. Divisão de Apoio ao Microempreendedor.
amento Básico;

CAPÍTULO V
IV - regulamentar os serviços funerários existentes no Município;
§ 7º. A Subsecretaria Municipal do Idoso compreende em sua esDOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE
trutura interna a seguinte unidade:
AUTORIDADE
V - fazer cumprir a legislação relativa ao saneamento básico e serviços públicos;
I - Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 46. O Prefeito, os Secretários Municipais e os titulares de igual
Seção XXV
VI - controlar e fiscalizar concessões públicas do município, buscan- nível hierárquico, salvo hipóteses expressamente contempladas em
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
do a devida qualidade dos serviços, retorno financeiro e a manuten- lei, poderão permanecer livres de funções meramente executórias e
da prática de atos relativos à rotina administrativa ou que indiquem
ção do patrimônio público;
Art. 43. A Secretaria Municipal de Segurança Pública exerce as se- VII - desempenhar outras atividades afins.
uma simples aplicação de normas estabelecidas.
guintes funções básicas:
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos com- Art. 47. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores
I - elaboração e implementação de uma política de Segurança preende em sua estrutura interna as seguintes unidades:
as funções de planejamento, organização, coordenação, controle e
Pública e proteção social para o Município de Belford Roxo;
supervisão, e de acelerar a tramitação administrativa, serão observados, no estabelecimento de rotinas de trabalho e de exigências
I - Departamento de Saneamento:
II - promoção da segurança e da convivência pacífica;
processuais, entre outros princípios racionalizadores, os seguintes:
a) Divisão de Água Potável;
b) Divisão de Esgoto;
III - articulação com os demais órgãos de segurança visando c) Divisão de Resíduos Sólidos;
I - todo assunto poderá ser decidido no nível hierárquico mais baixo
potencializar o combate à criminalidade e a violência;
possível;
d) Divisão de Drenagem.
IV - promoção e intensificação de uma cultura de paz, de apoio ao II - Departamento de Fiscalização de Concessões Públicas.

II - a autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, pro
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Mini abóboras
recheadas com
carne moída
Ingredientes
1 colher de sopa
azeite de oliva; ½ cebola picada em cubinhos; 1 dente de alho
picado; 200g de carne bovina moída; Sal
a gosto; Pimenta do
reino a gosto; 2 colheres de sopa de extrato de tomate; ½ maço
de salsinha picada; 2
abobrinhas de tronco
redondas.

telando por qualquer forma o seu funcionamento ou encaminhando o caso à consideração superior ou Art. 64. Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder no orçamento da Prefeitura aos ajustamentos
de outra autoridade;
que se fizerem necessários em decorrência desta Lei Complementar, respeitados os elementos de
despesa e as funções de governo.
III - os contatos entre os órgãos da Administração Municipal, para fins de instrução de processo, far-se-ão diretamente de órgão para órgão.
Art. 65. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir o crédito especial necessário para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei Complementar.
CAPÍTULO VI
DO REGIMENTO INTERNO
Parágrafo único. As despesas decorrentes de abertura do crédito especial de que trata este artigo
correrão por conta das dotações próprias do orçamento.
Art. 48. O Regimento Interno da Prefeitura será aprovado por Decreto do Prefeito Municipal, a contar
da vigência desta Lei Complementar.
Art. 66. Ficam mantidas as disposições contidas no artigo 14 da Lei Municipal nº. 1.528, de 7 de abril
de 2015.
Parágrafo único. O Regimento Interno explicitará:
Art. 67. Ficam exonerados todos os ocupantes dos cargos em comissão e funções gratificadas no
I - as atribuições gerais dos diferentes órgãos e unidades administrativas da Prefeitura;
âmbito da administração direta da Prefeitura Municipal de Belford Roxo.
II - as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos nas funções de direção e chefia;

Art. 68. Fica revogada a Lei Complementar nº 195, de 17 de janeiro de 2017.

III - as normas de trabalho que, por sua natureza, não devem constituir disposições em separado;

Art. 69. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

IV - outras disposições julgadas necessárias.
Art. 49. O Prefeito, através do Regimento Interno, poderá delegar competência aos diversos órgãos
para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, no entanto, avocar a si, segundo
seu único critério, a competência delegada.

Modo de preparo

CAPÍTULO VII
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Refogar a cebola e
o alho no azeite de
oliva.
Juntar a carne moída.
Temperar com sal e
pimenta a gosto.
Adicionar o extrato
de tomate, em seguida a salsinha. Misturar
e reservar.
Em uma panela, com
água fervente, dispor
as abobrinhas e deixar cozinhar por 15
minutos. A casca e
o miolo devem ficar
macios. Cuidar para
não se desmancharem.
Com o auxílio de uma
faca, cortar a parte
de cima da abobrinha e com uma colher, retirar as sementes de dentro.
Rechear com a carne
moída e servir.

Art. 50. Para efeitos desta Lei Complementar, os Secretários Municipais e os titulares de igual nível hierárquico são considerados Agentes Políticos Municipais, nomeados pelo Prefeito e por ele exonerados
quando assim julgar conveniente.

Ingredientes
250 gr. de carne moída; 2 ovos; paprica
doce e paprica defumada; pimenta moída na hora; azeitonas
fatiadas; salsinha e
cebolinha; 3 colheres
de sobremesa de farinha de amêndoa (ou
outra oleaginosa); 1
colher de sobremesa
de farinha de linhaça;
1 colher de sopa de
fermento para bolo.

Modo de preparo
Bater os ovos grosseiramente, acrescentar
a paprica, pimenta
moída, azeitonas, salsinha e cebolinha.
Adicionar as farinhas
e a carne, misturar
e checar o tempero
(adicionar sal se preciso). Adicionar o fermento e colocar em
formas de cupcake
untadas com azeite.
Assar em forno médio
(350F) por uns 25-30
minutos, até firmar e
dourar.

ANEXO I
TABELA I
SÍMBOLOS E NÍVEIS DE VENCIMENTOS

Art. 51. Os subsídios dos Secretários Municipais e equivalentes serão fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, assegurada revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices remuneratórios dos demais servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura.
Art. 52. Ficam criados os cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolo e níveis de vencimentos, constantes do Anexo I desta Lei Complementar.
Art. 53. O Prefeito Municipal ao prover os cargos de provimento em comissão deverá fazê-lo de forma
a assegurar que pelo menos 5% (cinco por cento) de suas vagas sejam ocupadas por servidores do
quadro permanente da Prefeitura.

Art. 54. As funções gratificadas serão instituídas para atender a encargos de chefia previstos no Regimento Interno da Prefeitura, para os quais não se tenha criado cargo em comissão.

§ 1º. A criação de função gratificada dependerá de dotação orçamentária para
atender às despesas dela decorrentes.

§ 2º. As funções gratificadas não constituem situação permanente e sim vantagem
transitória pelo efetivo exercício de chefia.

§ 3º. Somente serão designados para o exercício de função gratificada servidores
efetivos do quadro permanente da Prefeitura.

Bolinho de
carne low carb

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO DO MUNICÍPIO

§ 4º. As funções gratificadas estão ordenadas por símbolos e níveis de vencimentos
no Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 55. Extinto o órgão da atual estrutura administrativa automaticamente extinguir-se-á o cargo em
comissão ou a função de confiança correspondente à sua direção, chefia ou assessoramento.
Art. 56. As nomeações de Agentes Políticos e dos ocupantes dos cargos em comissão da estrutura
administrativa da Prefeitura são de livre nomeação e exoneração do Prefeito.
Art. 57. As requisições de servidores de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal para o Gabinete do Prefeito são irrecusáveis.
CAPÍTULO VIII
DA TRANSFERÊNCIA DE ACERVO PATRIMONIAL
Art. 58. Ficam transferidos e incorporados aos órgãos que absorverem as competências, os direitos,
os créditos e as obrigações decorrentes de lei, os atos administrativos ou os contratos, inclusive as
receitas e despesas, e o acervo patrimonial dos órgãos transformados por esta Lei Complementar.
Art. 59. Ficam transferidos e incorporados a Secretaria Municipal de Administração os direitos, os créditos e as obrigações decorrentes de lei, os atos administrativos ou os contratos, inclusive as receitas
e despesas, e o acervo patrimonial dos órgãos extintos por esta Lei Complementar.
CAPÍTULO IX
DA REDISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL
Art. 60. Os servidores efetivos dos órgãos transformados por esta Lei Complementar ficam transferidos
aos órgãos que absorverem as competências e unidades administrativas.
Art. 61. Os servidores efetivos dos órgãos extintos por esta Lei Complementar ficam transferidos para
a Secretaria Municipal de Administração.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 62. A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Gestão de Pessoal, realizará as modificações que se fizerem necessárias no Quadro Permanente de Pessoal, em decorrência
da aplicação deste ato legal.
Art. 63. Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo promover o remanejamento e transformação de
cargos previstos nesta Lei Complementar, através de Decreto, desde que não represente aumento de
despesa.

CÓDIGO CC

VALOR

SM

R$ 8.000,00

CC-1

R$4.000,00

CC-2

R$3.200,00

CC-3

R$2.400,00

CC-4

R$2.000,00

CC-5

R$1.440,00

CC-6

R$1.300,00

CC-7

R$1.250,00

CC-8

R$1.200,00

CC-9

R$1.100,00

CC-10

R$1.050,00

CC-11

R$1.000,00

CÓDIGO FG

VALOR

FG-1

R$ 1.300,00

FG-2

R$ 1.000,00

FG-3

R$ 500,00

FG-4

R$ 300,00

ANEXO II

TABELA II.1
ÓRGÃO

CARGO

SÍMBOLO

QNTDº
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

CHOCOLATE QUENTE
Ingredientes

SM

1

Secretário Especial de Parcerias e Investimentos

SM

1

Secretário Especial de Turismo

SM

1

Secretário Especial de Transparência Institucional

SM

1

CC-1

1

Secretário Adjunto

1 litro de leite/5 colheres
(sopa) de achocolatado/2 colheres (sopa) de
amido de milho Maizena

CC-2

CASA CIVIL

Secretário Executivo

CC-2

6

Assessor Executivo

CC-4

10

Diretor do Departamento de Orçamento

CC-3

1

Chefe da Divisão de Informação

CC-5

1

Chefe da Divisão de Programação e AcompanhaCC-5
Diretor do Departamento de Planejamento EstratéCC-3

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo de Recursos Humanos

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

4

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

CC-3

1

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal;

CC-5

1

Chefe da Divisão de Segurança do Trabalho

CC-5

1

Chefe da Divisão de Folha de Pagamento.

CC-5

1

Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares

CC-3

1

Chefe da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais;

CC-5

1

Chefe da Setor de Zeladoria

CC-7

1

Chefe da Setor de Controle de Processo;

CC-7

1

Chefe da Setor de Apoio Administrativo;

CC-7

1

Chefe da Setor de Apoio Operacional;

CC-7

1

Arquivo Geral

CC-5

1

Diretor do Departamento de Almoxarifado

CC-3

1

Chefe da Divisão de Almoxarifado Geral

CC-5

1

Chefe da Setor de Apontamento

CC-7

1

Chefe da Seção de Insumos de infraestrutura urbana e ambiental

CC-9

1

Chefe da Seção de insumos para educação, esporte, cultura e lazer

CC-9

1

Chefe da Seção de insumos para a Saúde, vigilância sanitária e defesa civil

CC-9

1

Diretor do Departamento de Patrimônio

CC-3

1

1

Assessor Técnico

CC-6

6

Assessor de Gabinete

CC-8

30

Assessor de Serviço I

CC-10

30

Assessor de Serviço II

CC-11

30

Supervisor

FG-2

5

Encarregado

FG-3

5

Oficial de Gabinete

FG-4

5

Chefe da Setor de Bens Móveis

CC-7

1

Chefe da Setor de Bens Imóveis

CC-7

1

SM

1

Assessor Executivo

CC-4

1

CC-6

10

TABELA II.3.
Subcontrolador Geral

CC-1

1

Assessor Técnico

Secretário Executivo de Controle Interno

CC-2

1

Assessor de Gabinete

CC-8

20

3

Assessor de Serviço I

CC-10

20

CC-11

20

Secretário Executivo

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

CC-2

Diretor do Departamento de Auditoria

CC-3

1

Assessor de Serviço II

Diretor do Departamento de Controle Interno

CC-3

1

Gerente de Expediente

FG-1

5

FG-2

5

Assessor de Controle de Prazos

CC-4

1

Supervisor

Assessor de Fiscalização de Contratos

CC-4

1

Encarregado

FG-3

5

Oficial de Gabinete

FG-4

5

SM

1

CC-1

1

Assessor Executivo

CC-4

2

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

3

Secretário Municipal de Compras e Suprimentos

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Secretário Adjunto

Assessor de Serviço II

CC-11

3

Supervisor

FG-2

2

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos de Compras e Suprimentos

TABELA II.7.

TABELA II.4.
Procurador Geral do Município
Subprocurador

CC-2

1

CC-3

1

CC-1

15

Chefe da Divisão de Licitações e Pregões

CC-5

1

Chefe do Setor de Pregões

CC-7

1

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

3

Chefe da Seção de Pregão Eletrônico

CC-9

1

15

Chefe da Seção de Pregão Presencial

CC-9

1

Chefe da Setor de Licitações

CC-7

1

Chefe da Seção de Controle de Requisições

CC-9

1

Diretor do Departamento de Compras

CC-3

1

Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores

CC-5

1

Chefe da Divisão de Cotação e Economicidade

CC-5

1

Diretor do Departamento de Suprimentos

CC-3

1

Chefe da Divisão de Controle Operacional

CC-5

1

Chefe do Setor de Controle de Estoque

CC-7

1

Presidente Comissão Permanente de Licitação – CPL

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

4

Assessor Técnico

CC-6

4

CC-2

1
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMPRAS E SUPRIMENTOS

Assessor Especial da Procuradoria de Direitos
CC-3

1

Difusos
Assessor Especial da Procuradoria de Serviços
CC-3

1

de Saúde
Assessor Especial da Procuradoria de Serviços

Assessor de Gabinete

CC-8

6

Assessor de Serviço I

CC-10

7

Públicos

Assessor de Serviço II

CC-11

8

Assessor Especial da Procuradoria do Contencio-

Supervisor

FG-2

3

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

CC-3

1

1

so Cível

TABELA II.8.

Assessor Especial da Procuradoria Trabalhista e

Secretário Municipal de Fazenda

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Previdenciária

Secretário Adjunto de Planejamento Estratégico e Modernização
Fazendária

CC-1

1

Assessor Especial da Procuradoria de Tributária

Secretário Executivo de Administração Tributária

CC-2

1

Secretário Executivo de Administração Financeira

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

4

Diretor do Departamento de Receita

CC-3

1

Chefe da Divisão de Arrecadação de Impostos Territoriais e
Imobiliários

CC-5

1

Chefe da Divisão de Arrecadação sobre Serviços, Taxas e Contribuições

CC-5

1

Chefe da Divisão de Geoprocessamento

CC-5

1

Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária

CC-3

1

Chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança de Impostos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança de Alvará e Taxas

CC-5

1

Chefe do Setor de Comércio Popular

CC-7

1

Chefe da Divisão de Controle de Notificações

CC-5

1

Diretor do Departamento de Contabilidade

CC-3

1

Chefe da Divisão de Análise e Relatórios Contábeis

CC-5

1

Chefe do Setor de Gestão Fiscal

CC-7

1

Chefe da Divisão de Contabilidade de Custos

CC-5

1

Chefe do Setor de Prestação de Contas

CC-7

1

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária

CC-5

1

Chefe do Setor de Liquidação de Despesas

CC-7

1

Chefe do Setor de Lançamento de Receita

CC-7

1

Chefe do Setor de Reconciliação

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

1

Assessor Técnico

CC-6

4

6

Assessor de Gabinete

CC-8

7

4

Assessor de Serviço I

CC-10

6

Assessor de Serviço II

CC-11

5

Presidente da Junta de Conciliação

FG-1

3

Supervisor

FG-2

3

Encarregado

FG-3

3

CC-3

1

CC-3

1

Chefe da Divisão de Inscrição da Dívida Ativa

CC-5

1

Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

10

Assessor Técnico

CC-6

10

Assessor de Gabinete

CC-8

10

e Dívida Ativa

Modo de preparo

Secretário Executivo de Licitações

1

de Pessoal de Direito Civil

1 pacote de pão de
forma sem casca/200
g de mussarela/200 g
de presunto/1 copo
de requeijão/1 caixinha de creme de leite/queijo ralado/batata palha

4

SM

CC-3

DO MUNICÍPIO

1

CC-2

Diretor do Departamento de Licitações

Assessor Especial da Procuradoria de Assuntos

PROCURADORIA GERAL

CC-2

Secretário Executivo

Chefe de Gabinete do Procurador Geral
Consultor Jurídico

TABELA II.5.
Secretário Municipal de Comunicação SoSM

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA

cial

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo de Publicidade

CC-2

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Jornalismo

CC-3

1

Chefe da Divisão de Multimeios

CC-5

1

Diretor do Departamento de Comunicação
CC-3

COMUNICAÇÃO SOCIAL

1

Institucional
Diretor do Departamento de Publicidade
Assessor Técnico de Comunicação
Assessor Executivo

TABELA II.6.

1

CC-5

Ingredientes

Junte 1 copo de requeijão e 1 caixinha de creme de leite, misture bem
Em uma forma untada
com um pouco de óleo
ou margarina, coloque
pão de forma um ao
lado do outro
Coloque metade da
mistura de creme de leite e requeijão por cima
do pão
Cubra com presunto e
por cima do presunto, a
mussarela
Cubra com outra camada de pão de forma
Por cima do pão, a outra metade da mistura
do creme
Polvilhe com queijo ralado e batata palha por
cima
Leve ao forno médio

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

SM

Chefe da Divisão de Governança

CC-3

LANCHE DE FORNO

1

gico

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata
as claras em neve e
acrescente o açúcar
Adicione as gemas, a
margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e
continue batendo
Acrescente por último o
fermento e misture com
uma colher ou espátula
Despeje a massa em
uma forma untada e
deixe assar em forno
médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos

1

mento Orçamentário

BOLO DE FUBÁ
DA VÓ MARIA

4 ovos/2 xícaras (chá)
de açúcar/2 xícaras
(chá) de trigo/1 xícara
(chá) de fubá/3 colheres (sopa) de margarina/1 xícara (chá) de
leite/4 colheres (chá)
de fermento

1

Civil

Controlador Geral do Município

Ingredientes

Secretário Municipal de Administração

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos da Casa

Modo de preparo

Em uma panela grande,
coloque 3 xícaras (chá)
de leite e ferva em fogo
médio
Junte o achocolatado e
misture
Dissolva o amido de milho Maizena® no leite
restante e despeje na
panela
Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar
Coloque em xícaras de
chá e sirva quente
Dica: Varie, adicionando
2 colheres de sopa de
suco de laranja

Secretário Municipal da Casa Civil

CC-3
CC-6
CC-4

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

8

Assessor de Serviço II

CC-11

7

TABELA II.9.

ATOS OFICIAIS
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Secretário Municipal de Governo

1

Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia

SM

1

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Gerente Municipal de Convênios

CC-1

1

Diretor do Departamento de Projetos e Programas
de Inovação Tecnológica

CC-3

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor de Departamento Articulação Institucional e Legislativa

CC-3

1

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Chefe da Divisão de Infraestrutura e Serviços de
TI

CC-5

1

Assessor Executivo de Assuntos Estratégicos

CC-4

1

Chefe da Divisão de Sistemas

CC-5

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor Técnico

CC-6

5

Assessor de Gabinete

CC-8

4

Assessor de Gabinete

CC-8

5

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Assessor de Serviço I

CC-10

5

Assessor de Serviço II

CC-11

3

Assessor de Serviço II

CC-11

5

Gerente de Informática

FG-1

3

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Projetos

CC-3

1

Chefe da Divisão de Projetos

CC-5

1

Diretor do Departamento de Convênios e Contratos
de Repasse

CC-3

1

Secretário Especial de Políticas Para a Mulher

PEIXE COM AÇAÍ
Carne de sol com
Ingredientes
pirão
de queijo
Ingredientes

200 g de filé de pescada / sal a gosto
500g
de a
filégosto
mig-/
/ pimenta
non/
2
colheres
1 xícara de farinha
(sopa)
2 lide trigode/ sal/
1 xícara
tros
água
de de
ovos
batidos /
Pirão
de
1 xícara queijo
de farinha
400g
de queijo
de rosca
/ coaóleo
lho/
2 xícaras
(chá)/
quente
para fritar
de
xícara
500 leite/
g de 1/3
polpa
de
(chá)
de
farinha
de
açaí
mandioca/ 4 colheres (sopa) de manteiga
Mododerretida/
de preparo 1
colher (chá) de sal
Corte
filés de
Modoos
de preparo
peixe em gurjões e
tempere-os
sal
Salgue
a com
carne
e
pimenta
a
gosto
com o sal e deixe
Disponha
a farinha
na geladeira
por 1
de
trigo,
os
ovos
e
dia.
a
farinha
de
rosca
Leve-a ao freezer e
em
deixerecipientes
por 8 dias. separados
Para dessalgar, reEm
passe
tire-aseguida,
do freezer
e
cada
pedaço
de
deixe descongelar
peixe
na farinha de
na geladeira.
trigo,
nos ovos
e na
Retire-a
da gelafarinha
de
rosca,
deira e deixe-a de
nesta
molhoordem
em 2 litros de
Aqueça
uma
água porbem
30 minufrigideira
ou
panela
tos.
com
óleo
frite os
Escorra
a eágua
e
pedaços
até
que
lave a carne, esfreestejam
gando-a.dourados
À
parte,de
bata
a polTroque
água
e
pa
de
açaí
no
deixe de molholiquipor
dificador
até que
mais 30 minutos,
reforme
um
creme
petindo o mesmo
Transfira
a polpa
procedimento.
batida
o reciAsse apara
carne
na
piente
em
que
será
churrasqueira ou
no
servida
ou 30
despeje
forno por
minusobre
o peixe frito
tos.
Regue com a manteiga e reserve.
Pirão de queijo
Corte
queijoCOM
em
FILÉ DE oMERLUZA
cubinhos e bataAO FORNO
-osBATATA
no liquidificador
com o leite até formar um
creme hoIngredientes
mogêneo.
Em uma panela,
leve
essa
mistura
8 filés de
merluza
ao
fogo
e
adicione
4 batatas cruas (em
a
manteiga
o sal.
rodelas,
semecasca)
Acrescente
a fa1 pimentão (cortarinha
mandiodo em de
rodelas)
ca
aos poucos
e
2 tomates
(cortacozinhe,
mexendo
dos em rodelas
- as
sempre,
adquisementesaté
ficam
à
rir
consistência de
preferência)
purê.
1 cebola (cortada
Sirva
quente com a
em rodelas)
carne.
Molho de tomate
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO

Secretário Municipal de Projetos, Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROJETOS, CAPTAÇÃO DE
RECURSOS E CONVÊNIOS

Chefe da Divisão de Convênios

CC-5

1

Chefe da Divisão de Contratos de Repasse

CC-5

1

Chefe da Divisão de Prestação de Contas

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

2

Assessor de Gabinete

CC-8

3

Assessor de Serviço I

CC-10

3

Assessor de Serviço II

CC-11

3

TABELA II.15
Secretário Municipal de Conservação

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO

TABELA II.11.
Secretário Municipal do Tesouro

SECRETARIA MUNICIPAL DO
TESOURO

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Secretário Executivo do Tesouro

CC-2

1

Diretor do Departamento de Administração Financeira

CC-3

1

Chefe da Divisão de Programação de Pagamentos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Capitais

CC-5

1

Chefe do Setor de Haveres do Município

CC-7

1

Chefe da Divisão de Gerenciamento Orçamentário

CC-5

1

Diretor do Departamento de Dívidas Públicas

CC-3

1

Chefe da Divisão de Dívidas e Garantias

CC-5

1

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Recursos Descentralizados

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

2

Assessor de Serviço I

CC-10

2

Assessor de Serviço II

CC-11

2

Supervisor

FG-2

2

Encarregado

FG-3

2

Oficial de Gabinete

FG-4

2

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

2

Assessor de Serviço I

CC-10

2

Assessor de Serviço II

CC-11

2

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TABELA II.14.

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Conservação de Áreas
Públicas

CC-3

1

Chefe da Divisão de Logradouros Públicos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Parques e Jardins

CC-5

1

Diretor do Departamento de Iluminação Pública

CC-3

1

Chefe da Divisão de Fiscalização de Iluminação Pública

CC-5

1

Chefe da Divisão de Programas e Projetos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Materiais

CC-5

1

Chefe da Divisão de Administração do Cemitério

CC-5

1

Coordenadoria das Subprefeituras

CC-3

1

Chefe de Subprefeitura

CC-5

1

Chefe de Região Administrativa

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

7

Assessor de Gabinete

CC-8

100

Assessor de Serviço I

CC-10

100

Assessor de Serviço II

CC-11

100

Gerente de Expediente

FG-1

3

Supervisor

FG-2

3

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Artes

CC-3

1

Chefe da Divisão de Artes Visuais

CC-5

1

Chefe da Divisão de Artes Cênicas

CC-5

1

Chefe do Setor de Dança

CC-7

1

Chefe do Setor de Teatro

CC-7

1

Chefe do Setor de Circo

CC-7

1

Chefe da Divisão de Música

CC-5

1

Chefe da Divisão de Formação Artística e Cultural

CC-5

1

Diretor do Departamento de Patrimônio Cultural

CC-3

1

Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

CC-5

1

Chefe da Divisão de Manifestações Culturais e Folclore

CC-5

1

Assessor Técnico

CC-6

5

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

10

Assessor de Serviço II

CC-11

10

Supervisor

FG-3

5

SM

1

SM

1

Secretário Adjunto de Assistência Social

CC-1

1

Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Urbana

Secretárioo Adjunto de Direitos Humanos

CC-1

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Defesa Civil

CC-3

1

Chefe da Divisão de Ações Preventivas e Recuperativas

CC-5

1

Chefe da Divisão de Apoio Operacional e Ações de Busca e Salvamento

CC-5

1

Diretor do Departamento de Ordem Urbana;

CC-3

1

Chefe da Divisão de Operação

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

7

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

10

Assessor de Serviço II

CC-11

10

Secretário Adjunto da Pessoa com Deficiência

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1

CC-1

Secretário Municipal de Cultura

TABELA II.13.
Secretário Municipal de Assistência Social e
Cidadania

SM

Secretário Adjunto

TABELA II.16

TABELA II.12.

Modo de preparo

Tempere os filés à
1 xícara (chá) de
seu gosto e reserve
arroz arbóreo cozipor 10 minutos
do/ 1 xícara (chá)
Unta um refratário
de tucupi/ 50g de
com azeite e faça
camarões
secos/
uma camada de
1/4 xícara (chá) de
batata, em seguida
jambu cozido e piarrume os filés sobre
cado
a batata
Modo de preparo
Acrescente
a cebola, o tomate, o
pimentão,
orégano
Em
uma frigideira,
a gosto, regue
com
coloque
o arroz
e
o molho de o
tomate
acrescente
tucu(1/2e lata)
pi
os camarões,
Cubra com
o resmexendo
sempre.
tante das
batatas
Deixe
cozinhar
até
Cubra o
com
papel
reduzir
volume
à
alumínio
e
leve
ao
metade e ficar creforno alto até que
moso.
as batatas o
fiquem
Acrescente
jammacias
bu picado, misture
bem e sirva.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

TABELA II.10.

Arroz de tacacá
Ingredientes

SM

CC-1

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos da
Assistência Social

CC-2

1

Secretaria Executiva

CC-2

1

Coordenadoria de Garantia de Direitos da
Pessoa com Deficiência

CC-3

1

Diretor do Departamento de Proteção Social
Básica

CC-3

1

Chefe da Divisão de Benefícios

CC.5

1

Chefe da Divisão de Atendimento e Proteção
à Família

CC.5

1

Chefe da Divisão de Programas e Projetos
Sociais

CC.5

1

Coordenador de Projetos de Cidadania

CC-3

1

Diretor do Departamento de Proteção Social
Especial

CC-3

1

Chefe da Divisão de Média Complexidade

CC.5

1

Chefe da Divisão de Alta Complexidade I

CC.5

1

Diretor do Departamento de Planejamento e
Gestão Social

CC-3

1

Chefe da Divisão de Monitoramento e Avaliação

CC.5

1

Chefe da Divisão de Estudos e Informação

CC.5

1

TABELA II.17

SECRETARIA MUNICIPAL
DE DEFESA CIVIL E ORDEM
URBANA

TABELA II.18
Secretário Municipal de Educação

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

3

Secretário Executivo

CC-2

10

Diretor do Departamento de Ensino

CC-3

1

Chefe da Divisão de Educação Infantil

CC-5

1

Chefe da Divisão de Ensino Fundamental

CC-5

1

Chefe da Divisão de Educação Especial

CC-5

1

Chefe da Divisão de Ensino de Jovens e Adultos

CC-5

1

CC-5

1

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira

CC-3

1

Chefe da Divisão de Supervisão Escolar

Chefe da Divisão de Orçamentária e Financeira

CC.5

1

Diretor do Departamento de Planejamento e Controle
Educacional

CC-3

1

Chefe da Divisão de Convênios

CC.5

1

CC-5

1

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

CC.5

1

Chefe da Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação
Educacional

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

CC.5

1

Chefe da Divisão de Projetos e Convênios

CC-5

1

Chefe da Divisão de Serviços Gerais

CC.5

1

Diretor do Departamento de Gestão Escolar

CC-3

1

Coordenador Regional de Assistência Social

CC-3

1

Chefe da Divisão de Pessoal

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Chefe da Divisão de Material e Serviços

CC-5

1

Assessor Técnico

CC-6

14

Chefe do Setor de Transporte Escolar

CC-7

1

Agente de Articulação e Cidadania

CC-8

30

Chefe da Divisão de Apoio ao Estudante

CC-5

1

Agente de Articulação Regional

CC-8

30

Chefe da Divisão de Merenda Escolar

CC-5

1

Assessor de Serviço I

CC-10

40

Chefe da Divisão de Administração das Unidades Escolares

CC-5

1

Assessor de Serviço II

CC-11

40

Gerente

FG-1

5

Diretor de Escola

CC-7

100

Supervisor

FG-2

5

Vice-Diretor de Escola

CC-9

80

Assessor Executivo

CC-4

12

Assessor Técnico

CC-6

16

Assessor de Gabinete

CC-8

500

Assessor de Serviço I

CC-10

600

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

POLENTA COM BIFE
ENROLADO
Ingredientes
1 polenta caseira/12 bifes
de patinho/12 fatias de presunto cru tipo Parma/12 tiras
de cenoura/1 tablete de
caldo decarne/1/2 copo
de vinho branco seco/2 colheres (sopa) de azeite de
oliva/3 colheres (sopa) de
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes batidos.
Estender
uma
fatia de presunto em
cada
um,colocar
uma tira de cenoura
e
enrolar,prendendo
com um palito.
Refogar os bifes no
azeite até dourar.
Acrescentar o concentrado de tomate,o caldo de carne dissolvido
num copo de água
fervente,o vinho e o tomilho.
Cozinhar até a carne
ficar macia.
Salpicar salsinha picada e servir sobre a polenta.

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Esporte e Lazer

CC-3

1

Diretor do Departamento de Obras

CC-3

1

Chefe da Divisão de Eventos de Lazer

CC-5

1

Chefe da Divisão de Projeto

CC-5

1

Chefe da Divisão de Eventos de Esporte

CC-5

1

Chefe da Divisão de Orçamento

CC-5

1

CC-5

1

Chefe da Divisão de Acompanhamento e Avaliação

CC-5

1

CC-5

1

Chefe da Divisão de Manutenção de Prédios
Municipais

CC-5

1

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

CC-7

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Chefe do Setor de Esporte de Participação

CC-7

1

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Chefe do Setor de Esporte PCD

CC-7

1

Assessor de Serviço I

CC-10

10

Assessor de Serviço II

CC-11

10

CC-3

1

Supervisor

FG-2

5

Chefe do Setor Administrativo

CC-7

1

Encarregado

FG-3

5

Chefe do Setor Técnico

CC-7

1

Oficial de Gabinete

FG-4

5

Chefe do Setor de Serviços Gerais

CC-7

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Chefe do Setor de Esporte de Rendimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE Chefe do Setor de Esporte Educacional

Diretor do Departamento de Unidades Esportivas

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

TABELA II.24

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

10

Assessor de Serviço II

CC-11

10

TABELA II.20
Secretário Municipal de Habitação e Urbanis-

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

CC-3

1

CC-3

1

Diretor do Departamento de Urbanismo

CC-3

1

Chefe da Divisão de Estudos Urbanísticos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Projetos Urbanísticos

CC-5

1

Chefe da Divisão de Análise e Licenciamento

CC-5

1

Chefe da Divisão do Cadastro Técnico

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

1

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

8

Assessor de Serviço II

CC-11

7

Supervisor

FG-2

3

mo

Diretor do Departamento de Controle e Fiscalização
Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Habitacional

HABITAÇÃO E URBANISMO

TABELA II.21
Secretário Municipal de Meio Ambiente

SM

1

Secretário Adjunto de Meio Ambiente

CC-1

3

Secretário Adjunto de Proteção aos Animais

CC-1

1

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

3

Secretário Executivo de Atenção Veterinária

CC-2

2

CC-2

1

CC-3

1

Chefe da Divisão de Programas Ambientais

CC-5

1

Chefe da Divisão de Preservação Ambiental

CC-5

1

CC-3

1

Chefe da Divisão de Monitoramento Ambiental

CC-5

1

Coordenador de Programas de Sustentabilidade

CC-3

1

CC-3

1

Coordenador de Programas de Saneamento

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

5

Secretário Adjunto de Desenvolvimento Sustentável e Saneamento

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos do
Meio Ambiente
Diretor do Departamento de Preservação e Programas Ambientais

Modo de preparo
SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE

Diretor do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental

Coordenador de Proteção e Combate aos Maus
Tratos

Assessor de Gabinete

CC-8

10

Assessor de Serviço I

CC-10

10

Assessor de Serviço II

CC-11

10

Gerente de Expediente

FG-1

2

Supervisor

FG-2

2

Encarregado

FG-3

2

Oficial de Gabinete

FG-4

2

TABELA II.22
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA

TABELA II.23

1

CC-1

porte

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SM

CC-2

Chefe da Divisão de Desenvolvimento do Es-

Ingredientes

Cortar o lombo em fatias
de 1 cm(Cortar as fatias em
quadrados de 3x3 cm aproximadamente)
Temperar com pimenta-do-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos
de 3 cm,fazer o mesmo com
a cebola e as fatias de abacaxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de
óleo em uma panela pequena.
Bateligeiramenteos
ovos,passar os cubos de lombo pelos ovos e depois pela
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dourar aos poucos no óleo
quente,escorrer em papel
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e la
pequena,colocar
o
açúcar,vinagre e shoyu,levar
ao fogo baixo até que o
açúcar dissolva,acrescentar
o molho de tomates. Misture a água fria ao amido de
milho e acrescente à mistura
de açúcar e vinagre,ferva
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou panela grande,coloque 4
colheres(sopa)do
mesmo
óleo em que fritou os pedaços de lombo. Aqueça e
acrescente os cubos da cebola e do pimentão,refogue
rapidamente
em
fogo
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de abacaxi e os pedaços de
lombo,misture bem e regue
com o molho agridoce. Cozinhe em fogo baixo por 3
minutos, se o molho estiver
muito
espesso,acrescente
um pouco de água.

Secretário Municipal de Obras

Secretário Adjunto

e Pesquisa

LOMBO À MODA
CHINESA

óleo para friturapimenta-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres
(sopa) de molho de tomate/1 ½ colher (sopa) de
amido de milho (maisena)
xícara de água/ xícara de
vinagre/3 colheres (sopa)
de shoyu/¾ xícara de açúcar/1 xícara de farinha de
trigo/2 ovos/1 cebola grande/2 fatias de abacaxi/500
g de lombo de porco/2 pimentões verdes/

1

Secretário Executivo

Chefe da Divisão de Avaliação, Monitoramento

ESPORTE E LAZER

SM

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Transporte

CC-3

1

Chefe da Divisão de Transporte

CC-5

1

Chefe do Setor de Transporte Coletivo

CC-7

1

Chefe do Setor de Transporte Individual

CC-7

1

Chefe da Divisão de Terminais de Transporte

CC-5

1

Chefe da Divisão de Transporte Interno

CC-5

1

Diretor do Departamento de Trânsito

CC-3

1

Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego

CC-5

1

CC-5

1

Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito

CC-7

1

Chefe da Divisão de Planejamento

CC-5

1

Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

2

Assessor Técnico

CC-6

3

Assessor de Gabinete

CC-8

20

Assessor de Serviço I

CC-10

20

Assessor de Serviço II

CC-11

20

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

Chefe da Divisão de Operações e Fiscalização
de Trânsito
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Pão de Queijo da Ana
Maria Braga

LEICOMPLEMENTAR:
Art. 1° - Ficam estabelecidas, as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, em cumprimento
ao disposto no §2° do Artigo 165 da Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, no Artigo 4° da
Lei Complementar n° 101 de 04 de Maio de 2000, nas normas contidas na Lei Federal n° 4.320 de
17 de Março de 1964 e no Artigo 150 da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo, compreendendo:
I.
As metas e riscos fiscais previstos;
II.
As prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
III.
As diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual;
IV.
As diretrizes relativas às despesas com pessoal e encargos;
V.
As diretrizes para execução, avaliação e controle dos orçamentos e suas alterações;
VI.
As disposições sobre as alterações na legislação tributária;
VII.
As diretrizes finais.
Art. 2° - O Orçamento Anual do Município abrange os Poderes Executivos e Legislativos, seus Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.

Ingredientes
1 xícara (chá) de óleo/1
xícara (chá) de água/1
xícara (chá) de leite/2
colheres (sopa) de sal/1
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de queijo minas padrão ralado
no ralo fino (3 xícaras de
chá)/100g de queijo parmesão ralado no ralo fino
(1 ½ xícara de chá)

Art. 3° - Para atender ao Artigo 158 da Lei Orgânica do Município o Orçamento não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita ou a fixação da despesa anteriormente autorizada, sendo excluída desta
proibição a:
I.
Autorização para abertura de créditos suplementares;
II.
Contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
Lei.

Modo de preparo

Numa panela, coloque
1 xícara (chá) de óleo,
1 xícara (chá) de água,
1 xícara (chá) de leite e
2 colheres (sopa) de sal.
Aqueça em fogo médio
até ferver.
Em uma tigela, coloque
1 kg de polvilho doce,
abra um buraco no meio
do polvilho e despeje a
mistura de leite fervente.
Com uma colher, misture rapidamente o leite
quente no polvilho até
escaldar completamente.
Vá adicionando de 3 a
4 ovos e misture. Junte
300 g de queijo minas
padrão e 100 g de queijo parmesão ralados no
ralo fino, e vá misturando
até incorporar todos os
ingredientes e a massa
ficar lisa.
Com uma colher, pegue
pequenas porções de
massa, faça bolinhas e
coloque numa assadeira.
Leve para assar em forno médio pré-aquecido
a 200° C por cerca de
30 minutos ou até dourar.
Retire do forno e sirva em
seguida.

Capítulo I – DAS METAS E RISCOS FISCAIS
Seção I – Anexo de Metas Fiscais
TABELA II.25
Secretário Municipal de Segurança Pública

SM

1

Secretário Adjunto de Segurança Pública

CC-1

1

Secretário Adjunto de Defesa Civil e Ordem Urbana

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Segurança
Pública e Prevenção à Violência

CC-3

1

Diretor do Centro Integrado de Segurança
Pública

CC-3

1

Chefe da Guarda Civil Municipal

CC-3

1

Coordenador Regional do Centro Integrado de Segurança Pública

CC-3

1

Chefe do Depósito Municipal

CC-5

1

Diretor do Departamento de Defesa Civil

CC-3

1

Chefe da Divisão de Ações Preventivas e
Recuperativas

CC-5

1

Chefe da Divisão de Apoio Operacional e
Ações de Busca e Salvamento

CC-5

1

Diretor do Departamento de Ordem Urbana;

CC-3

1

Chefe da Divisão de Operação

CC-5

1

Assessor Executivo

CC-4

2

Assessor Técnico

CC-6

2

Assessor de Gabinete

CC-8

15

Assessor de Serviço I

CC-10

15

Assessor de Serviço II

CC-11

15

SM

1

Secretário Adjunto

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Saneamento

CC-3

1

Chefe da Divisão de Água Potável

CC-5

1

Chefe da Divisão de Esgoto

CC-5

1

Chefe da Divisão de Resíduo Sólido

CC-5

1

Chefe da Divisão de Drenagem

CC-5

1

Diretor do Departamento de Fiscalização de
Concessões Públicas

CC-3

1

Assessor Executivo

CC-4

1

Assessor Técnico

CC-6

2

Assessor de Gabinete

CC-8

60

Assessor de Serviço I

CC-10

60

Assessor de Serviço II

CC-11

60

Supervisor

FG-2

2

Encarregado

FG-3

3

Oficial de Gabinete

FG-4

3

SM

1

Secretário Adjunto de Trabalho

CC-1

1

Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico

CC-1

1

Secretário Executivo

CC-2

1

Diretor do Departamento de Fomento ao
Desenvolvimento

CC-3

1

Chefe da Divisão de apoio ao Comércio

CC-5

1

Chefe da Divisão de apoio à Indústria

CC-5

1

Chefe da Divisão de Apoio ao Setor de
Serviço

CC-5

1

Chefe da Divisão de Apoio ao Microempreendedor

CC-5

1

Diretor do Departamento de Geração de
Renda

CC-3

1

Chefe da Divisão de Qualificação para o
Trabalho

CC.5

1

Chefe da Divisão de Integração para o
Trabalho

CC.5

1

Chefe de Agência do SINE

CC-7

1

Assessor Técnico

CC-6

2

Assessor de Gabinete

CC-8

5

Assessor de Serviço I

CC-10

5

Assessor de Serviço II

CC-11

5

Oficial de Gabinete

FG-4

2

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

TABELA II.26
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Batata com mel e
alecrim
Ingredientes

1kg de batata asterix/1kg
de sal grosso/100g de pimenta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de
bacon fatiado/200ml de
mostarda dijon/150ml de
mel

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS PUBLICOS

Modo de preparo

Coloque uma panela
com água para ferver.
Quando entrar em ponto de ebulição, coloque
as batatas para cozinhar
por aproximadamente
15 minutos até que comecem a ficar macias.
Escorra e coloque-as no
forno a 160 graus pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, até
que estejam bem macias
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno,
espere esfriar até que
elas fiquem firmes e quebre-as com a mão de
maneira rústica do tamanho que preferir. Frite em
óleo a 180 graus até que
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o
sal grosso e a pimenta do
reino até virar pó e salpique nas batat
Para o molho, misture a
mostarda dijon com o
mel e adicione sal temperado a gosto. Para
finalizar, coloque as batatas fritas no recipiente
desejado. Por cima, coloque o molho, o bacon
frito e finalize com o alecrim.

TABELA II.27
Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR N° 234 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
“Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências”.

AUTOR: PODER EXECUTIVO.

Art. 4° - Ficam estabelecidas as metas fiscais em valores correntes e constantes, relativas às receitas,
despesas, resultado nominal, resultado primário e ao montante da dívida consolidada.
Parágrafo Único – A elaboração do Projeto de Lei e a execução do Orçamento Anual de 2019 deverão
levar em conta as metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais que
integra esta Lei, em conformidade com a Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.
Art. 5° - A introdução de novos programas de benefícios ou incentivos fiscais, potencialmente geradores de renúncia de receitas, somente poderá ser feita por Projeto de Lei do Poder Executivo que
deverá explicitar, no prazo de trinta dias, ao Poder Legislativo, o montante de renúncia, se houver, ou os
motivos pelos quais não existirá renúncia, atendendo as exigências do Artigo 14 da Lei Complementar
101 de 04 de Maio de 2000.
Seção II – Anexo de Riscos Fiscais
Art. 6° - Ficam descriminados os riscos fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros
riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomado, caso se
concretizem.
Parágrafo Único – O Anexo de Riscos Fiscais, § 3° do Art. 4° da LRF, obedece às determinações do
Manual de Demonstrativos Fiscais da Portaria nº 495, de 06 de junho de 2017 – STN, 8° Edição do
Manual de Elaboração válida para 2018.
Capítulo II – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Seção I – das Prioridades
Art. 7° - Em conformidade com disposto no Artigo 150 da Lei Orgânica Municipal, a Lei Orçamentária
destinará recursos para operacionalizar as prioridades do exercício financeiro de 2019, sendo observadas as prioridades seguintes:
I.
Garantir os dispêndios com o pagamento de pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivos e Legislativos;
II.
Valorização dos servidores públicos municipais;
III.
Cumprir os compromissos relativos ao serviço da dívida;
IV.
Custear a Administração Pública Municipal;
V.
Otimizar os recursos com o objetivo de eliminar as superposições e desperdícios;
VI.
Gestão Pública Transparente;
VII.
Redução das desigualdades sociais;
VIII.
Geração de emprego trabalho e renda, com sustentabilidade econômica, social, ambiental
e regional;
IX.
Melhorias e adequações dos aparelhos públicos de atendimento a população;
X.
Ampliação dos programas destinados à saúde;
XI.
Melhorar os índices da Educação;
XII.
Apoiar as ações voltadas ao esporte e lazer;
XIII.
Incentivar a cultura no município;
XIV.
Implementar os programas de segurança social voltada para prevenção da criminalidade;
XV.
Promoção da mobilidade urbana e melhoria no transporte;
XVI.
Priorizar os investimentos nas áreas de saneamento, urbanismo, meio ambiente e habitação;

Capítulo III – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL.
Seção I – Das Diretrizes Gerais
Art. 8° - A coleta de dados das propostas orçamentárias para o exercício de 2019 dos Órgãos, Fundos,
Fundações e da Seguridade Social, seu processamento e sua consolidação, bem como, as alterações
da Lei do Orçamento Anual e as modificações nos Quadros de Detalhamento de Receita e Despesa,
serão feitos por meio de formulários padronizados e deverão, no prazo determinado, ser entregues à
Casa Civil, devidamente validados pela direção dos Órgãos da Administração.
Art. 9° - A Lei do Orçamento Anual abrangerá o orçamento fiscal e da Seguridade Social referente aos
Órgãos, Fundos, Autarquias e Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo, mediante Projeto de Lei, autorizado a adotar as providências
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 10 – O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Município, procederá à seleção
das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras
esferas de governo.
Parágrafo Único - Os recursos referidos neste artigo, quando forem concedidos a título oneroso, dependerão de autorização legislativa, inclusive quanto à sua aplicação.
Art. 11 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo
estabelecido nesta Lei e em consonância com as disposições sobre a matéria contida na Constituição
Federal e Estadual e nas normas complementares emanadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único – Para efeito do disposto no artigo 153 da Lei Orgânica Municipal, no inciso I do parágrafo único do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belford Roxo e no parágrafo
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CHOCOLATE QUENTE
Ingredientes
1 litro de leite/5 colheres
(sopa) de achocolatado/2 colheres (sopa) de
amido de milho Maizena
Modo de preparo

Em uma panela grande,
coloque 3 xícaras (chá)
de leite e ferva em fogo
médio
Junte o achocolatado e
misture
Dissolva o amido de milho Maizena® no leite
restante e despeje na
panela
Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar
Coloque em xícaras de
chá e sirva quente
Dica: Varie, adicionando
2 colheres de sopa de
suco de laranja

BOLO DE FUBÁ
DA VÓ MARIA
Ingredientes

4 ovos/2 xícaras (chá)
de açúcar/2 xícaras
(chá) de trigo/1 xícara
(chá) de fubá/3 colheres (sopa) de margarina/1 xícara (chá)
de leite/4 colheres
(chá) de fermento
Modo de preparo

Em uma batedeira, bata
as claras em neve e
acrescente o açúcar
Adicione as gemas, a
margarina, o leite, a farinha de trigo, o fubá e
continue batendo
Acrescente por último o
fermento e misture com
uma colher ou espátula
Despeje a massa em
uma forma untada e
deixe assar em forno
médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos

LANCHE DE FORNO
Ingredientes

1 pacote de pão de
forma sem casca/200
g de mussarela/200 g
de presunto/1 copo
de requeijão/1 caixinha de creme de leite/queijo ralado/batata palha
Modo de preparo

Junte 1 copo de requeijão e 1 caixinha de creme de leite, misture bem
Em uma forma untada
com um pouco de óleo
ou margarina, coloque
pão de forma um ao
lado do outro
Coloque metade da
mistura de creme de leite e requeijão por cima
do pão
Cubra com presunto e
por cima do presunto, a
mussarela
Cubra com outra camada de pão de forma
Por cima do pão, a outra metade da mistura
do creme
Polvilhe com queijo ralado e batata palha por
cima
Leve ao forno médio

único do artigo 8° desta Lei, o poder Legislativo, os Órgãos, os Fundos, as Fundações e os conselhos encaminharão suas respectivas
propostas orçamentárias até o dia 15 de Agosto de 2018, por meio
de formulário padronizado, para fins de ajustamento e consolidação
pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei do Orçamento Anual, de
acordo com o disposto no artigo 31 da Lei Federal n° 4.320 de 1964.
Art. 12 – O Poder Executivo disponibilizará ao Poder Legislativo a
estimativa das receitas para o exercício de 2019, nos termos do
disposto no §3° do artigo 12 da Lei Complementar n° 101 de 2000.
Art. 13 – Os Poderes Executivos e Legislativos, inclusive os Fundos,
Fundações e Conselhos deverão elaborar suas propostas orçamentárias para o exercício de 2019, considerando, para fins de cálculo
quanto as suas despesas com serviço de terceiros, as normas estabelecidas no artigo 72 da Lei Complementar Federal n° 101 de
2000.
Art. 14 – A Lei do Orçamento Anual para 2019 conterá dispositivos
para adaptar as receitas e as despesas aos efeitos econômicos de:
I – alterações na estrutura organizacional ou na competência legal
ou regimental de Órgãos, Fundos, Fundações e Conselhos;
II – realização de receitas não previstas;
III – realização inferior, ou não realização, de receitas previstas;
IV – catástrofes de abrangência limitada;
V –alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudança de legislação.
Art. 15 – A Lei de Orçamento Anual conterá autorização para abertura de créditos suplementares e especiais, em conformidade com
os artigos 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 16 – Não poderão ser fixadas despesas em desacordo com os
ditames desta Lei e sem que estejam definidas as fontes de recursos disponíveis para custeá-las.
Art. 17 – Somente será permitida a inclusão na Lei do Orçamento
Anual, bem como em suas alterações, de dotação a título de subvenções sociais e auxílios para transferências de recursos às entidades
privadas sem fins lucrativos que estejam em efetivo funcionamento,
e que portem os títulos de utilidade pública Municipal, Estadual e
Federal, sejam registradas no Conselho Nacional de Assistência
Social e possuam o certificado de entidade de fins filantrópicos.
§ 1° - é vedada a destinação de recursos para
instituições ou entidades de caráter privado e sem fins
lucrativos, para os quais seja verificado:
I – a vinculação, de qualquer natureza, da instituição, ou qualquer
entidade, com parlamentar ou seus familiares e com detentor de
cargo comissionado ou função gratificada no município;
II – a existência de pagamento, a qualquer título, às pessoas descritas no inciso anterior;
III – sua constituição em prazo inferior a 02(dois) anos.
§ 2° - é vedada a destinação de recursos públicos para
instituições ou entidades privadas que não coloquem
suas contas acessíveis à sociedade civil.
Art. 18 - As receitas próprias das entidades e fundos a que se refere
o art. 9° desta Lei serão programadas para atender, prioritariamente, gastos com manutenção e funcionamento dos mesmos.
Art. 19 – As despesas com amortização, juros e outros encargos da
Dívida Pública Municipal deverão considerar apenas as operações
contratadas ou autorizações concedidas até a data de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual ao Legislativo.
Seção II – Da Estrutura e da Organização do Orçamento Anual
Art. 20 - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa – o instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no PPA- Plano Plurianual;
II – Atividade – um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais
resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo;
III – Projeto – um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para
a expansão ou aperfeiçoamento da ação de Governo;
IV – Operação Especial – as despesas que não contribuem para
a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um
produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e
serviços;
V – Unidade Orçamentária – o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como
os de maior nível da classificação institucional.
Art. 21 – O orçamento fiscal e da seguridade social discriminará
as despesas por unidade orçamentária detalhada por categoria de
programação em seu menor nível, especificando os grupos de despesas, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminado, indicando, para cada categoria de programação, a esfera
orçamentária e a fonte de recursos:
DESPESAS CORRENTES
•
Pessoal e Encargos Sociais
•
Juros e Encargos da Dívida
•
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL

atos oficiais

apresentadas de forma sintética e agregada, evidenciando o déficit contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo
ser utilizada para pagamento de dívidas e despesas de exercícios
ou superávit e o total de cada um dos orçamentos.
anteriores, após o reconhecimento pelo Poder Executivo, ou para
Art. 22 – A estrutura do projeto de lei do Orçamento Anual obedece- suplementação de projetos e atividades que não estejam contemrá à categoria de programação da receita, constituída por unidade plados suficientemente na Lei Orçamentária Anual, devendo para
orçamentária, origem da receita, esfera orçamentária e a categoria esta finalidade ser observado o cronograma mensal de desembolso.
de programação da despesa, constituída por função, subfunção,
programa de governo, ação orçamentária fonte de recursos e esfera Capítulo IV – DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
orçamentária.
§1° - Os programas compreendem as ações
orçamentárias necessárias para atingir o seu objetivo, Art. 29 – As despesas com pessoal ativo e inativo, no exercício
bem como as unidades orçamentárias responsáveis financeiro de 2019, observarão as normas e limites previstos nos
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal n° 101 de 04 de maio
para realização dessas ações.
§2° - As ações orçamentárias de que trata o caput de 2000;
deste artigo, compreendem as atividades, projetos e
Art. 30 – O disposto no §1° do artigo 18 da Lei Complementar n°
operações especiais.
§3° - A atividades citadas no parágrafo anterior se 101 de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite
da despesa com pessoal, independente da legalidade ou validade
dividem em grupos de gastos.
dos contratos.
I – atividades de pessoal e encargos sociais;
II – atividades de manutenção administrativa;
Parágrafo Único – Não se considera como substituição de servidoIII – outras atividades de caráter obrigatório;
res e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os
IV – atividades finalísticas.
contratos de terceirização relativos à execução indireta de ativida§4° - Os projetos e as atividades finalísticas serão des- des que, simultaneamente:
dobrados, especificando as localizações físicas do gasto, integral I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assunou parcial, não podendo redundar em alterações das respectivas tos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plafinalidades e da denominação das metas estabelecidas.
no de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo se
Art. 23 – A Lei do Orçamento Anual incluirá, dentre outros, os de- expressa em disposição legal em contrário ou quando se trata de
cargo ou categoria extinta ou em fase de extinção.
monstrativos:
I – das condições da dívida fundada;
II – das receitas e das despesas do orçamento fiscal e Art. 31 – Para atendimento ao disposto no inciso II do §1° do artigo
do orçamento da seguridade social, bem como do conjunto dos dois 169 da Constituição, observando o inciso I do referido parágrafo,
orçamentos, que obedecerá ao previsto no artigo 2°, §1° da Lei Fe- ficam autorizadas as despesas com pessoal relativas à concessão
de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de carderal n° 4.320 de 1964;
gos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem
III – da despesa por funções;
IV – da aplicação dos recursos destinados à manutenção como admissões e contratações a qualquer título, até o montante
e ao desenvolvimento do ensino de acordo com a Emenda Cons- das quantidades e dos limites orçamentários constantes da Lei Ortitucional Federal n° 53 de 19 de dezembro de 2006 e a Medida çamentária de 2019, cujos valores deverão constar de programação
orçamentária especifica e ser compatíveis com os limites da Lei de
Provisória n° 339 de 28 de dezembro de 2006;
V – da aplicação dos recursos destinados às ações e ser- Responsabilidade Fiscal.
viços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto pela Emenda
Art. 32 – Para efeito de cálculo dos limites de despesa total com
Constitucional Federal n° 29, de 13 de setembro de 2000;
pessoal, por Poder e Órgão, o Poder Executivo colocará à disposiVI – memória de cálculo de repasse para o legislativo;
VII – da despesa, por fonte de recursos, de cada órgão, ção do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme
previsto no §2° do artigo 59 da Lei Complementar Federal n° 101
entidade e fundo;
VIII – da consolidação das despesas por projeto, ativida- de 2000, com a metodologia e a memória de cálculo da evolução da
Receita Corrente Liquida.
des e operações especiais, por ordem numérica;
IX – da devolução da despesa por fonte de recurso;
Capítulo V – DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO
X– da síntese da despesa por fonte de recurso;
E CONTROLE DO ORÇAMENTO ANUAL
XI – do demonstrativo da despesa por programa;
XII – dos projetos e atividades finalísticas, consolidados,
Art. 33 – As propostas de emenda ao Projeto do Orçamento Anual,
destinados a cada uma das regiões do Município;
XIII – demonstrativo da compatibilidade das metas pro- ou aos projetos de Lei que a modifiquem, a que se refere o artigo
gramadas no orçamento com metas previstas no Anexo de Metas 150, §2° da Lei Orgânica e os artigos desta Lei, somente poderão
Fiscais desta Lei, de acordo com o inciso I, artigo 5° da Lei comple- ser apreciadas se apresentadas com a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos, as informações estabelecidas nesta lei e
mentar Federal n° 101 de 04 de maio de 2000.
a indicação dos recursos compensatórios correspondentes.
SEÇÃO III – Das Diretrizes Específicas para a Elaboração do
Parágrafo Único – Não poderão ser acatadas as emendas ao Projeorçamento do Instituto de Previdência Municipal.
to de Lei do Orçamento Anual cujas propostas impliquem em repasArt.24 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dota- se de recurso diretamente arrecadados ou vinculados de um Órgão
ções destinadas à manutenção do sistema previdenciário e obede- para outro, exceto quando provada, documentalmente, a inexatidão
cerá ao disposto nos artigos 284, 287 e 305 da Constituição Estadu- da proposta ou para a correção de erro ou omissão.
al, abrangendo, entre outros, os recursos provenientes de receitas
próprias dos Órgãos, Entidades e Fundos que, por sua natureza, Art. 34 – As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual para
2019, ou aos Projetos de Lei que modifiquem a Lei do Orçamento
devam integrar o orçamento de que trata esta seção.
Anual devem atender as seguintes situações:
Art. 25 – O Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores §1° - Serem compatíveis com os programas e objetivos
Municipais de Belford Roxo – PREVIDE – compreenderá ainda as da Lei do Plano Plurianual e suas alterações posteriores;
dotações destinadas à capitalização dos recursos obtidos, para com as diretrizes, disposições, prioridades e metas
atender ao disposto no artigo 2° da Lei n° 52 de 27 de março de desta Lei; com as disposições da Lei Complementar
Federal n° 101 de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal
2002.
n° 4.320 de 17 de março de 1964;
§2° - Indicarem os recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa;
Seção IV – Das Diretrizes Específicas dos Recursos de Investi§3° - Indicarem, para as propostas de novas ações
mentos
orçamentárias, além das codificações constantes da
Art. 26 – Os investimentos à conta de recursos dos Orçamentos Proposta de Lei do Orçamento Anual, a sua descrição,
Fiscais e da Seguridade Social serão programados de acordo com o objetivo específico e a região correspondente à
localização física do gasto.
as dotações previstas nos respectivos orçamentos.
Art. 27 – Na programação de investimentos dos Órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundos e Fundações serão observados
os seguintes princípios:
I – os investimentos deverão estar contemplados no Plano Plurianual –PPA – e suas alterações posteriores;
II – não poderão ser programados novos projetos em
detrimento dos investimentos em andamento, sendo assim considerados aqueles cuja eventual paralisação implique em prejuízo ao
Erário Público e/ou à população diretamente beneficiada;
III – permitam o acesso da população de baixa renda,
incluindo os portadores de deficiência, ao conjunto de bens e serviços socialmente prioritários que lhes possibilite a obtenção de novo
padrão de bem-estar social;
IV – contribuam para as melhorias das condições de educação, saúde e saneamento básico;
V – impliquem na geração de empregos;
VI – reduzam os desequilíbrios sociais;
VII – contribuam para a defesa, preservação e recuperação do meio ambiente.

Art.35 – Serão admitidas emendas ao Projeto de Lei do Orçamento
Anual para 2019 ou aos Projetos de Lei do Orçamento Anual.
Art. 36 – A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida à execução orçamentária de
2019, a qualquer tempo, deverá atender ao disposto nos incisos I e
II do artigo 16 da Lei Complementar Federal n° 101 de 2000.
Art. 37 – Entendem-se como despesas irrelevantes, para fins de
atendimento ao que dispõe o §3° do artigo 16 da Lei Complementar
Federal n°101 de 2000, as despesas cujos valores não ultrapassem
os limites fixados nos incisos I e II do artigo 24 da lei Federal n°
8.666 de 21 de junho de 1993.
Art. 38 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores
de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade orçamentária.
Seção III – Das Diretrizes para o Equilíbrio entre Receitas e Limitação de Empenho

Art. 39 – Em cumprimento ao que determina o artigo 8°da Lei complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, até trinta dias após a
publicação da Lei Orçamentária Anual para 2019, por ato próprio,
Art. 28 – A Lei do Orçamento Anual conterá reserva de contingên- estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de
Parágrafo Único – As despesas e as receitas do orçamento e da se- cia em montante equivalente a no máximo 2% (dois por cento) da desembolso.
guridade social, bem como, do conjunto dos dois orçamentos, serão Receita Corrente Líquida, que será destinada a atender os passivos
•
•
•

Investimento
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Seção V – Das Diretrizes para a Fixação e Utilização da Reserva
de Contingência
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BOLO DE CENOURA
FOFINHO
Ingredientes
MASSA:
2 cenouras médias, cortadas em cubos médios
(250 g)/1/2 xícara (chá)
de óleo/3 ovos/1/2 xícara (chá) de amido de milho MAIZENA®/1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo/1 colher (sopa) de
fermento em pó/1 xícara
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite derretido
(ainda quente)/1/2 xícara (chá) de creme de
leite
Modo de preparo

Preaqueça o forno em
temperatura
média
(180°C)
Unte e enfarinhe uma forma de furo central média
(20 cm de diâmetro)
Reserve
No copo do liquidificador, coloque a cenoura,
o óleo e os ovos, e bata
até ficar homogêneo
Em uma tigela, peneire
o amido de milho MAIZENA®, a farinha de trigo, o
fermento e o açúcar, junte a mistura de cenoura
reservada, e mexa com
o auxílio de uma espátula até que vire uma massa uniforme
Disponha a massa na forma reservada e leve ao
forno por 35 minutos, ou
até que um palito, depois
de espetado na massa,
saia limpo
Retire do forno e deixe
amornar
COBERTURA:
Misture o chocolate e o
creme de leite, espalhe
por toda a superfície do
bolo e sirva a seguir
DICA:
Se preferir, utilize a forma
redonda canelada (18
cm de diâmetro)

WAFFLE CLÁSSICO
Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha
de trigo/2 colher (sopa)
de açúcar/2 colheres (chá)
de fermento em pó/1/2 colher (chá) de sal/2 colheres
amido de milho/3 ovos batidos/4 colheres (sopa) de
manteiga sem sal derretida/1 e 3/4 de xícara (chá)
de leite/1 colher (sopa) de
essência de baunilha
Modo de preparo

Peneire em um recipiente a farinha de trigo, o
açúcar, o amido, o fermento e o sal
Reserve
Em outro recipiente
misture os ovos batidos
com o leite, a manteiga
derretida e a essência
de baunilha
Despeje sobre a mistura de farinha e rapidamente incorpore os ingredientes
Aqueça o aparelho
para Waffles
Coloque uma concha
rasa de massa e espalhe até cobrir o molde
do aparelho, feche a
tampa e deixe assar até
a massa ficar bem dourada
Retire com espátulas de
silicone
Sirva com mel, frutas ou
geleia

Art. 40 – Se ao final de cada bimestre, a realização da receita não for compatível com a programação
financeira estabelecida na forma do artigo anterior e não for compatível com o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo promoverá nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenhos, dentro de cada órgão que compõem
o Orçamento Municipal, nos montantes necessários excluídos aqueles destinados às despesas que
constituem obrigações constitucionais ou legais.
Parágrafo único – Ocorrendo restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo
ao estabelecido no §1° do artigo 9° da Lei complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.
Seção IV – Das Diretrizes para a Avaliação de resultados da Execução da Lei do Orçamento Anual
Art. 41 – A avaliação dos resultados dos programas, financiados com recursos dos orçamentos, atualmente existentes deverão ser aperfeiçoados de modo que sejam mais efetivos no cumprimento das
metas estabelecidas.
§1° - Fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Controle,
autorizado a adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.
§2° - Na avaliação dos resultados de que trata o caput deste artigo serão observados
os seguintes princípios:
I – a execução das atividades e projetos deverá contribuir para o alcance do objetivo geral do programa
de governo;
II – os produtos e as suas qualificações, resultantes da execução das atividades e dos projetos orçamentários, devem ser compatíveis com as prioridades e as metas do programa do governo em que
estão diretamente relacionados.

SEMFA

SEMFA

05.01.28.846.102.0.002

4.6.90.71.00

00

376.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.04.00

15

4.900.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.11.00

00

1.100.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.90.11.00

15

3.360.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.122.001.2.006

3.1.90.04.00

00

650.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.122.001.2.006

3.1.90.11.00

00

6.050.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.1.90.04.00

16

900.000,00

Anexo II
Em R$
PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMAD

04.01.11.331.009.2.029

3.3.90.46.00

00

150.000,00

SEMFA

SEMFA

05.01.04.129.067.2.033

4.4.90.52.00

00

222.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.019.1.013

3.3.90.39.00

00

462.625,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.019.1.013

4.4.90.51.00

15

1.570.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.365.022.1.028

4.4.90.51.00

05

2.636.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.016.2.039

3.3.90.30.00

00

293.000,00

ÓRGÃO
SEMAD

Capítulo VI – DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 43 – O Poder Executivo considerará, na estimativa da receita orçamentária, as medidas que venham ser adotadas para a expansão da arrecadação tributária municipal, bem como, modificações
constitucionais da legislação tributária Estadual e/ou Federal.
§1° - A Justificativa ou mensagem que acompanhe o Projeto de Lei de alteração da
legislação tributária discriminará os recursos esperados em decorrência da alteração
da proposta.
§2° - Caso as alterações não sejam aprovadas, as despesas correspondentes,
se contempladas na Lei do Orçamento Anual, terão suas realizações canceladas
mediante Decreto do Poder Executivo.

ANULAÇÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.1.91.13.02

15

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.30.00

99

250.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.32.00

15

1.310.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.36.00

15

75.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.39.00

00

360.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

3.3.90.39.00

15

2.090.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.017.2.040

4.4.90.52.00

99

250.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.366.022.2.041

3.3.90.39.00

15

390.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.026.2.043

3.3.90.30.00

99

173.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.361.026.2.043

3.3.90.39.00

15

50.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.366.083.2.076

3.1.90.04.00

99

800.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.366.083.2.076

3.1.90.13.03

99

30.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.366.083.2.076

3.3.90.18.00

99

25.000,00

SEMED

SEMED

07.01.12.366.083.2.076

3.3.90.30.00

99

350.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.030.1.001

4.4.90.51.00

00

32.500,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.030.1.039

4.4.90.51.00

00

27.800,00

SEMUS

FMS

08.01.10.122.001.2.006

3.3.90.39.00

00

30.500,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.3.90.46.00

00

12.200,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.3.90.48.00

00

46.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.301.048.2.007

3.3.90.49.00

00

14.500,00

SEMUS

FMS

08.01.10.302.028.2.010

3.1.90.04.00

16

170.000,00

SEMUS

FMS

08.01.10.305.050.2.014

3.1.90.04.00

16

720.000,00

ÓRGÃO

Art. 42 – As entidades privadas beneficiadas com recurso público a qualquer título submeter-se-ão à
fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento das prioridades e metas
para as quais receberam os recursos, ficando a cargo da concedente, autorizar a prorrogação de prazo
para sua total realização ou solicitar a devolução dos recursos.

UNIDADE

SEMUS

ANULAÇÃO
2.800.000,00

FMS

08.01.10.122.001.2.068

3.3.90.39.00

00

3.800,00

FMPG

09.01.04.122.001.2.100

3.1.90.11.00

10

362.261,00

PGM

FMPG

09.01.04.122.001.2.100

3.3.90.39.00

10

80.025,00

SMHURB

FMHIS

12.02.16.482.035.1.008

4.4.90.51.00

12

226.800,00

Art. 44 – O Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal para apreciação, até o último dia útil do mês de setembro de 2018, conforme disposto no
art. 153 da Lei Orgânica Municipal.

SMHURB

SMHURB

12.02.15.451.087.1.036

4.4.90.51.00

23

235.825,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.033.2.035

3.1.90.11.00

02

3.691.500,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.033.2.035

3.3.90.30.00

02

500.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.033.2.035

3.3.90.36.00

02

50.000,00

Art. 45 – O Projeto de Lei do Orçamento Anual será encaminhado pela Câmara Municipal ao Poder
Executivo, para sanção, até o dia 20 de dezembro de 2018.

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.033.2.035

4.4.90.51.00

23

935.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.033.2.035

4.4.90.52.00

02

90.000,00

SEMSEP

SEMSEP

25.01.15.452.015.2.054

3.3.90.39.00

00

823.000,00

Parágrafo único – Caso o projeto de Lei do Orçamento Anual não seja encaminhado para sanção até
o dia 31 de dezembro de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária
para 2019, original, encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva Lei do Orçamento
Anual, limitando-se aos duodécimos as despesas correntes, respeitadas as despesas com pessoal,
encargos sociais, serviço da dívida e despesas já contratadas.

SEMEL

SEMEL

27.01.27.812.068.1.020

3.1.90.13.03

12

53.200,00

SEMEL

SEMEL

27.01.27.812.068.1.020

3.3.90.30.00

12

80.000,00

SEMEL

SEMEL

27.01.27.812.068.1.020

4.4.90.52.00

12

17.000,00

SEMEL

SEMEL

27.01.06.422.082.1.029

3.3.90.39.00

12

89.120,00

SEMEL

SEMEL

27.01.06.422.082.1.029

4.4.90.52.00

12

33.625,00

CASA
CIVIL

CC

47.01.04.126.006.2.027

3.3.90.39.00

00

64.000,00

SMCS

SMCS

49.01.04.122.001.2.108

3.3.90.30.00

00

24.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

00

459.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.013.1.002

4.4.90.51.00

99

600.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.039.1.004

4.4.90.51.00

00

4.744.580,00

PGM

Capítulo VII – DAS DIRETRIZES FINAIS

Art. 46 – O Poder Executivo, após a sanção da Lei do Orçamento Anual, divulgará por Unidade Orçamentária de cada órgão, entidade ou fundo que integra os orçamentos de que trata esta Lei, o Quadro
de Detalhamento das Receitas e das Despesas – QDR/QDD – explicitando, para cada categoria de
programação, as receitas no nível de alínea e as despesas no nível de elemento de despesa.
Art. 47 – Sem prejuízo das competências constitucionais e legais dos outros poderes e dos órgãos
da Administração Pública Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas
às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo, através da Secretaria
Municipal de Fazenda.
Art. 48 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2019, adotar medidas destinadas a agilizar,
racionalizar a operação e manter o equilíbrio na execução da Lei do Orçamento Anual.
Art. 49 – Em atendimento ao disposto no §3 do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, todos os recursos do Município destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União ou pelo Estado para a mesma finalidade serão aplicados pela unidade orçamentária
do Fundo Municipal de Saúde vinculada ao órgão Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 50 – Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
ao contrário.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N° 4.612, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
Abre em favor de diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 33.423.000,00 (Trinta e três milhões,
quatrocentos e vinte e três mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, com fundamento no
inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro de 2018;
Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 1.571 de 08 de janeiro
de 2018.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 33.423.000,00 (Trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e três mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação
das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no
inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Anexo I
ÓRGÃO

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SUPLEMENTAÇÃO

SEMAD

SEMAD

04.01.04.122.001.2.025

3.1.90.11.00

00

SEMAD

SEMAD

04.01.11.331.009.2.029

3.1.90.05.00

00

15.924.000,00
42.000,00

SEMAD

SEMAD

04.01.11.331.009.2.029

3.1.90.94.00

00

121.000,00

UNIDADE

PROGRAMA

DESPESA

FONTE

SMO

SMO

52.01.15.451.039.1.004

4.4.90.92.00

12

40.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.059.1.006

4.4.90.51.00

12

24.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.062.1.007

3.3.90.39.00

12

10.000,00

SMO

SMO

52.01.17.512.014.1.009

3.3.90.39.00

12

74.000,00

SMO

SMO

52.01.17.512.014.1.009

4.4.90.51.00

00

380.000,00

SMO

SMO

52.01.17.512.014.1.009

4.4.90.51.00

12

9.139,00

SMO

SMO

52.01.15.451.013.2.069

3.3.90.30.00

00

938.000,00

SMO

SMO

52.01.15.451.013.2.069

3.3.90.39.00

00

1.707.000,00

SEMC

SEMC

53.01.04.122.011.2.053

3.3.90.30.00

00

304.000,00

ÓRGÃO

ANULAÇÃO

SEMC

SEMC

53.01.04.122.011.2.053

3.3.90.39.00

00

800.000,00

SEMOB

SEMOB

55.01.15.452.036.2.048

3.3.90.39.00

00

299.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.04.122.001.2.020

3.3.90.39.00

00

29.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.241.045.2.021

3.3.90.39.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.241.045.2.021

4.4.90.52.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.242.045.2.022

3.3.50.43.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.242.045.2.022

3.3.90.30.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.243.045.2.023

3.1.91.13.02

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.243.045.2.023

3.3.90.30.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.243.045.2.023

3.3.90.36.00

00

10.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.243.045.2.023

3.3.90.39.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.30.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.36.00

00

75.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.39.00

00

23.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

3.3.90.92.00

00

6.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.08.244.045.2.024

4.4.90.52.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.04.122.001.2.094

3.3.90.30.00

00

5.000,00

SEMASC

FMAS

56.01.04.122.001.2.094

3.3.90.39.00

00

5.000,00

SEMASC

CMAS

56.03.04.122.001.2.067

3.3.90.14.00

00

5.000,00

SEMASC

CMAS

56.03.04.122.001.2.067

3.3.90.30.00

00

5.000,00

SEMASC

CMAS

56.03.04.122.001.2.067

3.3.90.33.00

00

5.000,00

SEMASC

CMAS

56.03.04.122.001.2.067

3.3.90.39.00

00

5.000,00

SEMASC

CMAS

56.03.04.122.001.2.067

4.4.90.52.00

00

5.000,00

SMTE

SMTE

59.01.11.331.079.1.033

3.1.90.13.03

12

20.000,00

SMTE

SMTE

59.01.11.331.079.1.033

3.3.90.30.00

12

40.000,00

SMTE

SMTE

59.01.11.331.079.1.033

3.3.90.39.00

12

10.000,00

SMTE

SMTE

59.01.11.331.079.1.033

3.3.90.92.00

12

12.000,00

SMTE

SMTE

59.01.11.331.079.1.033

4.4.90.52.00

12

30.000,00

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

28 ATOS OFICIAIS

QUINTa-feira, 10 de JANEIRo de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
atos oficiais

LAGARTO À
PORTUGUESA
Ingredientes
1300 a 1500 g de lagarto,
bem limpa, tire toda gordura.
MOLHO:
2 cebolas grandes bem
picadas ou fatiadas bem
fininha/1 maço cheiro verde bem picado/1 cálice
de vinho branco/5 tomates picados sem pele/Salsinha/Pimenta a gosto/1/4
de copo de azeite/2 tabletes de caldo de carne
100 g de azeitonas picadas/Orégano/Se preferir,
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 copos e meio de água.

Modo de preparo
Limpe bem a carne, é importante não deixar nenhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma panela de pressão.
Coloque a carne quando estiver bem quente, e
doure virando sempre, até
quando todos os lados estiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vinagre diluído em 1/2 copo
de água, mais 2 copos de
água.
Deixe ferver na panela de
pressão mais ou menos 40
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que sobrou da panela, todos os
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o
molho em camadas alternadas.
Deixando na geladeira de
um dia para o outro fica
um sabor especial.
Sirva em lanches, como
aperitivo ou refeição.

FILÉ DE SALMÃO AO
FORNO FACÍLIMO
Ingredientes
500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem
caroço/Orégano/3 colheres de sopa de Molho de
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Papel alumínio/1/2 cebola
fatiada.

Modo de preparo
Lave o salmão com
suco de limão.
Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo
até que fique transparente.
Reserve.
Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a
sobra dê para forrar
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio
na assadeira, coloque
o peixe já temperado
com sal, regue com
azeite e shoyu.
Decore com fatias de
azeitonas e um pouco
de orégano.
Despeje a cebola por
cima.
Embrulhe com o papel
alumínio, de maneira
que o líquido não derrame quando começar a esquentar.
Leve ao forno médio
para assar por cerca
de 30 minutos.
Sirva com legumes e
salada verde.

DECRETO N° 4.621 DE 09 DE JANEIRO DE 2019 TITULAR: ALEX CORDEIRO DOS SANTOS;
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da SUPLENTE: EDNA QUARESMA.
Criança e do Adolescente de Belford Roxo – CMDCA para o biênio
6) SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2019/2020 e dá outras providências.
TITULAR: CARLOS ALBERTO DECEMBRINO;
O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de SUPLENTE: ALEXANDRE BARRETO PASSOS.
suas atribuições,
7) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos TITULAR: DAIENE ANDRADE DE PAULA;
da Criança e do Adolescente – CONANDA nº 105, de 15 de junho de SUPLENTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA.
2005, que dispõe sobre os parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá ou- Art. 3º. A posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes tratados
tras providências, em especial o determinado nos artigos 6º ao 10; neste Decreto se dará no dia 11/01/2018, às 10 horas, na sede do

– RPPS, do Município de Belford Roxo, sob gestão do PREVIDE,
através da prestação de Consultoria Técnica Previdenciária, contemplando o apoio a fiscalização e acompanhamento do RPPS e
gestões jurídicas e administrativas, conforme condições e especificações contidas no Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
DATA, HORAL E LOCAL: Dia 31 de janeiro de 2019, às 10:00h, no
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Belford Roxo, localizado na Rua José Cunha, 305 – Areia Branca
– Belford Roxo – RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura
e aquisição, interessados até 03(três) dias úteis antes da data da
licitação, mediante a apresentação do carimbo do CNPJ e de pen
CMDCA, situada na Av. Retiro da Imprensa, s/n – Praça do Farrula drive, de 2ª à 6ª feira no horário de 10:00h às 16:00h, no PREVIDE.
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 15, de 12 de dezembro
– Heliópolis – Belford Roxo – RJ.
TELEFONE: (021) 2661-1018.
de 2018, que dispõe sobre o processo de escolha das entidades
não-governamentais que irão compor a representação da sociedaArt. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
DERIA LUIZ DA SILVA
de civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adorevogando
as
disposições
em
contrário.
PREGOEIRA
lescente de Belford Roxo – CMDCA para o biênio 2019/2020 e dá
MATR.
60/380-17
outras providências;
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Prefeito Municipal
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONAD
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 18/CMDCA/2018, de 14
Calendário de Reuniões do ano de 2019
de dezembro de 2018, que dispõe sobre o resultado do processo PORTARIA Nº 003/GP/2019 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
de escolha das entidades não-governamentais que irão compor a Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso
Reuniões Ordinárias
representação da sociedade civil no Conselho Municipal dos Di- V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIAN VIEIRA DA
reitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo para o biênio SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal,
Dia21/01
2019/2020 e dá outras providências;
símbolo SM, na Secretária Municipal de Administração.
Dia22/02
Dia22/03
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.382/2010, que dispõe sobre
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO
Dia18/04
a reformulação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Prefeito Municipal
Dia22/05
Adolescente de Belford Roxo,
Dia21/06
DECRETA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO – SEMC
Dia23/07
Art. 1º. Ficam designados para compor o Conselho Municipal dos
Dia22/08
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo – CMDCA os
PORTARIA N.º 01/SEMC/2019 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
Dia20/09
seguintes membros não-governamentais, para o biênio 2019/2020,
Excluir TASSIANA ZEFERINA SERVILHA, matrícula nº 60/61.312
Dia 22/10
com mandato de 11/01/2019 a 10/01/2021.
da PORTARIA N° 01/SEMC/2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017, puDia 21/11
blicada
em
03/08/2017
e
incluir
FLAVIO
DA
SILVA
LEITE
matrícula:
Dia
17/12
A) ENTIDADE NÃO-GOVERNAMENTAL DE MOVIMENTOS E DE
60/69008,
para
fiscalizar
o
contrato
nº
53/0000002/2017,
de
serviDEFESA OU ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ços de locação de máquinas e equipamentos, para atendimento em Obs:As reuniões acontecerão sempre às 14:00 hs, do respectivo
ADOLESCENTE:
diversos bairros no Município Belford Roxo.
dia, na Sede do PREVIDE.
1) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
PORTARIA N.º 02/SEMC/2019 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
BELFORD ROXO
TITULAR: MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO;
Excluir:MARCOS MARINHO DOS SANTOS matrícula nº 60/60405
SUPLENTE: WALLACE CRUZ DA SILVA.
e MICHEL DA SILVA MONTEIRO matrícula nº 60/69008 da PORTARIA N° 02/SEMC/2018 DE 17 DE AGOSTO DE 2018, publicada
2) CASA LAR VIVA RIO
em 18/08/2018 e incluir JEFFERSON MARIANO DA SILVA matricuTITULAR: ALESSANDRO ERMENEGILDO DA SILVA;
la nº 60/60579 e COSMO THIAGO DA SILVA PEREIRA matrícula
SUPLENTE: ERICA MATHIAS DE LIMA DA SILVA.
nº 60/66495, para fiscalizar o contrato nº 53/003/2018, contido no
Pregão Presencial 050/2017.
3) SOLIDARIEDADE
TITULAR: GILVAN GORGONHO DE MEDEIROS;
SUPLENTE: JOSÉ BENTO DA SILVA.
PORTARIA N.º 03/SEMC/2019 DE 09 DE JANEIRO DE 2019.
Excluir: OCTACÍLIO DE SANTANA – Matrícula 60/60405 da POR4) FEDERAÇÃO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADOTARIA N° 053/SEMC/2017 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017, puRES E ENTIDADES AFINS DE BELFORD ROXO
blicada em 02/12/2017 e incluir FLAVIO DA SILVA LEITE matricuTITULAR: SIMONE MARIA DE ALCÂNTARA ROSA;
la nº 60/69008, para fiscalizar o Procedimento Administrativo nº
SUPLENTE: MARCELO MORAES RODRIGUES.
52/0000085/2017.
B) ENTIDADE NÃO-GOVERNAMENTAL DE MOVIMENTOS E DE
DEFESA DA MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO:

PAULO SÉRGIO CORREA LUNA
Secretaria Municipal de Conservação

1) TITULAR: CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA MADRE TERE- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE REZA DE CALCUTÁ: SÉRGIO DA SILVA CLEMENTE / SUPLENTE:
CURSOS E CONVÊNIO
INSTITUTO SANTA PAULINA DO CORAÇÃO DE JESUS: DIEGO
NICOLAU SIMÕES
Despacho do Prefeito (Processo nº50/0021/2018). HOMOLOGO a presente Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
2) INSTITUTO ESTRELA AZUL
N° 010/2018, cujo o objeto é GERENCIAMENTO DAS OBRAS
TITULAR: ENOCK ALVES DE OLIVEIRA;
DE SANEAMENTO INTEGRADO NO BAIRRO SHANGRILÁ NO
SUPLENTE: MIGUEL RODRIGUES DA SILVA.
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, adjudicando seu objeto a
empresa:R3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de
3) INSTITUTO LUZ E VIDA
R$ 847.425,18 (Oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e
TITULAR: ANDRÉ SILVA PRATA;
vinte e cinco reais e dezoitos centavos ), conforme Ata de julgaSUPLENTE: SILVIA BARBOZA MOURA.
mento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa de Adjudicação
da Comissão Permanente de Licitações , Materiais e Serviços as
4) ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL AMBS-SUBLIME
fls. 452, 453 e 513 a 516 e ainda, pareceres da Douta Procuradoria
TITULAR: JANDYRA DA PENHA FRANCISCO ROSA;
Geral do Município as fls. 136 e 137 e da Controladoria Geral do
SUPLENTE: MEIRE RODRIGUES DE SOUZA ALMEIDA.
Município as fls. 501, 502 e 520 a 523 . Em 08 de janeiro de 2019.
Art. 2º. Ficam designados para compor o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo – CMDCA os
seguintes membros governamentais, para o biênio 2019/2020, com
mandato de 11/01/2019 a 10/01/2021.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Projetos, Captação de Recursos e Convênio.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL– CONFIS
Calendário de Reuniões do ano de 2019
Reuniões Ordinárias
Dia21/01
Dia22/03
Dia22/05
Dia23/07
Dia20/09
Dia 21/11
Obs:As reuniões acontecerão sempre às 14:00 hs, do respectivo
dia, na Sede do PREVIDE.
IVAN DAHER OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Calendário de Reuniões do ano de 2019
Reuniões Ordinárias
Dia16/01
Dia15/02
Dia15/03
Dia15/04
Dia15/05
Dia14/06
Dia15/07
Dia15/08
Dia16/09
Dia 15/10
Dia 14/11
Dia 13/12
Obs:As reuniões acontecerão sempre às 14:00 hs, do respectivo
dia, na Sede do PREVIDE.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA
PRESIDENTE

1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA Nº 001/SEMUS/2019 DE 09 DE JANEIRO DE 2019
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BELFORD
TITULAR: LUANA NATAL DOS SANTOS;
Designa os servidores DOUGLAS LUIZ DE SOUZA BASTOS, maROXO – FUNBEL
SUPLENTE: FRANCISCA ANTONIA CORREIA DA SILVA.
trícula 60/60357 e JOSE MARCIO NEVES DE SIQUEIRA, matrícula
60/60425, para atuarem na fiscalização da execução do contrato nº PORTARIA Nº. 021/FUNBEL/2019 DE 09 DE JANEIRO DE2019.
2) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/00033/2018, processo nº 08/0275/2017.
Tornar sem efeito a PORTARIA N°015/FUNBEL/2019 DE 08 DE JATITULAR: WAGNER FRANCISCO DEVENS DA SILVA;
NEIRO DE 2019, publicada em 09/01/2019.
SUPLENTE: MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA.
Vander Louzada de Araújo
3) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: FABIO NUNES SARAIVA;
SUPLENTE: CÉLIO DAVI DE SOUZA CALADO.
4) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TITULAR: ELISSON DA SILVA PERES;
SUPLENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FELÍCIO.
5) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TITULAR: RODRIGO VARGAS TERRA;
SUPLENTE: RENATO MOREIRA OLIVEIRA.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO – PREVIDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDE Nº 00820/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
OBJETO: Seleção de sociedade empresária especializada para a
prestação de serviços de consultoria e assessoria com objetivo de
auxiliar no gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social
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Tornar sem efeitoa PORTARIA N°019/FUNBEL/2019 08 DE JANEIRO DE 2019, publicada em 09/01/2019.
PORTARIA Nº. 023/FUNBEL/2019 DE 09 DE JANEIRO DE2019.
Tornar sem efeitoa PORTARIA N°020/FUNBEL/2019 08 DE JANEIRO DE 2019, publicada em 09/01/2019.
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