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Meninas do bangu estão 
nas semis do brasileirão 

de futebol americano
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rogéria emmer comanda 
Happy Hour de sexta-feira 
no caxias shopping

resenHa cultural

“só empurrei e ela caiu”
7

em mais um crime de feminicídio,  a delegacia de atendimento a Mulher (deam) de nova igua-
çu prendeu o homem acusado de sequestro, tortura, cárcere privado e assassinato da namo-
rada. segundo a polícia, em tom de deboche, o covarde disse que só deu um ‘empurrãozinho’. 

3

de olho no futuro, 
governo vai criar 
laboratórios de 

a.i. em todo brasil
2

Político do 
‘rabo sujo’ 

não tem moral 
para criticar 

ninguém 

divulgação/redes sociais

tragÉdia 
Jovem tem a cabeça 

esmagada em 
acidente de moto 
em nova iguaçu

7

invESTigAçãO 

Justiça determina que 
delegacia de Homicí-
dios investigue a mor-
te de preso achado 
enforcado em cela. 

PROblEmáTicO

7

Traficante suspeito 
de envolvimento no 
assassinato de PM 
é preso em favela do 
subúrbio carioca.

ORdEnAçãO 

4

Prefeitura de são João 
de Meriti convoca po-
pulação para debater 
revisão do Plano dire-
tor do município. 

cAmPAnHA

3

novembro azul alerta 
população masculi-
na para prevenção ao 
câncer de próstata. 

7

Que venham as 
chuvas de verão!
a defesa civil de belford roxo está preparada 
para enfrentar os problemas causados pelas 
chuvas de verão. o órgão se reuniu com o gru-
po de ações coordenadas (grac) para planejar 
ações preventivas e em caso de crise. 
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Hoje, quem recebe nosso abra-
ço especial é Cristiane veríssimo, 
do bairro Prata, em Nova igua-
çu, aniversariante do dia. Cris é 
fisioterapeuta, ativista social e 
cultural, além de incentivadora 
artística nos eventos que promo-
ve. Parabéns e aquele abraço, 
Cristiane veríssimo!!!

aquele abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Começa nesta quarta (6), a 
partir das 20h, na Rua augus-
to vasco aranha – Praça de 
areia Branca, com muito sam-
ba e animação, a temporada 
de ensaios técnicos de rua da 
inocentes de Belford Roxo, vi-
sando preparar a Caçulinha da 
Baixada para buscar o troféu de 
campeã, no Carnaval de 2020. 
a escola se prepara desde maio 
com ensaios na quadra, e total 
apoio do presidente Reginaldo 
gomes. 

“Nosso objetivo é alcançar 
o grau de excelência em todos 
os quesitos. Todos os anos nos-
sos treinos na rua tem levado 
centenas de pessoas, à Praça de 
areia Branca. além da comu-
nidade comparecer em massa, 
a população de Belford Roxo, 

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

ex-prefeito vomita m...sobre o soMbra

aquele ex-prefeito de uma das cidades da Bai-
xada Fluminense comentou na roda de puxa-sacos 
que frequenta uma vez por mês, que o SoMBRa 
e nada é a mesma coisa para ele. “Esse cara, que 
não sei quem é e nem quero saber é nada vez nada. 
Passa batido”, teria dito a figura, que teve algumas 
sujeiras reveladas aqui em primeira mão.

*****************************************

sem moral e com a imagem suja
Quem é esse malandro para achar alguma coisa? 

um sujeito que tem a imagem mais suja do que pau 
de galinheiro não pode abrir a boca e vomitar fezes 
e urina sobre nosso trabalho. a grana que ele tem 
compra o que for, mas não a opinião deste SoM-
BRa. vai lavar essa boca que mente há muito tem-
po e engana eleitores desavisados! vai aprender a 
viver e fazer política sadia para merecer elogios 
aqui. do contrário, será sempre paulada na moleira.

*****************************************

se cutucar o leão, vai levar...
Por enquanto, o nome do corrupto será mantido 

em sigilo. Se cutucar novamente o leão com vara 
curta, aí, sim, terá seu nome e cara colocados aqui. 
Então, ele verá quem é o ‘nada’ da história com 
mais revelações brabas sobre si. Entendeu o recado 
ou vai pagar pra ver? 3,2,1...

unidos da 
Ponte 
comemora
67 anos

a unidos da Ponte 
prepara festa para o pró-
ximo domingo. a azul e 
Branca de São João de 
Meriti convida as coir-
mãs acadêmicos de San-

ta Cruz e Renascer de 
Jacarepaguá, em come-
moração dos 67 anos da 
escola, completados no 
último dia 3 de novem-
bro. o evento acontece a 

partir das 15h e a entra-
da será 1kg de alimento 
que será doado a campa-
nha “Natal sem fome”. 
Presenças confirmadas 
dos destaques da escola 

(velha guarda, baianas, 
passistas e a bateria do 
Mestre vitinho). a Stop 
Show fica na rua Maes-
tro Benedito Moura - 50 
- São João de Meriti.

divulgação

rogéria emmer
em caxias

a Happy Hour gratuita 
do Caxias Shopping do 
dia 8 de novembro será 
um festival de sucessos. 
No palco, a cantora Rogé-
ria Emmer interpretará as 
canções mais badaladas 
de artistas dos mais va-
riados gêneros musicais. 
o espetáculo faz parte do 
projeto “Shows de Sexta” 
que a cada sexta-feira tem 
um artista diferente apre-
sentando-se no palco do 
Caxias Shopping. local: 
Praça de alimentação do 
Caxias Shopping, a partir 
das 19h30. Endereço: Ro-
dovia Washington luiz, 
2895.  duque de Caxias. 
RJ. Telefone: (21) 2430-
5110 ou Whatsapp (21) 
99305-3611.

vai começar a batucada nas ruas de belford roxo
com certeza chegará junto fa-
zendo com que o ensaio seja 
melhor ainda. É sempre mui-
to bom ser recepcionado pelo 
público, principalmente, nesta 
localidade que os ensaios são 
tradicionais. ver todo mundo 
cantando, a escola evoluindo 
nos estimula ainda mais a fazer 
um desfile grandioso. Este ano 
todos irão cantar nosso hino 
comandado pela voz de Pixulé 
e Tem-Tem Sampaio ao som da 
bateria Cadência da Baixada de 
mestre Washington Paz. Temos 
que estar tecnicamente perfei-
tos no que se refere à harmonia, 
evolução e canto para sermos 
campeões”, diz o presidente. 

“Queremos iniciar a tem-
porada, num clima de euforia 
e confraternização. Convido a 

todos para participar conosco 
e ver o rodopio de nossas baia-
nas, a beleza das passistas de 
Tina Bombom, a maravilhosa 
rainha de bateria Fabiana an-
drade; o bailado do mestre-sa-

show “lágrimas” com Paulo césar 
feital, lucas bueno e nina Wirtti

Três artistas e duas ge-
rações fundem-se no 
palco do Teatro Ri-

val Petrobras, neste dia 5 de 
novembro, às 19h30, para 
lançar o Cd “lágrimas”. o 
poeta e compositor Paulo 
César Feital, representante 
da mais genuína música bra-
sileira, uniu-se a lucas Bue-
no, considerado um dos mais 
brilhantes criadores do novo 
cancioneiro nacional, e con-
ceberam o Cd “lágrimas”, 
já apontado pela crítica espe-
cializada como obra-prima. 
a cantora Nina Wirtti, par-
ticipação especialíssima no 
Cd, é intérprete do mais alto 
quilate, e um diamante que 
cintilará nesse colar de três 
pedras raríssimas.

o espetáculo de lança-
mento do CD retrata, fiel-
mente, o quadro social de 
um Brasil apaixonado, dra-
mático e, ao mesmo tempo, 
combativo e esperançoso. os 
esquetes, bordados por textos 
poéticos, conduzem a plateia 
pelas estradas da resistência 
e da emoção!

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

la e porta-bandeira, a elegância 
da velha guarda e compositores. 
É um grande show”, vibra Sau-
lo Tinoco, diretor geral de car-
naval. 

o tradicional ensaio técnico 

conta com a parceria da Pre-
feitura de Belford Roxo que 
é a responsável pela monta-
gem do esquema de seguran-
ça. Também com apoio de 
outros órgãos públicos que 
facilitam e garantem o bem-
-estar do público presente. 

o enredo da agremia-
ção para 2020 é “Marta do 
Brasil – Chorar no começo 
para sorrir no fim”, do car-
navalesco Jorge Caribé. É 
uma homenagem à mulher 
brasileira exemplificada pela 
maior artilheira de futebol 
do mundo, a jogadora Marta 
da Silva. 

a tricolor de Belford Roxo 
será a segunda agremiação, a 
desfilar no Sábado de Carna-
val, no Sambódromo.

Apresentação do trio terá Altay Veloso e Moyseis Marques como convidados

 divulgação

no palco do rival

Ficha técnica 

Paulo César Fei-
tal e Nina Wirtti: 
vozes

lucas Bueno: voz 
e violão

Patrick angello: 
direção musical e 

violão 7 cordas
Rubinho Jacob: 

violão 6 cordas
Tom Retz: flauta
Marcus Thadeu: 

percussão
local: Teatro Ri-

val Petrobras
Endereço: Rua Ál-

varo alvim, 33/37
Cen t ro /Cine lân -

dia - Rio de Janeiro
i n f o r m a ç õ e s : 

(21) 2240-9796

Momento Inocente com Pixulé, Fabiana Andra-
de e Saulo Tinoco
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tecnologia

MaRCElo CaMaRgo/agêNCia BRaSil 

Ministro anuncia criação de oito laboratórios de inteligência artificial. Quatro deles estarão vinculados a 
políticas voltadas à chamada internet das coisas, que conectará objetos do cotidiano à internet

novembro azul alerta para 
ao câncer de próstata 

Marcos Pontes explica o projeto dos laboratórios de A.I. durante a cerimônia da abertura da 5ª Semana de Inovação em Brasilia

o brasil de olho no futuro

a criação de oito 
laboratórios de 
inteligência ar-

tificial foi anunciada 
ontem pelo ministro da 
Ciência, Tecnologia, 
inovações e Comunica-
ções, Marcos Pontes. os 
equipamentos vão ge-
renciar, criar e trabalhar 
em rede. 

Pontes explicou que 
quatro deles estarão vin-
culados a políticas volta-
das à chamada internet 
das coisas, que conecta-
rá objetos do cotidiano 
à internet. “gostaria de 
dar uma boa notícia. Es-
tamos criando oito labo-
ratórios em inteligência 
artificial. Desde que che-
gamos ao governo, esta 
foi uma das prioridades 
para melhorar a capaci-
dade do país em inteli-
gência artificial”, disse 
o ministro durante a ce-
rimônia da abertura da 5ª 
Semana de inovação, em 
Brasília.

antonio carlos 
horahmunicipios@gmail.com

AlInhAr 
InIcIATIVAS que 
já exISTeM no 

PáIS 
de acordo com Pontes, a 

ideia é alinhar iniciativas 
que já existem em todo o 
país, no sentido de geren-
ciar, criar e trabalhar em 
rede, com o objetivo de de-
senvolver inteligência artifi-
cial. No entanto, o ministro 
não apresentou prazos para 
a implementação completa 
dos laboratórios.

“um desses laboratórios 
vai trabalhar nas frontei-
ras do conhecimento em 
inteligência artificial, com 
segurança cibernética, em 
conjunto com o Exército 
Brasileiro. os outros sete 
serão de inteligência artifi-
cial aplicada. dentre esses 
sete, que convergem para o 
planejamento estratégico, 
quatro estão conectados com 
o decreto [9.854/19] de in-
ternet das Coisas, que prevê 
[a instituição de] quatro câ-
maras: cidades 4.0, indústria 
4.0, agro 4.0 [rural] e saú-
de 4.0”, acrescentou.

Segundo o ministro, 
os quatro laboratórios 
estarão diretamente 
ligados às câmaras, 
cada um com um dos 
quatro temas. “E, dos 
três restantes, um será 
ligado à inteligência 

artificial aplicada à 
administração públi-
ca”, completou.

Para justificar a em-
preitada do governo, 
Pontes destacou ca-
pacidades humanas 
que considera ferra-

mentas fundamentais 
para a civilização. “o 
que fez a diferença ao 
longo da história, foi 
a capacidade de tra-
balharmos em equipe; 
a capacidade de ra-
ciocínio, planejamen-

to e de pensarmos o 
futuro; e nossa capa-
cidade de criar ferra-
mentas para resolver 
problemas e melhorar 
a qualidade de vida”, 
afirmou.

“Criamos coisas 

magníficas, passamos 
por várias transfor-
mações”, máquinas, 
motores, eletricida-
de, eletrônica, com-
putadores, aviões – e 
chegamos a um ponto 
agora que é muito es-

pecial, que é a trans-
formação digital. Te-
mos ferramentas que 
ajudam a criar outras 
ferramentas que nos 
ajudam a planejar e a 
trabalhar em equipe”, 
acrescentou.

Diretamente ligaDos às câmaras, caDa um com um Dos quatro temas

depois de o outubro 
Rosa alertar as mulheres 
para os perigos do câncer 
de mama, o Novembro 
azul chega para conscien-
tizar os homens da impor-
tância da prevenção ao 
câncer de próstata (foto). 
No ano passado, mais de 
65 mil casos foram regis-
trados no Brasil.

dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde es-
timam que 68.220 novos 
casos de câncer de próstata 
tenham sido diagnostica-
dos no país em 2018. o 
risco estimado é de 66,12 
casos a cada 100 mil ho-
mens.

Para diminuir tais nú-
meros, é importante aca-
bar com o tabu em torno 
do exame de toque, que 
é necessário para detec-
tar qualquer alteração na 
próstata. de acordo com 
a Sociedade Brasileira de 
urologia, esse exame “é 
parte fundamental da ava-
liação prostática, servindo 
também para auxiliar na 
decisão da melhor forma 
de tratamento, caso o cân-
cer esteja presente”. 

vale salientar, porém, 
que o câncer de próstata é 
diagnosticado exclusiva-

mente por meio da biópsia 
do órgão. Para realizá-la, 
o médico precisa levar em 
consideração alguns fato-
res, entre eles o exame de 
toque retal e também o nível 
do antígeno Prostático Es-
pecífico (PSA, na sigla em 
inglês), uma proteína produ-
zida pelo tecido prostático.

DoençA 
SIlencIoSA 

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de urologia, o início 
da avaliação do risco de 
câncer de próstata começa 
aos 50 anos. Entre homens 
negros, obesos mórbidos ou 
com parentes de primeiro 
grau que já tiveram a doen-
ça, como o risco da doença 

é maior, os exames deverão 
ser realizados a partir dos 45 
anos.

Entre os sintomas da fase 
inicial da doença, estão: di-
ficuldade de urinar e neces-
sidade de urinar mais vezes 
durante o dia e à noite. Já 
em fase mais avançada, os 
pacientes apresentam: dor 
óssea, sintomas urinários, 
além de, em casos mais 
graves, infecção generali-
zada e insuficiência renal. 
Para ajudar na prevenção 
do câncer, é importante ter 
uma alimentação saudável, 
manter o peso corporal 
adequado, praticar ativida-
de física, não fumar e evi-
tar o consumo de bebidas 
alcoólicas.

divulgação 

Operação Pulmão fiscaliza setor de cigarros

A equipe de auditores esteve em um endereço em caxias 

a Secretaria de 
Estado de Fazen-
da do Rio (Sefaz-
-RJ) realizou, na 
última sexta-feira, 
a operação Pulmão 
limpo, com o ob-
jetivo de fiscalizar 
o ramo de cigarros. 
os auditores fiscais 
da Receita Estadu-
al (aFREs) foram 
a três endereços 
ligados a um con-
tribuinte do setor, 
todos em duque de 
Caxias. a ação con-
tou com o apoio da 

Polícia Militar e da 
operação Barreira 
Fiscal, da Secre-
taria de Estado de 
governo.

No estabelecimen-
to onde funcionava 
a fábrica de cigar-
ros, os auditores 
abordaram um cami-
nhão que transpor-
tava insumos para a 
fabricação de cigar-
ros sem nota fiscal. 
o veículo foi apre-
endido e encami-
nhado para o Posto 
Fiscal de Nhangapi. 

Também foram en-
contrados um depó-
sito de insumos sem 
inscrição Estadual e 
um estabelecimento 
em um endereço di-
ferente do cadastra-
do na Sefaz-RJ.

Com a operação 
Pulmão limpo, che-
ga a 45 o número de 
ações de combate à 
sonegação de im-
postos e promoção 
da educação fiscal 
realizadas em 2019 
pela Secretaria de 
Fazenda.

 divulgação/govERNo do ESTado 
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avaliação

Secretaria de Comunicação 
Social de Queimados

Exame é utilizado para compor nota do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica e está sendo aplicada a estudantes  do 5º e 9º ano 

alunos de Queimados fazem a Prova brasil 

consulta popular i
a Prefeitura de São João 

de Meriti convida a popula-
ção para participar das reu-
niões de consulta popular 
para revisão do Plano di-
retor. o primeiro encontro 
acontece hoje, a partir das 
18h na igreja da Matriz, no 
Centro do município. 

o Rio de Janeiro poderá perder até R$ 100 
bilhões caso o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decida suspender a lei dos Royalties, 
que trata da distribuição dos recursos do petró-
leo para estados produtores, no julgamento do 
próximo dia 20. 

os dois maiores navios da Marinha do Bra-
sil deixaram o Rio ontem em direção ao Nor-
deste do país para ajudar no combate ao vaza-
mento de óleo que atinge as praias da região. 
a medida foi tomada mais de 60 dias após o 
óleo começar a chegar à costa brasileira.

Pacto social iii
Para a revisão é funda-

mental a participação dos 
moradores, de modo a re-
sultar num pacto social 
pelo acesso ao trabalho, 
moradia digna, saneamen-
to, transporte, serviços e 
equipamentos urbanos. o 
Plano é uma lei de ordena-
mento espacial.

os descontos anunciados pelos comerciantes de-
verão estar descritos nos cupons fiscais, de forma 
clara e individualizada por produto. a lei que de-
termina a medida, de autoria dos deputados do PT, 
andré Ceciliano e Waldeck Carneiro, foi sancionada 
pelo governador Wilson Witzel e publicada no diá-
rio Oficial do Poder Executivo ontem. 

descontos de forma transparente 
Plano diretor ii

o segundo será na próxi-
ma sexta-feira, a partir das 
14h no Circo Escola Benja-
mim de oliveira, em venda 
velha.

o Plano diretor é o prin-
cipal instrumento de plane-
jamento do município e é 
uma obrigação legal definida 
pelo Estatuto das Cidades.

Médio prazo iv 
o documento é elaborado 

para uma perspectiva de mé-
dio prazo, sendo referência 
para mais de uma adminis-
tração e  não deve ser con-
fundido com Programa de 
governo. Mais informações 
no site da Prefeitura: http://
meriti.rj.gov.br/semtracite1/
plano_diretor/

o instituto Chico Men-
des de Conservação da 
Biodiversidade(iCMBio) confir-
mou o que tanto se temia: frag-
mentos do óleo que já poluiu praias 
e mangues dos nove estados da Re-
gião Nordeste foram vistos numa 
pequena área do Parque Nacional 

Marinho de abrolhos, santuário 
ecológiuco localizado a cerca de 
70 quilômetros (km) da cidade de 
Caravelas (Ba). Por  conta disso, 
decidiu suspender, temporariamen-
te, as visitas. 

o parque nacional foi criado em 
1983 e abriga uma das mais ricas 

biodiversidade marinha do Brasil e 
do atlântico Sul, com estruturas de 
recifes únicas. É também é o prin-
cipal berçário das baleias jubarte no 
atlântico e refúgio de espécies de 
tartarugas marinhas ameaçadas de 
extinção, além de aves marinhas 
que aproveitam o fato de as águas 

ao redor do arquipélago serem 
fartas em peixes e outras espécies 
marinhas (o que faz da pesca fonte 
de subsistência de milhares de mo-
radores da região). Tudo isso está 
ameaçado e pode sofrer consequ-
ências por décadas. É preciso agir 
rápido!, antes que seja tarde!

Ameaça a Abrolhos é confirmada pela ICMBio

                                   divulgação 

direto ao ponto

THiago louREiRo/divulgação

as chuvas caíram na Bai-
xada Fluminense nas últi-
mas semanas, como a de 
granizo, no dia 18 de outu-
bro, podem ter provocado  o 
surgimento de um buraco na 
Rua Primeiro de Maio, no 
bairro agostinho Porto. de 
acordo com relatos de mo-
radores, a manilha está que-
brada e será preciso fazer a 
troca. Eles temem a ocor-
rência de acidentes e pedem 
providências à Prefeitura 
para realizar a manutenção. 

nos bairros

buraco surge no meio da rua em são João de Meriti 
horahmunicipios@gmail.com bruno covas segue internado

SÃo PAulo - 
um boletim mé-
dico divulgado 
ontem pelo Hos-
pital Sírio-liba-
nês informa que 
foi detectado um 
coágulo no átrio 
direito do cora-
ção do prefeito 
de São Paulo, 
Bruno Covas. o 
problema foi en-
contrado com a 
realização de um 
ecocardiograma. 

a partir de ou-

 REPRodução/FaCEBook 

Brasil

tros exames, tam-
bém foram encon-
trados sinais de 
t romboembol i smo 
pulmonar e o sur-
gimento de um pe-
queno trombo junto 
ao cateter venoso 
central. devido às 
complicações, a 
equipe médica de-
cidiu por manter 
Covas internado 
para adequar a me-
dicação anticoagu-
lante. Fonte: agên-
cia Brasil 

CRT dificulta cadastro de moradores 
para desconto no pedágio em Magé

válido desde outubro 
de 2015, resultado de um 
acordo judicial interme-
diado pela Procuradoria 
da Prefeitura de Magé, o 
desconto de 50% no valor 
total do pedágio cobrado 
pela Concessionária Rio 
Teresópolis (CRT) para 
quem tem carro emplacado 
naquele município tem aju-
dado bastante a diminuir as 
queixas dos moradores da 

cidade, mas a administra-
dora do trecho da BR-116 
sob regime de concessão 
resolveu agora dificultar 
o cadastro dos moradores, 
aceitando como prova de 
residência apenas contas 
de luz, água e iPTu em 
nome do interessado, não 
reconhecendo como atesta-
do o documento do veícu-
lo, conta de telefone celu-
lar ou fixo. 

   Alunos da Escola Estadual Municipalizada José de Anchieta antes do exame 

Concentração em 
sala de aula: mais 
de 2 mil alunos da 

rede municipal de ensino 
de Queimados realizaram a 
Prova Brasil na última se-
mana. as avaliações, pro-
movidas pelo Ministério da 
Educação, são direciona-
das às turmas de 5º e 9º ano 
do Ensino Fundamental de 
todo o país. Com base nos 
resultados, o Ministério da 
Educação chega ao Índice 
de desenvolvimento da 
Educação Básica (ideb), 
que em sua última edição 
(2017) destacou a cidade 
como a que mais cresceu 
na Região Metropolitana 

(média de 4,55).
o caderno de provas 

contém 44 questões obje-
tivas, divididas em 22 de 
língua Portuguesa e Mate-
mática. Cada estudante tem 
25 minutos para resolver as 
questões propostas e mais 
10 minutos para preencher 
a folha de respostas. 

“Estamos confiantes 
quanto ao resultado, porque 
a educação queimadense 
vem preparando os alunos 
para este exame desde o 
início do ano letivo. Promo-
vemos três simulados para 
familiarizar os estudantes 
com o modelo da prova, 
o tempo de realização e o 
preenchimento do cartão. 
Já somos o 1º lugar entre 
o 9º ano e o 2º lugar geral 

da Baixada. Nosso objetivo 
agora é bater a meta nacio-
nal”, destacou o Secretário 
da Pasta, lenine lemos.

PrePArAçÃo Fez
 A DIFerençA

um dos alunos do 9º ano 
da Escola Estadual Munici-
palizada José de anchieta a 
participar do exame é Caio 
Flávio, de 14 anos. o ado-
lescente, que sonha em ser 
advogado, demonstra con-
fiança ao falar do resultado 
da prova. “Muitas questões 
foram parecidas com as que 
os professores cobraram 
de nós nos simulados. isso 
ajudou bastante“, declarou 
o aluno, que tem como ma-
térias favoritas geografia e 
português.
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botafogo samba clube tem parceria 
de Jairzinho Furacão na finalíssima
Semifinal realizada no Food Park do Nilton Santos contou com as presenças 
da União Cruzmaltina, Guerreiros Tricolores e Imperadores Rubro-Negros

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

alExaNdRE vidal / CRF

libertadores: conmebol convoca
Reunião para tratar final Fla x River três brasileiros no pódio no 

aberto da austrália de Judô

 Inicialmente, a final está marcada para o Está-
dio nacional do chile, em Santiago 

 Além do Fogão Sc, Vasco, Fla e Fluminense também cantaram seus sambas na festa alvinegra

divulgação/CoNMEBol

a polêmica rela-
cionada à final da 
libertadores ainda 
não está resolvida. 
ontem (4), a Con-
mebol anunciou que 
realizará uma reu-
nião ao lado de Fla-
mengo e River Plate 
para tratar sobre a 
decisão da compe-
tição, originalmente 
marcada para San-
tiago, no Chile.

além dos clubes, 
a entidade sul-ame-
ricana ainda convo-
cou os presidentes 
das federações de 
futebol de Brasil, 
argentina e Chile. 
o encontro aconte-
cerá hoje e  deverá 
ser um capítulo fun-
damental na confir-
mação do local da 
final.

a indefinição 
acontece por conta 
do momento turbu-

lento pelo qual atra-
vessa Santiago. Há 
menos de um mês, 
milhões de chilenos 
se espalharam pela 
cidade para protes-
tarem contra condi-
ções sociais críticas. 
o principal alvo dos 
manifestantes é o 
presidente Sebastián 
Piñera.

Recentemente, o 
Chile anunciou que 
não sediará a reunião 
da cúpula da apec 
(Fórum de Coopera-
ção Ásia-Pacífico), 
além da conferência 
do clima da oNu. 
a maior preocupa-
ção da Conmebol é 
a supermanifesta-
ção marcada para o 
dia 23 de novembro, 
que busca chamar a 
atenção do mundo 
para os problemas 
que acometem a po-
pulação chilena.

o judô brasileiro 
conquistou três meda-
lhas na madrugada do 
último domingo duran-
te o aberto da austrá-
lia de Judô, na cidade 
de Perth. a competição 
também garantiu pon-
tos importantes na clas-
sificação geral para os 
Jogos olímpicos de 
Tóquio 2020.

 o judoca Rafael Ma-
cedo obteve o melhor 
resultado para o Brasil. 
Antes de chegar à final 
contra o russo Mikhail 
igolnikov na categoria 
até 90kg, o brasileiro 
foi atropelando adver-
sários com ippons (gol-
pes perfeitos): bateu na 
estreia o judoca iniki 
uera, de Nauru (ilha da 
oceania); depois derro-

 rafael Macedo leva prata e fica perto da classificação para Tóquio

agêNCia BRaSil

 

Já na madrugada no último 
sábado, 2, o Botafogo Sam-
ba Clube conheceu os seus 

sambas finalistas, no Food Park 
do Estádio Nilton Santos, no 
Engenho de dentro. Numa noi-
te de disputa acirrada e que foi 
marcada pela confraternização 
de escolas de cunho esportivo, 
a agremiação gloriosa teve casa 
cheia e cinco obras avançaram à 
decisão, que ocorrerá na próxi-
ma sexta-feira, dia 8.

Os sambas finalistas - Samba 
01: Cláudio Emiliano, Fumaça, 
Eduardo almeida, luis alves, 
Marli Jane, Profª Tânia, Wan-
derlei da Penha e Nego léo.

Samba 07: Jairzinho Fura-
cão da Copa, Tinga, Fernando 
Professor, Jefferson oliveira, 
Thiago Bahiano, Jp Monteiro, 
Thiago vaz, Renan diniz, Ra-
fael gigante, vinícius, luizinho 
das Camisas e denis Moraes. 
Participação especial: Wallace 
oliveira, davi Júnior, Potter 
Botafogo e uilber guarinho. 
Samba 12: valtinho Botafogo, 
Claudinho oliveira, Muguinho 
e araguaci. Samba 13: Marcelo 
adnet, dudu Cantão, anderson 
Feife e Ricardo Mello. Samba 

78: dudu azevedo, lucas do-
nato, Emerson dias, Charles 
Silva, Thiago diogo, andy lee, 
victor Nascimento, viny Ma-
chado, amaury Martins e J l 
azevedo.

quATro TIMeS e A 
PAIxÃo Pelo SAMBA
antes do início das dispu-

tas, o Botafogo Samba Clube 
abriu as portas para receber as 
agremiações que carregam as 
cores de seus clubes para uma 
grande confraternização. impe-
radores Rubro-Negros, união 
Cruzmaltina e guerreiro Trico-
lores se juntaram ao alvinegros 
e entoaram seus sambas para o 
carnaval 2020, mostrando que 

a paz impera entre as escolas de 
samba. Sandro lima, presidente 
da agremiação gloriosa, festejou 
o encontro. “O samba une e fi-
cou provado isso aqui. Receber 
as coirmãs que representam 
seus times foi muito importan-
te porque tirou o estigma que 
isso traria violência para a folia. 
Muito pelo contrário. É motivo 

de mais alegria. São quatro ban-
deiras representando os grandes 
clubes do Rio, mas somos sam-
bistas e é isso que importa. Sam-
ba, futebol e respeito é o lema”, 
destaca Sandro.

A final do Botafogo Samba 
Clube ocorre na sexta-feira, 8, a 
partir das 20h, no Food Park do 
Estádio Nilton Santos, no Setor 

oeste. Em 2020, a escola será a 
nona a se apresentar pelo gru-
po Especial da intendente Ma-
galhães, no dia 24 de fevereiro, 
com o enredo “injusto seria não 
falar de você, Beth Carvalho. 
Esse é o Botafogo que eu gos-
to!”.

(Fonte: Emerson Pereira / 
assessoria de imprensa)

tou Tomasz Szczpaniak, 
da Polônia, e superou na 
semifinal o israelense Li 
kochman.  Na luta pelo 
ouro, Macedo reencon-
trou igolnikov, oponente 
que ele já havia vencido 
no Mundial Júnior de 
2014, mas desta vez foi 
o russo quem levou a 
melhor. O brasileiro fi-
cou com a prata e somou 
490 pontos – totalizando 
3.240 pontos. Ele subiu 
da 15ª para 14ª posição 
no ranking mundial. atu-
almente, o judoca é o 
brasileiro com a melhor 
pontuação e já estaria 
classificado se a briga 
por vagas terminasse 
hoje.  

o meio-médio Eduar-
do Yudi também subiu 
ao pódio na austrália: 

ele conquistou o bronze 
na categoria até 81kg e 
ascendeu para o 21º lu-
gar no ranking mundial.  
Yudi perdeu a semifinal 
para o russo aslan la-
pinagov, número sete do 
mundo, e na disputa pelo 
bronze derrotou o turco 
vedat albayrak, quarto 
no ranking mundial.

a judoca Beatriz Sou-
za (categoria até 78kg), 
estreante no aberto da 
austrália, foi derrotada 
na semifinal pela bra-
sileira Rochele Nunes, 
atleta que competiu por 
Portugal. Ela acabou con-
quistando a medalha de 
bronze ao levar a melhor 
sobre a espanhola Sara 
alvarez. além de asse-
gurar o terceiro lugar no 
pódio, Bia Souza chegou 

a 4.894 pontos e passou 
a sétima melhor do mun-
do no ranking. a briga 
das judocas brasileiras 
por vagas em Tóquio na 
categoria até 78kg segue 
acirrada. a paulistana 
Maria Suellen altheman 
é atualmente a terceira 
no ranking mundial com 
6.150 pontos.

ao todo 21 judocas 
brasileiros, homens e mu-
lheres, competiram no 
aberto da austrália. o 
circuito mundial de Judô 
ainda tem dois eventos 
com pontuação nesta 
temporada: o grand Slam 
de osaka, no Japão, de 
22 a 24 de novembro (até 
1.000 pontos) e o World 
Masters de Qingdao, na 
China, de 12 a 14 de de-
zembro (1.800 pontos).

FuTEBol E SaMBa
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belford roxo se prepara 
para as chuvas de verão

6

Funcionários da Defesa Civil monitoram as condições climáticas 
Secretaria de Comunicação

Social

RaFaEl BaRRETo/PMBR

    Secretário adjunto, Marcelo dos Santos (à direita), no centro de Monitoramento

Considerada uma 
das melhores do 
estado, a defesa 

Civil de Belford Roxo está 
preparada para enfrentar os 
problemas causados pelas 
chuvas de verão. Recente-
mente, o órgão se reuniu 
com os integrantes do gru-
po de ações Coordenadas 
(gRaC), responsável por 
colocar em prática o Plano 
de Contingência do muni-
cípio. o planejamento é 
um conjunto de ações pre-
ventivas que visam evitar 
a perda de vidas humanas 
ou danos ao meio ambiente 
durante o período chuvoso, 
que começa em novembro 
e vai até abril.

No encontro anual, rea-
lizado no fim de outubro, 
na sede da defesa Civil, no 
bairro Santa amélia, parti-
ciparam, além de servido-
res municipais, o Conselho 
de Empresas Não governa-
mentais (Ceng) e as geólo-
gas analice Ramos pereira 
gomes e Joana de oliveira 
Ramalho, integrantes do 
departamento de Recursos 
Minerais (dRM-RJ), órgão 
estadual vinculado à Secre-
taria de desenvolvimento 
Econômico, Energia, in-
dústria e Serviços.

Na reunião, as funcioná-
rias estaduais disseram que 
a defesa Civil de Belford 

Roxo é uma das mais bem 
preparadas do estado do Rio 
de Janeiro. a menção elo-
giosa é o reflexo do trabalho 
e da dedicação dos 78 ser-
vidores treinados para atuar 
na prevenção e socorro às 
vítimas de deslizamentos e 
inundações provocados pe-
las fortes chuvas. 

o município é monitorado 
24 horas por dia. Segundo 
o secretário adjunto da Se-
cretaria Municipal de de-
fesa Civil e ordem urbana, 
Marcelo dos Santos Pereira, 
o órgão possui um moderno 
Centro de Monitoramento 
e gerenciamento e Risco e 
uma Estação Meteorológi-
ca, que acompanham, em 
tempo real, as condições 
climáticas na Cidade.

a estação foi doada pela 
JCTM Comércio e Tecnolo-
gia, que também se respon-
sabilizou pela manutenção 
gratuita do equipamento. 
“Por orientação do secretá-
rio de defesa Civil, Robe-
nilson vasques Fernandes, 
eu organizei a reunião do 
gRaC. o Plano de Contin-
gência é de extrema impor-
tância para o município”, 
explicou Marcelo dos San-
tos.

além dessa medidas, a 
defesa Civil implantou o 
“alerta Meteorológico”, 
que é um serviço de infor-
mação das condições climá-
ticas no município, enviada 
por celular. Hoje, milhares 

prevenção

Mec levará internet a 24,5 mil escolas públicas urbanas em 2020
JoSÉ CRuz/agêNCia BRaSil

Secretário de educação Básica, janio Macedo, e o 
ministro da educação, Abraham Weintraub, lançam 
o programa educação conectada Terrestre

 o Ministério da Educação 
(MEC) levará internet a 24,5 mil 
escolas públicas urbanas pelo pro-
grama Educação Conectada. de 
acordo com a pasta, isso significa 
que 56% das escolas públicas pas-
sarão a estar conectadas no país. 
a medida deverá beneficiar 11,6 
milhões de estudantes.

Para viabilizar o programa, a 
pasta repassará R$ 82,6 milhões. 
Esse dinheiro chegará por meio do 
Programa dinheiro direto na Es-
cola (PddE), administrado pelo 
Fundo Nacional de desenvol-
vimento da Educação (FNdE). 
a expectativa, de acordo com o 
ministro da Educação, abraham 
Weintraub, é que as escolas já te-

nham acesso à internet no primei-
ro semestre de 2020.

“o ensino hoje no mundo sem 
estar conectado à internet é um 
absurdo”, disse Weintraub. além 
de repassar recursos para conectar 
novas escolas, a pasta repassará 
também R$ 32 milhões para a 
manutenção do programa em 9,9 
mil escolas já atendidas.

o objetivo do programa, de 
acordo com o secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Janio Ma-
cedo, é “tornar a educação mais 
atrativa tanto para o ensino funda-
mental quanto para o médio, cola-
borando dessa forma para reduzir 
a evasão dos nossos alunos e por 
via de consequência, a melhoria 

no nosso ensino e aprendizagem 
dos alunos”.

o acesso à internet possibilitará, 
segundo a pasta, a formação de 
professores por meio do ambiente 
virtual de aprendizagem do MEC, 
chamado de avamec. Em 2019, 
mais de 100 mil docentes concluí-
ram cursos pela plataforma.

a previsão do MEC é que cer-
ca de 9,7 mil escolas sejam be-
neficiadas em 1,4 mil municípios 
na Região Sudeste; 7 mil escolas 
em 1,5 mil municípios na Região 
Nordeste; 1,7 mil escolas em 257 
municípios na Região Norte; 1,8 
mil escolas em 319 municípios 
na Região Centro-oeste; e 4,2 mil 
escolas em 1 mil municípios da 

Região Sul.
Segundo Weintraub, a menor 

quantidade de escolas a serem 
atendidas na Região Norte deve-
-se à dificuldade de acesso por ter-
ra. as escolas na região são mais 
beneficiadas por internet via saté-
lite, que não é o foco do programa.

 adesão - os gestores estadu-
ais e municipais de educação têm 
até a próxima sexta-feira (8) para 
confirmar as escolas a receber 
conexão. a escolha deve ser rea-
lizada pelo Sistema integrado de 
Monitoramento Execução e Con-
trole do Ministério da Educação 
(Simec – Módulo Educação Co-
nectada), e pelo PddE interativo 
(módulo Educação Conectada), 

de belford-roxenses estão 
cadastrados no sistema. 
Para receber o alerta 
do tempo, basta enviar 
um SMS para o código 
40199. 

MInISTérIo DA
 cIêncIA e

 TecnologIA 
o Centro Nacional de 

Monitoramento e alertas 
de desastres Naturais (Ce-

maden), vinculado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e inovação, instalou, 
há alguns anos, no municí-
pio, oito pluviômetros (ins-
trumento que mede a quan-

tidade de chuva que cai em 
um determinado lugar), 
mas, de acordo com Mar-
celo dos Santos, apenas 
três equipamentos estão 
funcionando.

Prefeito Waguinho anuncia obras para
santa Maria, santa amélia e vale do ipê

o prefeito de Belford 
Roxo, Wagner dos Santos 
Carneiro, o Waguinho, vi-
sitou as obras dos canais 
dos bairros São Bernardo 
e Santa Maria, que estão 
sendo cobertos com pla-
cas para a construção de 
novas áreas de lazer com 
aproximadamente 1 km 
de extensão. Em seguida, 
acompanhado de vereado-
res e secretários, Wagui-
nho foi até ao bairro vale 
do ipê para anunciar obras 
de infraestrutura.

de acordo com o prefei-

to, as obras mais urgen-
tes para a região são de 
saneamento básico e de 
asfalto. “as intervenções 
irão começar para poder-
mos melhorar a qualidade 
de vida dos moradores da 
região. o material já foi 
direcionado para a Estra-
da Manoel de Sá, que está 
bem deteriorada. ao todo, 
serão em torno de 22 ruas 
beneficiadas no Vale do 
ipê, Parque amorim e 
Jardim Brasil”, anunciou 
Waguinho.

o prefeito ainda men-

cionou a Rua Érica Reis, 
no bairro Parque afonso, 
que também será recu-
perada e está ganhando 
mais uma área de lazer 
com calçadão, pista de ca-
minhada, “árvore de bas-
quete” (estrutura de onde 
“brotam” tabelas para ar-
remessos), rampas de ska-
te, paisagismo, academia 
para a terceira idade, par-
quinho para a garotada, 
iluminação em led e muito 
mais. a quadra já existen-
te no espaço também está 
passando por reforma.

RaFaEl BaRRETo/divulgação

Prefeito Waguinho conversou com moradores de Santa Maria mostrando as 
melhorias para o bairro

belford roxo

ferramenta de apoio à gestão es-
colar, ambos do MEC.

a velocidade da internet, se-
gundo a pasta, depende da velo-

cidade ofertada na região, mas o 
MEC disse que garante a melhor 
oferta disponível. (Fonte: agência 
Brasil)
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agarrado por sequestro, tortura 
e morte de namorada na baixada

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Em tom de deboche, suspeito disse que vai provar a sua inocência e que 
‘só empurrou a jovem e ela caiu’. Há registro de ocorrências contra ele 

REPoRodução/REdE SoCial 

agentes da delega-
cia de atendimento 
a Mulher (deam) 

de Nova iguaçu prende-
ram no último domingo, 
no bairro austin, douglas 
arnaud, de 32 anos, pelo 
sequestro, cárcere privado, 
tortura e assassinato contra 
a namorada. a vítima mor-
reu na sexta-feira, no Hos-
pital Estadual adão Pereira 
Nunes (HEaPN) em Sara-
curuna, duque de Caxias. a 
causa foi traumatismo cra-
niano, em decorrência das 
agressões sofridas.  

Segundo informações, o 
pai de vanessa Chaves já 
havia denunciado as agres-
sões à Polícia Civil e a jo-
vem prestou depoimento. 

REPRodução

missão cumprida

Na ocasião, ela apresentava 
diversas lesões pelo corpo e 
estava em estado de choque 
e não falou uma só palavra, 
restringindo a sua comuni-
cação a gestos feito com a 
cabeça. Em seguida, a víti-
ma foi encaminhada para a 
uPa de austin. 

FIlho 
PreSencIou AS 

AgreSSõeS 
de acordo com a especia-

lizada, que investiga o caso, 
ao saber da morte da namo-
rada, o suspeito usou o tom 
de deboche para afimar que 
iria provar a sua inocência e 
que ele “só empurrou, e ela 
caiu”. ainda de acordo com 
apurações, um filho da víti-
ma, de 6 anos, presenciou as 
agressões.

carro-forte é cercado pela quadrilha na pista de 
Viracopos em campinas 

Morte de jovem em cela será investigada 
pela dH-capital, determina Justiça

Por determinação da 
Justiça, a morte de um 
preso encontrado en-
forcado com a própria 
camisa dentro em uma 
cela da 32ª dP (Taqua-
ra), na zona oeste do 
Rio, em setembro, será 
investigada pela divisão 
de Homicídios da Capi-
tal (dH-Capital). 

o pedido de encami-
nhar a investigação para 
a especializada foi feito 
pela família Marcos vi-
nícius gouvêa gomes, 
de 33 anos (foto), ao 
Ministério Público, e foi 
acolhido pela 1° vara 
Criminal de Jacarepaguá 
na última sexta-feira. 

os parentes contes-
tam a versão da Polícia 
Civil de que Marcos te-
nha se enforcado com a 
própria camisa amarra-
da na janela, “a gente 
tem convicção que ele 

suspeito de matar policial 
militar roda em favela do rio 

Mulher é atropelada nova iguaçu
uma mulher mor-

reu depois de ser 
atropelada suposta-
mente por um carro-
-forte na tarde de 
ontem, na Rua Cel 
alberto de Melo, 
bairro Rancho Fun-
do, em Nova iguaçu. 

Segundo informa-
ções de testemunhas, 
a vítima, que não 
teve o nome divulga-
do e trabalhava em 
uma farmácia, estava 
pilotando a moto e 
perdeu o controle no 
momento em que o 
veículo de transpor-
te de valores passa-
va e ela teria perdido 
o controle e caído. 
o carro passou por 

divulgação/PolÍCia Civil 

diego Silva de Je-
sus Carlos, de 28 anos 
(foto), também conhe-
cido como “Problemá-
tico de Manguinhos”, 
foi preso ontem numa 
ação da Coordenadoria 
de Polícia Pacificadora 
(CPP) e a participação 
das equipes do grupa-
mento de intervenções 
Táticas (giT) e das 
uPPs nas comunidades 
Manguinhos, arará e 
Mandela, na zona Nor-
te do Rio. 

de acordo com a PM, 
o suspeito é apontado 
como um dos envolvi-
dos no assassinato do 
soldado daniel Henri-
que Mariotti, no dia 5 
de janeiro deste ano, na 
linha amarela.

de acordo com a PM, 
o bandido faz parte da 
cúpula de criminosos 

suspeito de assalto em viracopos 
é capturado com r$ 300 mil 
PernAMBuco - um 
suspeito de participar do 
assalto a um carro forte 
no aeroporto viraco-
pos, em Campinas, no 
interior de São Paulo, 
foi preso no último do-
mingo nas proximidades 
da Feira da Sulanca, em 
Caruaru, no agreste de 
Pernambuco.

investigações da Po-
lícia Federal também 
apontam o bandido de 
34 anos como suspeito 
de participar de assaltos 
a bancos e transporta-
doras de São Paulo, la-
trocínio e formação de 
quadrilha. Com ele fo-

REPRodução/EPTv

ram apreendidos cerca de 
R$ 300 mil em espécie. o 
dinheiro pode ser prove-
niente da ação do bando. 

a PF também prendeu 
outro homem e suspei-
ta que a dupla planejava 
praticar roubo na região. 
Em nota, a informou que, 
após realização de audiên-

cia de custódia, que acon-
teceu na tarde de ontem, o 
juízo da 37ª vara Federal 
decidiu pela conversão 
da prisão em flagrante 
em prisão preventiva dos 
suspeitos, que estão à dis-
posição da Polícia Federal 
para condução ao estabe-
lecimento prisional.

Douglas responderá por três crimes contra Vanessa chaves, que morreu no hospital estadual Adão Pereira nunes 

cima da cabeça da 
jovem. o motorista 
parou em seguida e 

aguardou no local a 
chegada da Polícia 
Militar. 

que atuam em Mangui-
nhos, além de ter qua-
tro mandados de prisão 
em aberto. o Portal dos 
Procurados do disque-
-denúncia oferecia re-
compensa de R$ 5 mil 
por informações que 
levassem a sua prisão.

Segundo o Portal dos 
Procurados, diego é 
filho do traficante Ale-
xander de Jesus Car-
los, o Choque. além da 
captura do “Problemá-
tico”, os militares pren-
deram outros dois cri-
minosos e apreenderam 
drogas. o caso está sen-
do registrado na 21ªdP 
(Bonsucesso).

o crIMe
o policial daniel 

Henrique Mariotti, que 
era lotado 22ºBPM 
(Maré), foi baleado na 

cabeça, por criminosos, 
na saída 06 da linha 
amarela, na altura da 
avenida dos democrá-
ticos, em Bonsucesso, 
zona Norte do Rio de 
Janeiro, durante um 
arrastão. o agente foi 
levado para o Hospital 
Federal de Bonsucesso 
(HFB), em estado gra-
ve, passou por uma ci-
rurgia, mais não resis-
tiu aos ferimentos. 

 A jovem teve a cabeça esmagada pelas rodas do veículo 

plantão

não tirou a vida dele, as 
evidências que aparecem 
agora reforçam isso. o 
que a gente mais quer é 
uma investigação profun-
da que nos mostre exata-
mente o que aconteceu”, 
disse o irmão de Marcos. 

Para o perito contrata-
do pela família, levi ini-
má de Miranda, há lacu-
nas nos laudos emitidos 
pelo instituto Médico le-
gal e pela inspeção local. 
“Não consta no laudo da 

perícia de local a altura 
exata da grade da cela. Já 
os laudos cadavéricos do 
iMl não descreveram a 
existência de equimoses 
(manchas roxas na pele, 
que podem indicar pos-
sível luta corporal e que 
foram constatadas nas 
fotos do corpo de Marcos 
durante exumação) nos 
braços de Marcos que 
são visíveis nas fotos da 
perícia de local”, afirma 
o perito.

REPRodução/REdE SoCial 
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Secretaria de Educação informa que mais de mil unidades de ensino 
estaduais do Rio de Janeiro estarão com oportunidades disponíveis.

divulgação/PMQ

Período de pré-matriculas aberto 
para escolas da rede pública

secretaria de
 coMunicação 

Helicóptero que caiu no Mar do leste é encontrado 
JaPão - Equipes de resga-

te encontraram elicóptero que 
caiu perto das ilhas de dokdo, 
no Mar do leste, na última 
quinta-feira e encontraram um 
dos corpos das sete pessoas de-
saparecidas no acidente. o Mar 
do leste está situado entre a Pe-
nínsula Coreana e o Japão.

um policial informou que 
três mergulhadores da guarda 
Costeira da Coreia encontra-
ram o helicóptero no mar, a 
600 metros ao sul do arqui-
pélago de dokdo e 72 metros 
de profundidade. “agora que 
o helicóptero foi encontrado, 
vamos nos concentrar em mais 
operações de busca e resgate”, 
disse o oficial, acrescentando 
que o navio de resgate Che-
onghaejin e outro navio de 

resgate submarino partticipam 
das buscas. 

a guarda Costeira disse que 
um veículo operado remota-
mente encontrou um corpo 

próximo ao helicóptero. as 
autoridades disseram que será 
possível confirmar a identida-
de do corpo depois que ele for 
trazido à superfície.

 REuTERS/diREiToS RESERvadoS

mundo

o programa Startup 
Rio, vinculado à Se-
cretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia 
e inovação (SECTi), 
ganhou notoriedade 
no cenário nacional 
e está concorrendo 
como uma das 10 
melhores acelerado-
ras do país no Startup 
awards, considerado 
o “oscar” do seg-
mento no Brasil.

“isso indica que 
o trabalho no cam-
po da inovação e do 
empreendedorismo 
tem sido eficaz, dire-
cionado e bem con-
duzido. Estamos no 
caminho para alcan-

çar resultados cada 
vez mais objetivos e 
concretos, colocando 
o Rio de Janeiro como 
um dos mais inovado-
res do país”, disse o 
coordenador geral da 
Startup Rio, Paulo Es-
panha.

o Startup Rio está 
concorrendo na cate-
goria de melhor acele-
radora, sendo a única 
vinculada a um go-
verno estadual.  além 
disso, as startups ace-
leradas pelo programa 
também conquistaram 
indicações: ‘Previ-
sionw’, como startup 
revelação, ‘Presente 
Solidário’, indicada 

na categoria impacto 
social, e ‘Cyberlabs’, 
como Startup do ano.

a votação do Star-
tup awards é promo-
vida pela associação 
Brasileira de Startups 
(aBStartups), e de to-
dos os indicados em 
13 diferentes catego-
rias, apenas três fina-
listas serão seleciona-
dos em cada uma delas 
pela própria academia 
na Conferência anual 
de Startups e Empre-
endedorismo (CaSE), 
maior evento latino-
-americano do setor, 
que acontecerá nos 
dias 29 e 30 de novem-
bro, em São Paulo. 

o governador Wilson 
Witzel  iniciou ontem, uma 
série de agendas oficiais em 
londres, na inglaterra, para 
atrair novos investimentos 
e parcerias e aumentar o 
fluxo de turistas europeus 
no Estado do Rio. acom-
panhado dos secretários de 
Turismo, otavio leite, e 
de desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Rela-
ções internacionais, lucas 
Tristão, Witzel participa da 

abertura e inauguração do 
estande do Rio em uma das 
mais importantes feiras de 
turismo do mundo, a World 
Travel Market london 
(WTM).

Na terça-feira, ele se re-
úne com empresários para 
apresentar o novo Progra-
ma Rio Capital da Energia, 
lançado no último dia 28. 
a iniciativa vai consolidar 
o Estado do Rio de Janei-
ro como referência em se-

gurança no abastecimento 
nacional, além de se tornar 
protagonista na transição 
energética do Brasil para 
uma matriz mais diversifi-
cada. 

No dia seguinte, o gover-
nador realizará palestra na 
fundação Canning House, 
dedicada a promover o en-
gajamento entre a grã-Bre-
tanha e países como o Bra-
sil por meio de eventos, arte 
e atividades educacionais. 

Witzel busca investimentos na inglaterrastartup rio está entre as 10 
melhores aceleradoras do país

- os estudantes serão alocados obedecendo a vários critérios

divulgação/govERNo do ESTado

 Programa está no caminho para alcançar resultados

a S e c r e t a r i a 
de Estado de 
Educação (Se-

educ) vai abrir, na 
hoje, o período de pré-
-matrículas para esco-
las da rede pública. 
Mais de mil unidades 
de ensino estaduais do 
Rio de Janeiro estarão 
com oportunidades 
disponíveis. as inscri-
ções devem ser feitas 
pelo site www.matri-
culafacil.rj.gov.br, até 
o dia 4 de dezembro.

Na 1ª fase, os alunos 
devem escolher três 
opções de sua prefe-
rência, sendo que se-
rão alocados em ape-
nas uma unidade de 
ensino. 

a Seeduc esclare-
ce que os estudantes 
são alocados obede-
cendo aos seguintes 
critérios, conforme o 
art. 53 do Estatuto da 
Criança e do adoles-
cente, nesta ordem: 1 
- preferência à pessoa 
com deficiência, con-
forme estabelecido 
no art. 54, iii do Es-
tatuto da Criança e do 
adolescente; 2 - pre-
ferência para crianças 
e adolescentes até 18 

 Aeronave da guarda costeira da coreia participa das buscas 
  

anos incompletos, con-
forme previsto no art. 
227 da Constituição 
Federal; 3 - permanên-
cia na Rede Pública de 
Ensino;

4 - proximidade da 
residência, conforme 
estabelece o art. 53, v 
do Estatuto da Criança 
e do adolescente; 5 - 
em caso de empate, a 
prioridade será para o 
aluno mais novo.

InForMAçõeS 
nA PágInA 

Na página de inscri-
ção, o aluno encontra-
rá informações sobre 
como se inscrever; es-
colas com vagas dispo-
níveis; idade para cada 
série ofertada; como 
e quando confirmar a 
matrícula na escola. o 
sistema informatizado 
é uma maneira demo-
crática e prática para 
que estudantes de ou-
tras redes de ensino - 
municipal ou privada, 
por exemplo - tenham 
oportunidade de estu-
dar em uma escola pú-
blica estadual.

No momento da ins-
crição, o interessado 
poderá escolher esco-
las que ofertam Ensino 
Médio Regular; Ensi-
no Médio integrado à 

Educação Profissio-
nal em tempo integral 
- em que o estudante 
também faz um curso 
técnico -; Ensino Mé-
dio intercultural - que 
promove a profici-
ência de uma língua 
Estrangeira -; Ensino 
Médio inovador - com 
propostas curricula-
res inovadoras nas es-
colas -; unidades que 
ofertam Curso Normal 
(Formação de Pro-
fessores); Educação 
de Jovens e adultos 
(EJa) e, também, es-
colas de Ensino Médio 
em tempo integral com 
ênfase em Empreende-
dorismo.

NúMERo DE TURMaS EM TEMPo INTEGRal vaI aUMENTaR PaRa 600 
de acordo com o secretário de 

Estado de Educação, Pedro Fer-
nandes, o número de unidades 
de ensino com turmas em tem-
po integral vai aumentar de 290 
para 600, o que representa meta-
de das escolas de ensino regular 
do estado. Nesses colégios, os 
cursos serão voltados à obtenção 
de empregos, em parceria com 
a Fundação de apoio à Escola 
Técnica (Faetec). além disso, os 
estudantes terão carga horária am-
pliada de Português, Matemática 
e inglês.

“É importante esclarecer que 
não existe ordem de chegada no 
ato da inscrição pela internet. ou 
seja, o aluno que fizer a inscrição 
no site no primeiro dia e o jovem 
que se cadastrar no último, terá 
a mesma chance, uma vez que o 
sistema é informatizado”, infor-
ma o secretário de Estado de Edu-
cação, Pedro Fernandes.

a relação de nomes dos alunos 
alocados será divulgada no site 
www.matriculafacil.rj.gov.br, no 
dia 20 de dezembro. “os alunos 
alocados devem confirmar a ma-

trícula diretamente nas escolas 
entre os dias 6 e 8 de janeiro de 
2020. Por isso, os estudantes e 
pais devem ficar atentos e acom-
panhar as informações por meio 
do site Matrícula Fácil e pela pá-
gina da Seeduc no Facebook, no 
endereço www.facebook.com/
seeducRJ”, lembra o secretário 
de Estado de Educação, Pedro 
Fernandes.

 renoVAçÃo De 
MATrículAS 

a renovação de matrículas na 

rede pública estadual começa 
no dia 4 de novembro. o res-
ponsável - ou o próprio aluno, 
maior de 18 anos - deve ir à 
escola em que está matricu-
lado para garantir a vaga no 
próximo ano letivo, até o dia 
22 de novembro.

o procedimento de renova-
ção de matrículas é simples. 
as escolas e os professores 
estão orientados a reforçar a 
necessidade de o estudante 
garantir a vaga para o ano leti-
vo de 2020.



É necessário reavaliar as 

suas posturas em família. 

Uma conversa expõe os 

desafios. O céu aponta 

decisões sérias com 

pessoas que atuam no seu trabalho. 

Tenha atenção com as palavras e as 

notícias. A rotina merece atenção!

Você está sendo levado 

a reexaminar os recursos 

compartilhados para 

ancorar os projetos. É 

um dia desafiador, mas 

necessário para tomar decisões com 

sócios, parceiros ou clientes. Você 

está num ciclo transformador na 

forma de se relacionar.

Áries

É recomendado 

reconsiderar a relação 

com uma pessoa 

importante para o 

seu desenvolvimento. 

Há decisões sérias a serem tomadas 

no trabalho. É necessário manter 

posturas firmes por meio da ética.

Touro

Você será levado 

a reavaliar as suas 

posturas no trabalho e 

na forma de direcionar 

os hábitos alimentares. 

Há decisões sérias direcionadas 

ao campo afetivo amoroso e ao 

desenvolvimento de filho(s). Busque 

encarar as mudanças como uma 

forma de aprimorar a sua atuação nos 

assuntos citados.

Gêmeos

Você é levado 

a analisar a sua 

atuação na forma de 

administrar os afetos 

e a necessidade de 

reconhecimento. O relacionamento 

exige de você decisões sérias, levando 

em consideração as prioridades e a 

qualidade da troca a dois.

Câncer

Leão

Você é levado a 

reconsiderar a forma 

de se expressar e a 

interagir com pessoas 

de sua rotina. O céu 

ativa decisões sérias 

para lidar com investimentos e com 

a forma como você lida com os 

seus talentos e a sua autoestima. É 

preciso ter posturas construtivas para 

desenvolver as suas competências.

Virgem

Você é levado a 

reavaliar as suas 

posturas financeiras e 

os seus investimentos. 

Você também é levado 

a tomar decisões sérias ligado a família 

ou ao imóvel. Tenha consciência de 

que as suas decisões têm um impacto 

muito significativo em sua imagem.

Libra

Você é levado a 

reavaliar a sua postura 

em relação à família ou 

ao imóvel. É preciso dar 

atenção à manipulação 

e ao controle que vem exercendo em 

relação a pessoas do seu convívio. Os 

limites devem ser administrados por 

você por meio do autoconhecimento.

Escorpião

Você é levado a examinar 

o seu emocional e as 

decisões que devem ser 

tomadas com reserva e 

discrição. Tenha atenção 

com comentários e 

fofocas. O céu aponta decisões sérias 

para lidar com parcerias comerciais. O 

setor financeiro exige muito de você.

Sagitário

É necessário reavaliar a 

sua postura com amigos 

ou atividades em grupo. 

Uma conversa, por mais 

desafiadora que seja, lhe 

dá alternativas. Há decisões sérias que 

devem ser direcionadas à carreira e às 

metas futuras. Pode ser que você se 

sinta testado em suas prioridades e na 

relação com chefes.

Capricórnio

É importante olhar 

para o futuro com 

maior amplitude, e 

essa postura lhe pede 

reavaliação. Uma 

conversa e contatos 

são ativados. Você é levado a tomar 

decisões que geram impactos em sua 

atuação religiosa, filosófica, estudos 

ou contato com outras cidades.

Aquário

O céu pede uma 

reavaliação de como 

deve lidar com 

informações, estudos 

e qualquer tipo de 

divulgação de ideias. A fé deve ser 

fortalecida. Há decisões sérias a serem 

tomadas com recursos compartilhados 

e qualquer tipo de investimentos que 

envolve outras pessoas.

Peixes
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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
  CONSTRuINDO uM NOVO TEMPO 

04 DE NOVEMBRO DE 2019. PuBLICADO EM 
05/11/2019 – CÓD-PMBR 205.

LEI Nº 1.600 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Revoga a Lei nº 1566, de 24 de novembro de 2017, e dá outras 
providências”.

AUTORIA: MESA DIRETORA
Faço saber que a CÂMARA MuNICIPAL DE BELFORD 
ROXO, Estado do Rio de Janeiro, por seus represen-
tantes legais, aprovou a seguinte,

                                          LEI: 
Art. 1º. – Fica revogada a Lei nº 1566, de 24 de novem-
bro de 2017, que instituiu o Boletim Oficial eletrônico da 
Câmara Municipal de Belford Roxo – BOE, como meio 
oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos 
atos do Poder Legislativo.
Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

DECRETO N° 4.778, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 
Dispõe sobre a observância da ordem cronológica nos 
pagamentos a fornecedores e dá outras providências. 
  
O PREFEITO DE BELFORD ROXO – RJ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, inciso 
VII da Lei Orgânica Municipal,

Considerando:
Que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
determina a obrigatoriedade de os pagamentos das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, loca-
ções, realização de obras e prestações de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica de suas exigibilidades, salvo 
quando presentes relevantes razões de interesse públi-
co e mediante prévia justificativa da autoridade compe-
tente, dando devida publicidade ao ato;
Que a competência legislativa da união para dispor so-
bre licitações e contratos administrativos, nos termos do 
art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, restrin-

ge-se às normas gerais, cabendo assim ao Município 
disciplinar sobre os aspectos relativos e suas especi-
ficidades;
O voto do Relatório de Auditoria Governamental do 
TCE/RJ, do Processo, TCE/RJ Nº 228.344-7/17, onde 
DETERMINA procedimentos, rotinas, deveres e respon-
sabilidades para observância da ordem cronológica de 
pagamentos de contratos firmados pela Administração 
Pública Municipal, em cumprimento ao art. 5º da Lei Fe-
deral nº 8.666/1993, bem como estabelecer normativa 
própria para tais procedimentos;
A necessidade de normatizar e adequar os procedimen-
tos de contratação, de recebimento do objeto contrata-
do, de liquidação e de pagamento de despesas, com 
fito de viabilizar a observância da ordem cronológica de 
pagamento.

DECRETA:
Capítulo I

Da ordem cronológica de pagamentos

Art. 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos 
para observância da ordem cronológica de pagamento 
efetuados pela Administração Direta do Poder Executi-
vo do Município de Belford Roxo – RJ, prevista no art. 
5º da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em 
conformidade com o art. 115 da mesma Lei Federal e 
com a Determinação do TCE/RJ.
Parágrafo Único – A Câmara de Vereadores e os Ór-
gãos da Administração Indireta elaborarão seus pró-
prios atos normativos.
Art. 2º - O pagamento das obrigações de cada unidade 
da administração, relativas ao fornecimento de bens, 
locação, execução de obras e prestações de serviços, 
obedecerá para cada fonte de recurso a estrita ordem 
cronológica de seus créditos, salvo quando presentes 
relevantes razões de interesse público.
Paragrafo único: A ordem cronológica dos credores, in-
clusive as que se enquadrem como unidade administra-
tiva, será organizada e controlada de forma centraliza-
da pelo Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 3º - Não se aplicam as disposições deste Decreto 
as despesas:
I. para suprimentos de fundos, adiantamentos e 
pagamentos de diárias;
II. para pagamentos de vencimentos e parcelas 
indenizatórias de salários;
III. relativa a pagamentos de obrigações tributá-
rias ou encargos sociais;

IV. relativas ao cumprimento a ordem judicial, de-
pósitos judiciais, precatórios, multas de entidades go-
vernamentais ou decisões do Tribunal de Contas;
V. de repasses às organizações da sociedade ci-
vil ou subvenções econômicas;
VI. de transferências que se fundamente no art. 
26 da Lei Complementar 101/2000;
VII. para devolução de tributos municipais;
VIII. para devolução de transferências voluntárias;
IX. de repasses ao Poder legislativo;
X. que não sejam regidas pela Lei Federal nº 
8.666/93, tais como pagamentos de empréstimos, 
financiamentos, indenizações, restituições e vale 
alimentação.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Fazenda manterá lis-
ta consolidada dos credores, classificada por fontes de 
recursos e ordenadas pela ordem cronológica de anti-
guidade, estabelecida pela data de liquidação das notas 
de empenho.
Art. 5º - Para que a Secretaria Municipal de Fazenda 
faça a inclusão do credor na ordem cronológica, as 
notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de 
cobrança, acompanhadas dos demais documentos exi-
gidos no edital de licitação e/ou contrato administrativo, 
para fins de pagamento, deverão ser encaminhados 
ao setor competente, que após analisado, conferido e 
aprovado, será incluído na lista classificatória.
§ 1º - O envio dos documentos de cobrança ao setor 
competente deve ser realizado a partir da data de 
adimplemento do total da obrigação ou de etapa ou 
parcela do contrato a que se refere, desde que este seja 
a forma de pagamento prevista no edital de licitação ou 
no contrato, respeitando o cronograma de execução e 
o cronograma financeiro ajustado, bem como os prazos 
para recebimento do objeto, em conformidade com o 
art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e com o respectivo 
contrato.
§ 2º - A ordem cronológica dos créditos, a serem 
incluídos na lista de credores, em relação as notas fis-
cais, faturas ou documentos equivalentes recebidos, 
será estabelecida pela data da liquidação do empenho.
§ 3º - A responsabilidade pela ordenação da despesa 
é de cada Secretário, relativamente à sua Secretaria e 
será formalizado no ato da emissão de requisição de 
despesa. 

Capítulo II
Da liquidação da despesa e do pagamento

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CCDG
GLOBODEOURO
PARALELAOL

UUAIDEEP
DXTAOTE

FISICARCP
CONTIDOOMA

SAMOFINAR
PARESATOL

NEONPRIMA
TSTIRAGEM

SOPROATUE
RESALOON

MOINHOXNT
TOAHIGIDA

HOSTILIZAR

Prêmio 
de TV e
Cinema
dos EUA 

Osman
Lins, es-
critor e

teatrólogo
A reta

equidis-
tante de

outra

Interjeição
típica do
mineiro

(?) 
Purple,
banda 
de rock

O primeiro
Nobel de

Marie
Curie 

R2-(?)2,
robô de
"Star
Wars"

De, em
inglês

Reprimido;
refreado

Apoquen-
tar; abor-

recer

Importante
valor so-
cial para
os índios

Formação
correta no

jogo da
memória 

Metal da
taça da
Copa
Davis

O batom
que brilha
no escuro

Fator de
avaliação

do sucesso
de jornais

O "bar" 
do Velho

Oeste

62, em al-
garismos
romanos

Fenômeno
essen-
cial ao

"Kitesurf"
Ruído

anormal
do cora-

ção (Med.)

Termo
elipsado

em
"Vamos!" 

Chapéu,
em inglês

Hectolitro
(símbolo)

Marcador
utilizado
por al-
faiates

Que goza
de perfeita

saúde
(fem.)

Tratar
como

inimigo

O impeachment de
Dilma Rousseff, na

visão de seus aliadosEm posição de
decúbito (pl.)

Une yin 
e yang

Aglutinan-
te de lajes

Sufixo de
"mioma"
Sereia

brasileira

Compositor e regente
manauense

Minério de onde é
extraído o alumínio

Integra a paisagem
holandesa

À (?): sem nada 
para fazer

Trapaça
escolar

Aquele que
concede

Próximo;
vizinho

Profeta da
Hégira

Recife
coralino

Telúrio
(símbolo)
Conteúdo
do texto

A 1a hora
canônica

2/of .3/hat — par. 4/deep. 5/prima — sopro.

PROBLEMAS DE LÓGICA

Solução
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica, 
a partir das dicas.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
NS
S

S

S

S
S

S

S
S

Jussara

LocalDuração

D
uração

N
om

e

Natália

Paula

3 horas

4 horas

5 horas

C
ozinha

G
aragem

Q
uarto

3 horas

4 horas

5 horas

Jussara

Natália

Paula

Quarto

Cozinha

Garagem

4 horas

3 horas

5 horas

NomeLocalDuração

Dia de arrumação
Ontem foi dia de arrumação na casa de Natália e outras duas mulheres. Elas 
passaram horas e horas separando objetos para jogar fora e para doação, 
além de guardar o que elas queriam. Com base nas informações, descubra 
o nome de cada mulher, a parte da casa que foi organizada e quantas horas 
durou o serviço.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N S
S

S

S

S
S

S
S

N
N
N

N S

Jussara

Local Duração

D
u
ra
çã
o

N
o
m
e

Natália

Paula

3 horas

4 horas

5 horas

C
o

zi
n

h
a

G
a

ra
g

em

Q
u

a
rt

o

3
 h

o
ra

s

4
 h

o
ra

s

5
 h

o
ra

s

Jussara

Natália

Paula

Quarto

Cozinha

Garagem

4 horas

3 horas

5 horas

Nome Local Duração

1. A arrumação da 
garagem durou 5 
horas.

2. Jussara fez uma 
arrumação no 
seu quarto.

3. Natália passou 
3 horas fazendo 
arrumação.
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ingredientes

Modo de preparo

batata doce frita

batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

ingredientes

Modo de preparo

bolo de Puba 
aManteigado

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
Junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
Junte as claras de-
licadamente.
coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

ingredientes

Modo de preparo

bolo de MilHo
 verde 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
sirva em seguida.

Art. 6º - Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquida-
ção, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados 
da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente:

I. 30 (trinta) dias consecutivos, para contratos em geral, em conformidade 
com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal nº 8.666/93;
II. Em até 20 (vinte) dias úteis, para os contratos de baixo valor, aqueles defi-
nidos pelo art. 24, alínea II da Lei Federal nº 8.666/93 e os definidos no art. 3º deste 
Decreto.

Art. 7º - Em até 20 (vinte) dias consecutivos, a contar da apresentação da nota fiscal 
ou documento de cobrança equivalente, na forma do art. 5º, deverão ser adotadas 
as providências necessárias para liquidação da despesa, observando o disposto no 
art. 73 da Lei Federal nº 4.320/64, certificando-se o adimplemento da obrigação do 
contratado no prazo e forma previstos no instrumento contratual, bem como para o 
envio das respectivas informações ao setor competente para realização do paga-
mento.
§ 1º - Para os contratos de baixo valor o prazo será reduzido para 10 (dez) dias úteis.
§ 2º - A responsabilidade pela adoção das providências de que trata o caput deste 
artigo será:

I. dos fiscais do contrato, com a supervisão do gestor do contrato;
II. de servidor ou comissão especialmente designada pela autoridade compe-
tente para o recebimento do objeto, na forma dos arts. 15, § 8º, e 73, inciso I, alínea 
b, da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 3º - havendo necessidade de maior prazo para observância ou realização de 
vistoria que comprove a adequação do objeto, para fins de recebimento definitivo 
e liquidação da despesa, atendendo ao disposto no art. 73, § 3º, da Lei Federal nº 
8.666/93, tal prazo deverá ser devidamente justificado.
Art. 8º - Não serão pagos créditos enquanto outro melhor classificado, custeado pela 
mesma fonte de recursos, ainda que seja originário de exercício encerrado.
§ 1º - Havendo créditos já certificados, na forma do art. 6º deste Decreto, e não pagos 
em razão de mora exclusiva da Administração na certificação de obrigação melhor 
classificada, os agentes públicos competentes, conforme § 2º do art. 6º, adotarão as 
providências necessárias à regularização do fluxo de pagamento.
§ 2º - É vedado o pagamento parcial de crédito, exceto:

I. Quando houver indisponibilidade financeira para solver na íntegra o crédito 
melhor classificado, devendo permanecer o saldo de crédito na ordem classificatória 
para seu pagamento;
II. Quando houver necessidade de retenção cautelar de créditos para fazer 
frente aos valores de multas contratuais, durante o processamento do respectivo 
processo administrativo, autorizando-se o pagamento da parcela incontroversa, con-
forme arts. 86, § 3º, e 87, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 3º - Na hipótese do inciso II do § 2º deste artigo, o saldo do crédito permanecer 
na ordem classificatória para pagamento, que será suspensa até o término do 
respectivo processo administrativo, dispensando a justificativa prevista no art. 11 
deste Decreto.

Art. 9º - O contratado poderá ser impugnado a preterição de seu crédito na ordem 
cronológica de pagamento, em até 5 (cinco) dias consecutivos, contados da publica-
ção da sua inclusão em lista classificatória, na forma do art. 14 deste Decreto, ou pu-
blicação da justificativa de suspensão, prevista no § 1º do art. 11, conforme o caso.

§ 1º - A impugnação deverá ser dirigida ao Gabinete do Prefeito, que deverá respon-
de-la no prazo de 10 (dez) dias consecutivos;
§ 2º - Constatada a ocorrência de preterição injustificada de credor no estabelecimento 
da ordem de classificação, os responsáveis estarão sujeitos às sanções previstas 
em lei, devendo o fato ser comunicado a Controladoria Geral do Município.

Capítulo III
Da exclusão do crédito da lista classificatória e da suspenção da ordem de classifi-

cação

Art. 10 – O credor será excluído da lista classificatória nas seguintes hipóteses:

I. Quando o contratado for notificado para sanar ocorrências relativas à exe-
cução do contrato ou à documentação apresentada;
II. Quando ocorrer situação que impeça a certificação do adimplemento da 
obrigação.
Parágrafo Único – A reinclusão do credor será realizada após a regularização das fa-
lhas e da emissão do novo documento fiscal, se necessário, reiniciando-se os prazos 
previstos nos art. 6º e 7º deste Decreto.

Art. 11 – É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem 
cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse públi-
co, em situações extraordinárias, tais como a seguir:

I. Para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Ad-
ministração ou para restaurá-los;
II. Para dar cumprimento à ordem judicial ou a decisão do Tribunal de Contas 
que determine a suspensão de pagamentos ao credor melhor classificado;
III. Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade, 
fraude ou irregularidade grave na liquidação da despesa, de que resulte fundada 
dúvida quanto a certeza e à liquidez da obrigação;
IV. Para evitar prejuízos à Administração, tais como a incidência de juros ou 
vencimento antecipado das demais parcelas em empréstimos ou financiamentos ou 
perda de cobertura de seguros.
§ 1º - A suspensão da ordem cronológica, com pagamento na forma do caput deste 
artigo, dependerá de prévia e formal justificativa do gestor da unidade da adminis-
tração, devidamente publicada no portal do Município na internet, assim como da 
comunicação da decisão à Controladoria Geral do Município;
§ 2º - Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, os fatos deverão ser apurados 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis mediante justificativa.

Capítulo IV
Das disposições contratuais e editalícias

Art. 12 – Os editais e os contratos ou instrumentos equivalentes, celebrados a partir 
da entrada em vigor do presente Decreto, conterão:

I. Previsão específica a respeito do local de entrega do documento de co-

brança e dos demais documentos exigidos pelo contrato para fins de pagamento 
e da inclusão nas listas classificatórias de credores, conforme exigência do art. 5º 
deste Decreto;
II. Condições para o adimplemento da prestação, podendo estabelecer even-
tos especiais sem os quais não serão consideradas perfeitamente cumpridas as 
obrigações, tais como a expedição de alvarás previstos em leis e regulamentos, para 
fins dos arts. 6º e 7º deste Decreto;
III. Plano, metodologia, instrumentos e prazos para o exercício de fiscalização, 
medição e certificação do adimplemento da obrigação contratada, inclusive para re-
cebimento provisório e definitivo do objeto, para os fins do § 1º do art. 5º e dos arts. 
6º e 7º deste Decreto.

Art. 13 – Os contratos vigentes na data de publicação deste Decreto deverão ser 
adequados à nova sistemática, devendo o Gabinete do Prefeito providenciar a cria-
ção e a ordenação em listas classificatória de credores, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data de publicação deste Decreto.

Parágrafo Único – Os contratos vigentes obedecerão aos prazos e demais condi-
ções para pagamento previstos nos respectivos instrumentos contratuais, aplicando-
-se os prazos deste Decreto se forem omissos a esse respeito.

Capítulo V
Disposições finais

Art. 14 – A lista de credores será divulgada no portal do Município na internet em 
tempo real, nos termos disposto no art. 2º, § 2º, inciso II, do Decreto Federal nº 
7.185/2010, que regulamenta o art. 48-A, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2.000.
Art. 15 – Os prazos previstos neste Decreto serão contados na forma estabelecida 
no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 16 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGuINhO
PREFEITO MuNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

DECRETO N° 4.780, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 8.000.000,00 (Oito 
milhões de 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 
1.591 de 09 de janeiro de 2019;

Considerando ainda o descrito no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal 
1.591 de 09 de janeiro de 2019.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000.000,00 (Oito milhões 
de reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão 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
                                                                                                                                                      

                                                                                          Em R$
ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SuPLEMENTAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.1.90.94.00 00 340.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.05.00 00 60.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.11.00 00 6.600.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.301.048.2.007 3.1.90.04.00 16 1.000.000,00

Anexo II
                                                                                                                                                      

                                                                                               Em R$
ÓRGÃO uNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANuLAÇÃO

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.1.90.11.00 00 6.000.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.11.331.009.2.029 3.3.90.49.00 00 100.000,00

SEMuS FMS 08.01.10.122.001.2.006 3.1.90.04.00 16 1.000.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.1.90.11.00 00 900.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MuNICIPAL

SECRETARIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº4790/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, LuCAS DESIDERIO GALDINO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
de Educação. 

PORTARIA Nº4791/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 04 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art 87, da Lei Orgânica Municipal, IuRI DA SILVA COSTA, para exercer 
o cargo em comissão de Consultor Jurídico, símbolo CC-2, na  Procuradoria Geral 
do Município.

PORTARIA Nº4792/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, GLAuCIA NEVES SILVA, do cargo em comissão de As-
sessor de Serviço II, símbolo CC-11, Da Secretaria Municipal Educação.

PORTARIA Nº4793/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ANDREA DA ROChA MARTINS, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
Educação.
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ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

Modo de preparo

Polenta coM bife 
enrolado

temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

ingredientes

Quibe de berinJela 
e ricota

Modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. Junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.

PORTARIA Nº4794/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 10/10/2019, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici-
pal, ANDRÉ ALMEIDA DO NASCIMENTO, do cargo de 
Supervisor do Departamento de Contabilidade, símbolo 
FG-2, da Superintendência Orçamentária e Financeira, 
junto ao Fundo Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4795/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar de 30/10/2019, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87 da Lei Orgânica Munici-
pal, CARLA LOPES DE SOuZA, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Superintendên-
cia Técnica Administrativa, junto ao Fundo Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4796/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Consultor de Serviços Médicos, símbolo CC-2, da 
Secretaria Municipal de Saúde:
ThIAGO BARCELLOS WALTER
ALINE FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM

PORTARIA Nº4797/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, ROBERT BRAGA CORREA, do cargo em comis-
são de Administrador Adjunto de Policlínica, símbolo 
CC-7, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4798/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LENO SOARES MAChADO, do cargo em comissão de 
Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4799/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
JACINTO MARINhO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-
11, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4800/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MIRIAN LOPES SGRO DA SILVA, do cargo em comis-
são de ADMINISTRADOR DE uNIDADE BÁSICA, sím-
bolo CC-7, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4801/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
TATIANE OLIVEIRA DE SOuZA, para exercer o cargo 
em comissão de ADMINISTRADOR DE uNIDADE BÁ-
SICA, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4802/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, da Secreta-
ria Municipal de Saúde. 
PAMELLA BARCELLOS DE ALMEIDA 
MÁRCIA CRISTINA FERNANDES 
SIMONE DIAS DE CARVALhO 

PORTARIA Nº4803/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-
10, na Secretaria Municipal de Saúde. 
ARIADINY CIBELE RAMOS DA COSTA RODRIGuES 
JOEL XAVIER DE OLIVEIRA 
PRISCILA LAuRENTINO DA SIL

PORTARIA Nº4804/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALEF SANTOS DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, da Secreta-
ria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4805/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
DAIANE RIBEIRO DA SILVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-

11, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4806/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
ALAN DIAS LIMA, do cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº4807/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
MARLON CERQuEIRA VICENTE, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:     
NA PORTARIA Nº4778/SEMAD/2019 DE 01/11/2019, 
publicado em 02/11/2019.
ONDE SE LÊ: MARINALDA MIRANDA DA SILVA;  
LEIA-SE: MARINALDO MIRANDA DA SILVA.
  
NA PORTARIA Nº4775/SEMAD/2019 DE 01/11/2019, 
publicado em 02/11/2019.
ONDE SE LÊ: EMANuEL DA SILVA AVELINO;  
LEIA-SE: EMANOEL DA SILVA AVELINO.

RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

PORTARIA N.º158  DE  20  DE SETEMBRO  DE 2011
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com 
os Artigos 100 c/c 101, da Lei Complementar nº. 014, 
de 31.10.1997.
       
   RESOLVE:
Averbar, em ficha funcional do servidor LUIZ CARLOS 
ASSuMPÇÃO CAVALCANTI, matrícula 10/17.810, ocu-
pante do cargo de Médico Perito, lotado na Secretária 
Municipal de Saúde - SEMuS. O tempo de serviço de 
6.131(seis mil, cento e trinta e um) dias, correspondendo 
a 16(dezesseis) anos, 09(nove) meses e 21(vinte e um) 
dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço expedida 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS,  que in-
tegram o processo administrativo nº. 04/4709/2006. A 
publicação deste ato visa cumprir a obrigação de regis-
tro nos assentamentos funcionais. 

               RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº4808/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor JOSE DE ARAuJO ocupante do 
Cargo de Trabalhador Braçal,  matrícula nº 10/19.427, 
LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 
04/687/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

30/05/2005 a 29/05/2010 05/09/2019 a 04/11/2019

PORTARIA Nº4809/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor ALVARO NOLASCO ALVES ocu-
pante do Cargo de Eletricista de Alta Tensão, matrícula 
nº 10/19.454, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Proces-
so nº 04/1178/2019

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

30/05/2005 a 29/05/2010 01/11/2019 a 29/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4810/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 

nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor JONECI DE MORAES ocupante 
do Cargo de Eletricista de Alta Tensão,  matrícula nº 
10/19.516 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo re-
lacionados, conforme o contido nos autos do Processo 
nº 04/1187/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

31/05/200 a 30/05/2005 01/11/2019 a 29/01/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4811/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora CREuZA FERREIRA ocupante do 
Cargo de Auditor Fiscal, matrícula nº 10/04.592, LICEN-
ÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacionados, confor-
me o contido nos autos do Processo nº 04/2423/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

03/11/2005 a 02/11/2010 01/07/2019 a 30/09/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4812/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora MARIA DAS GRAÇAS FERREI-
RA DA SILVA ocupante do Cargo de Professor, matrí-
cula nº 10/17.067, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/1747/2013.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

24/09/2009 a 23/10/2014 30/09/2019 a 29/12/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4813/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora RITA DE CASSIA GOMES GuI-
MARÃES ocupante do Cargo de Professor Educação 
Física, matrícula nº 10/05.377 LICENÇA PRÊMIO nos 
períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos 
autos do Processo nº 04/5878.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 01/11/2019 a 31/01/2020

02/03/2000 a 01/03/2005 03/02/2020 a 02/05/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4814/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor VALDECIR MENDES FERREIRA 
ocupante do Cargo de Eletricista de Alta Tensão, ma-
trícula nº 10/19.422, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do 
Processo nº 04/1091/2019.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

30/05/2000  a 29/05/2005 01/10/2019 a 29/12/2019

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4815/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições legais e, em conformidade com o Arti-
go 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu 
nova redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 
057/2002.

R E S O L V E :
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futebol americano

                                                

jOTA cARvAlHO
jota.carvalho@yahoo.com

Bangu Castores e 
america Big Riders se 
enfrentarão às 14h 

o c l á s s i c o 
mais antigo 
dos grama-

dos agora se encon-
tra no futebol ame-
ricano feminino. as 
meninas do Bangu 
Castores vão enfren-
tar o america Big 
Riders, no próximo 
sábado, 9, às 14h, 

no Estádio guilher-
me da Silveira Filho 
(Moça Bonita), em 
busca da vaga para a 
grande final da liga 
BFa, o campeonato 
brasileiro da moda-
lidade.

os ingressos já es-
tão à venda pelo site 
da Sympla, por R$ 
15 reais, e o paga-
mento pode ser por 
boleto bancário ou 

por cartão de crédi-
to. São disponibili-
zados até cinco in-
gressos por CPF.

Bangu castores 
está invicta na com-
petição - Classifica-
da em primeiro no 
grupo 1, com três vi-
tórias em três jogos, 
a equipe Bangu Cas-
tores se apresenta 
como uma das sensa-
ções da competição 

nacional. Na estreia, 
as alvirrubras ba-
teram a Portuguesa 
por 22 a 14, depois 
receberam o Brasíia 
Pilots para aplicar 
30 a 12 e, em inter-
lagos, derrotaram o 
São Paulo Panthers 
por impressionantes 
52 a 0.

Tal destaque ren-
deu também oito 
atletas do Bangu 

Castores convocadas 
para o primeiro Trai-
ning Camp da Sele-
ção Brasileira de 
Futebol americano 
Feminino, que acon-
teceu em outubro. 
ao todo, 76 jogado-
ras participaram das 
atividades com in-
tuito de elevar a ca-
pacidade técnica na 
modalidade.

Estiveram pre-

sentes a offensive 
guard Rubia agatz, 
as offensive tackles 
Carolina armán e 
Thayanne da Silva, 
as defensivas ana 
gonçalves e gabrie-
la Propodoski, as 
linebackers Bruna 
Fontinelle e Mariana 
Teixeira, a defensive 
back aline Fraza e a 
fullback e tigh end 
vanessa Yorio.

   Partida oferecerá ingres-
sos a R$ 15 e finalista sai 
de jogo únicoMoça bonita 

terá no sábado 
semifinal do 
brasileirão



prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Conceder a servidora MARTA LuCIA MOZER DE OLIVEIRA ocupante do Cargo de 
Professor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/14.960, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5890/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2008 a 01/03/2013 01/11/2019 a 31/01/2020

02/03/2013 a 01/05/2018 03/02/2020 a 02/05/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4816/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora NIVONEIDE DE ALMEIDA SALGADO ocupante do Cargo de 
Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/05.687, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4646/2018

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/1995 a 01/03/2000 20/05/2019 a 19/08/2019

02/03/2000 a 01/03/2005 20/08/2019 a 19/11/2019

02/03/2005 a 01/03/2010 21/11/2019 a 20/02/2020

02/03/2010 a 01/03/2015 21/02/2020 a 20/05/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4817/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora IVANI ISABEL GOMES ocupante do Cargo de Professor de 1ª 
a 4ª Série, matrícula nº 10/15.114, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5908/2018.

PERÍODO AQuISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

03/03/1998 a 02/03/2003 27/03/2019 a 26/06/2019

03/03/2003 a 02/03/2008 27/06/2019 a 26/09/2019

03/03/2008 a 02/03/2013 27/09/2019 a 26/12/2019

03/03/2013 a 02/08/2018 03/02/2020 a 02/05/2020

A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº4818/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora MARIA DE FÁTIMA SOARES, Professor Língua Por-
tuguesa, matrícula nº 10/06.486 para enquadrar a servidora na Letra “D”, de 00 a 
05 anos, a contar 28 de abril de 1999, conforme contido nos autos do processo nº 
04/2333/1999. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 04/1999

PORTARIA Nº4819/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pe-
dido formulado pela servidora GLORIA PIRES VILELA, Professor Língua Portugue-
sa, matrícula nº 10/10.650 para enquadrar a servidora na Letra “D”, de 00 a 05 
anos, a contar 13 de abril de 1999, conforme contido nos autos do processo nº 
04/1423/1999. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos as-
sentamentos funcionais.

      
   RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 04/1999

PORTARIA Nº4820/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor LuIZ ANTONIO DE SOuZA PESSANhA, Professor 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/07.564 para enquadrar o servidor conforme quadro abaixo na 
Letra “D”, de 00 a 05 anos, a contar 31 de maio de 2001 conforme contido nos autos 
do processo nº 04/5185/2000. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de 
registro nos assentamentos funcionais.

       
  RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 05/2001

PORTARIA Nº4821/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor LuIZ ANTONIO DE SOuZA PESSANhA, Professor 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/07.564 para enquadrar o servidor conforme quadro abaixo na 
Letra “E”, de 10 a 15 anos, a contar 06 de fevereiro de 2003 conforme contido nos 
autos do processo nº 04/0324/2003. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais.

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 02/2003

PORTARIA Nº4822/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pelo servidor LuIZ ANTONIO DE SOuZA PESSANhA, Professor 1ª a 4ª 
Série, matrícula nº 10/07.564 para enquadrar o servidor conforme quadro abaixo na 
Letra “F”, de 15 a 20 anos, a contar 27 de novembro de 2012 conforme contido nos 
autos do processo nº 04/2163/2012. A publicação deste ato visa cumprir a obrigação 
de registro nos assentamentos funcionais.

         RAQuEL DE CARVALhO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 11/2012

PORTARIA Nº4823/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos conti-
dos nos autos dos processos 04/6760/2019.  A publicação deste ato visa cumprir a 
obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4824/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a LuIZ ANTONIO PIMENTEL RIBEIRO, ocupante do Cargo de Professor 
Matemática, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/22.603, ABONO DE FALTAS, pelo período de 01/08/2019 a 30/08/2019 30(trinta) 
dias,  conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/3238/2019. A publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4825/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a RAYALLA DA ALCANTARA MARQuES, ocupante do Cargo de Profes-
sor , lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/52.962, 
ABONO DE FALTAS, pelo período de 08/05/2019 a 22/05/2019 15(quinze) dias,  
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/4649/2019. A publicação deste 
ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4826/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a ROSIANE MAChADO DE QuEIRÓS, ocupante do Cargo de Professor 
I, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/47.279, 
ABONO DE FALTAS, pelo período de 06/07/2019 a 11/07/2019 06(seis) dias,  con-
forme o contido nos autos do Processo n.º. 04/3238/2019. A publicação deste ato 
visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4827/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a MARIA DAS GRAÇAS DE SANT’ANNA, ocupante do Cargo de Profes-
sor 1ª a 4ª Série  lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/05.584, ABONO DE FALTAS, pelo período de 17/09/2019 a 16/10/2019 30(trinta) 
dias,  conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/5517/2019. A publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº4828/SEMAD/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MuNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra E  no Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a PAuLA CARVALhO MATAIN, ocupante do Cargo de Professor II, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/46.298, ABONO 
DE FALTAS, pelo período de 28/08/2019 a 30/08/2019 03(três) dias, conforme o con-
tido nos autos do Processo n.º. 04/6061/2019. A publicação deste ato visa a cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.
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segundo caderno

ingredientes

Modo de preparo

banana coMPrida 
recHeada

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200c, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.
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RAQuEL DE CARVALhO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

COMISSAO PERMANENTE DE INQuERÍTO ADMINISTRATIVO – CPIA
Processo: 37/3911/2015
Assunto: Inquérito Administrativo
Servidora: Vanessa Maria Da Costa Rodrigues Francis    
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQuÉRITO ADMINISTRATI-
VO FAZ SABER, referente ao processo nº: 37/3911/2015, que Vanessa Maria da 
Costa Rodrigues Francis, Professora, matrícula nº: 10/51369, lotada na Secretaria 
Municipal de Serviços Educação-SEMED, por ter completado mais de 30 (trinta) dias 
de faltas consecutivas, caracterizando ABANDONO DE CARGO, infringiu o previsto 
no artigo 138, da Lei Complementar nº: 014 de 31 de Outubro de 1997. E como não 
tem sido possível citá-la pessoalmente, pelo presente Edital, cita a referida procu-
rada a comparecer na Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida 
Benjamim Pinto Dias nº: 610, 3º andar, sala da CPIA, Centro/ Belford Roxo/RJ, CEP: 
26.130.000, no prazo de 10 dias às 13:00 horas, a contar desta publicação, a fim de 
ser interrogada e assistir aos demais termos do respectivo processo até o final de 
sua conclusão, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
do referido procurado, foram expedidos Editais na forma da Lei.

Carla Souza Mello
Presidente-CPIA
Mat. 80/43072

SECRETARIA MuNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECuRSO 
E CONVÊNIOS

Despacho do Secretário (Processo nº 52/0123/2019). hOMOLOGO a presente LI-
CITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 0018/2019, cujo o objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECuÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DA ESCOLA MuNICIPAL JARDIM GLAuCIA, SITuADA NA RuA PE-
RICLES, 15 NO BAIRRO JARDIM GLAuCIA – BELFORD ROXO/RJ, adjudicando 
seu objeto as empresas: BR CARIOCA CONSTRuÇÃO LTDA-ME, no valor de R$ 
320.870,42 (Trezentos e vinte mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e dois 
centavos), conforme Ata de julgamento/mapa de lances e Ata de adjudicação/Mapa 
de adjudicação da Comissão Permanente de Licitação as fls. 464/468 e ainda, pa-
receres da Douta Procuradoria Geral as fls. 199/203 e da Controladoria Geral do 
Município as fls. 473. Em 30 de outubro de 2019.

ODAIR CuNhA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Obras e Projetos, Captação de Recurso e Convênios

Republicado por ter saído com incorreção.

SECRETARIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO – SEMED

RESOLuÇÃO Nº 04/SEMAD/2019  DE 04 DE NOVEMBRO DE  2019 
“Estabelece planejamento, normas e procedimentos da MATRÍCuLA 2020, nas mo-
dalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
e Educação Especial para a matrícula de ingresso e a permanência nas unidades 
Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ.”

O Conselho Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando: 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, que estabelece em seu artigo 211, que os 
Estados e Municípios devem definir as formas de colaboração, de modo a assegurar 
a universalização do ensino obrigatório;

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 que, em seu 
artigo 11, em especial, os incisos que definem: “Os Municípios incumbir-se-ão de: I – 
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 
de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da união e dos Estados” 
e o “III – baixar normas complementares para o seu sistema de Ensino”;

A necessidade de planejar adequadamente o ingresso e a permanência dos alunos 
nas unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ, 
de acordo com o artigo 3, inciso I da LDBEN nº 9394/96 – “igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola”;

O artigo 4º, inciso II, do Plano Municipal de Educação (PME), aprovado pela Lei Mu-
nicipal nº 1529/2015, que apresenta como diretriz a universalização do atendimento 
escolar;

A necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado, para atendi-
mento eficaz de toda a demanda escolar da Educação Infantil I (Creche): crianças 
de 01 (um) ano a 03 (três) anos e 11(onze) meses, Educação Infantil II (Pré-Escola): 
crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos, e do Ensino Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial;

As resoluções n° 1 e n° 6/ 2010 do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
e ratificado por decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) de 01 
de agosto de 2018, que estabelece o corte etário para entrada na Educação 
Infantil (04 anos completos até 31 de março) e no Ensino Fundamental (06 
anos completo até 31 de março).
  RESOLVE:

I- DO OBJETIVO E FuNCIONAMENTO

Art. 1º- Estabelecer procedimentos de matrícula na Educação Básica para ingresso 
e permanência dos estudantes nas unidades Escolares da Rede Pública Municipal 
de Ensino de Belford Roxo para o ano letivo de 2020, nas modalidades da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, 
conforme Calendário de Matrícula 2020 (ANEXO I).  

 Parágrafo Único – Na modalidade da Educação Infantil será necessário à 
realização de pré-matrícula via Formulário de CADASTRO ÚNICO DA EDuCAÇÃO 
INFANTIL 2020 (ANEXO II). 

II- DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 2º - Fica atribuída à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a responsa-
bilidade de planejar, definir e organizar o ingresso de estudantes na Rede Pública 
Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ, garantindo sua permanência, de acordo 
com as normas e procedimentos deste documento e demais legislações vigentes.

I-  O Departamento de Ensino (DE) da SEMED é o responsável pela orga-
nização e autorização de abertura, funcionamento e formação de todas as turmas, 
das unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ e 
das escolas conveniadas (quando for o caso).   
  
II-  De acordo com a proposta do Departamento de Ensino (DE), todas as 
unidades Escolares apresentarão o planejamento formulado para as turmas do ano 
letivo de 2020. O Departamento de Ensino, com base nesta apresentação e nas 
estratégias definidas pela SEMED, definirá a organização das turmas.

III-  As Divisões de Central de Matrícula, da Educação Infantil, serão respon-
sáveis por informar, orientar e executar os encaminhamentos necessários para o 
bom andamento e acompanhamento da Matrícula 2020, (Cadastro Único) da Rede 
Pública Municipal de Belford Roxo/RJ da Rede Pública Municipal de Ensino de Bel-
ford Roxo/RJ.
IV- Cabem as Divisões de Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial e 
da Central de Matrícula o acompanhamento nas demais modalidades da Matrícula 
2020 da Rede Pública Municipal de Belford Roxo/RJ.

III- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, MODALIDADES E QuADRO DE VAGAS
 
Art.  3º- A matrícula que se refere o artigo anterior pode ser:

a) Inicial: é a que se dá na Educação Infantil, no 1º Ano de Escolaridade do 
Ensino Fundamental ou na Educação de Jovens e Adultos desde que seja a primei-
ra, na vida escolar do aluno em qualquer época do ano;

b) Renovada: garantida para todos os alunos que cursaram o ano letivo de 
2019, e que pretendem continuar seus estudos na mesma unidade de ensino em 
2020;

c) Renovada: garantida para todos os alunos que cursaram o ano letivo de 
2019, no Programa Prosseguir, independentemente de qual seja o resultado final 
obtido pelo aluno;

d) Renovada por Migração: garantida para todos os alunos que cursaram o 
ano letivo de 2019, na Educação Infantil e o 5º ano de escolaridade, tendo como 
referência as denominações de unidade de origem e unidade de destino (ANEXOS 
IV E V);

e) Transferência: aquela realizada por aluno ou seu responsável legal, oriun-
dos de Instituições Municipais, Estaduais ou Privadas.  

Art.  4º – Fica atribuído aos diretores, equipe pedagógica, secretário escolar e / ou 
agente administrativo a responsabilidade de acompanhar, orientar e avaliar todo o 
processo de matrícula.

Parágrafo Único – É proibida a cobrança de quaisquer custos ou materiais no ato da 
matrícula, sendo a infração sujeita às sanções administrativas previstas na legisla-
ção vigente.
 
Art.  5º –  As unidades Escolares realizarão reunião pedagógica com o Departamen-
to de Ensino SEMED-BR para formação da projeção da totalidade de vagas disponí-
veis para o ano letivo 2020. Dessa forma, será estabelecido o quadro de vagas, cuja 
atualização será feita pelas unidades Escolares, sempre que solicitado pela SEMED 
– Belford Roxo/RJ. (Conforme ANEXO III) - Planilha de Projeção de Matrícula para 
preenchimento inicial da unidade Escolar).

Parágrafo Único - Todas as atualizações gerais do quadro de vagas serão enviadas 
à Divisão Central de Matrícula, pelo e-mail: centraldematriculasemedbr@gmail.com, 
observados os prazos determinados pelo Departamento de Ensino SEMED - BR. 

Art. 6º - Os pais e/ou responsáveis legais deverão realizar a pré-matrícula (ANEXO 
II) no Cadastro Único da Educação Infantil em qualquer unidade Escolar da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ, ou na Divisão Central de Matrícula 
(Sede da SEMED-BR), respeitando-se o Calendário da Matrícula 2020.

 § 1º - Ao realizar a pré-matrícula no Cadastro Único da Educação Infantil, 
pais e/ou responsáveis legais preencherão todos os dados solicitados e farão 03 
(três) opções de unidades Escolares de sua preferência, conforme a localidade/
bairro residente. 

            § 2º - Os pais e/ou responsáveis legais deverão comparecer à unidade 
Escolar contemplada para a efetivação da matrícula durante o período definido pelo 
Calendário de Matrícula 2020 (ANEXO I).

Art. 7º - Os pais e/ou responsáveis legais deverão realizar matrícula de novos es-
tudantes no Ensino Fundamental em qualquer unidade Escolar da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ, ou por encaminhamento da Divisão Central 
de Matrícula (na Sede da SEMED-BR), respeitando-se a disponibilidade de vagas e 
o Calendário da Matrícula 2020. 

Art. 8º - A Matrícula 2020 seguirá a etapa correspondente à faixa etária do estudante, 
conforme observados no quadro abaixo:

Etapa Faixa Etária

EDuCAÇÃO INFANTIL I

(Creche)

EI - 1 ano
EI - 2 anos
EI - 3 anos

     1 a 3 anos

(completos até 31 de março de 
2020)

EDuCAÇÃO INFANTIL II

(Pré-escola)

EI - 4 anos
EI - 5 anos

     4 e 5 anos

(completos até 31 de março de 
2020)

 
Modalidade Ano de escolaridade Faixa Etária

ingredientes

Modo de preparo

filÉ de PeiXe assado

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

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 ba-
tatas cruas
cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua 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 delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

ingredientes

Modo de preparo

lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
Junte o azeite de dendê 
e adicione sal
retire do fogo e sirva

MoQueca de PeiXe
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ingredientes

Modo de preparo

caraPeba 
grelHada

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

ingredientes

Modo de preparo

arroz de forno

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
no liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

arroz de tacacá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

ENSINO                      FuNDAMENTAL

1º SEG-
MENTO 1º ao 5º ano

   A partir de 06 (seis) 
anos

(completos até 
31/03/2020)

2º SEG-
MENTO

6º ao 9º ano ****

EDuCAÇÃO DE JOVENS E ADuLTOS

(EJA) - REGuLAR

Período I – EJA ao 
Período IX – EJA

(1º ao 9º ano)

Opcional - A partir 

dos 15 (quinze) 
anos (completos até 
31/03/2020.  

Obrigatório - a partir 
dos 18 (dezoito) anos  

(completos até 
31/03/2020) 

EDuCAÇÃO DE JOVENS E ADuLTOS

(EJA) – E.M. DE EJA PROFª MARIA LuCIA SINDRA 
SOARES

Período VI – EJA ao 
Período IX – EJA

(6º ao 9º ano)

A partir dos 15 anos 
(completos até 
31/03/2020) – 

REGuLAR SEMES-
TRAL PRESENCIAL

A partir dos 18 anos 
(completos até 
31/03/2020) – 

POR MÓDuLOS SE-
MIPRESENCIAL

 
Art. 9 – Quando o estudante for encaminhado pela Divisão Central de Matrícula, 
deverá ser observado o prazo limite de 02 (dois) dias úteis para que a matrícula 
seja efetivada na unidade Escolar.

Art.  10 - A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo/RJ, obedecendo à 
legislação pertinente e à especificidade de cada subprefeitura, determina o quan-
titativo mínimo de estudantes por turma, com o objetivo de garantir a qualidade do 
atendimento aos mesmos, em conformidade com o espaço físico da unidade esco-
lar, de acordo com a legislação vigente:

I - EDuCAÇÃO INFANTIL I (Creche) e II (Pré-escola):

ETAPA FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE ESTuDANTES

EDuCAÇÃO INFANTIL I

EI – 1 ano

15 estudantes

EI – 2 anos 20 estudantes

EI – 3 anos
20 estudantes

EDuCAÇÃO INFANTIL II
EI - 4 anos 24 estudantes

EI - 5 anos 28 estudantes

II. ENSINO FuNDAMENTAL (1ºe 2º segmentos):

ANO DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE ESTuDANTES

EF – 1º ano de escolaridade
30 estudantes

EF – 2º e 3º anos de escolaridade
35 estudantes

EF – 4º e 5º anos de escolaridade 35 estudantes

EF – 6º ao 9º anos de escolaridade
40 MÍN. 45 Máximo  estudantes

I- DA RENOVAÇÃO DOS ESTuDANTES POR MIGRAÇÃO INTERNA 

Art. 11 – A Renovação por Migração Interna consiste em reorganizar em novas uni-
dades Escolares (destinado apenas aos estudantes já presentes) em nossa Rede 
Municipal de Ensino e que, não poderão prosseguir seus estudos na unidade Esco-
lar inicial de entrada no Sistema Municipal de Ensino, respeitando-se a disponibilida-
de de vagas e o Calendário da Matrícula 2020.

   § 1º - Os estudantes oriundos da Educação Infantil I - 3 anos que serão encami-
nhados para as unidades Escolares que atendem à Educação Infantil II – 4 anos 
da Rede Pública

 
Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ (ou seja, estudantes que 

migrarão da turma de 3 anos da Creche para turma de 4 anos da pré-escola em 
outra unidade Escolar);
             § 2º - Os estudantes oriundos da Educação Infantil II –  5 anos  que serão 
encaminhados para as unidades Escolares de Ensino Fundamental (primeiro seg-
mento) da Rede Pública

 
Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ (ou seja, estudan-

tes que migrarão da turma de 5 anos da pré-escola para turma de 1º(primeiro) ano 
do Ensino Fundamental em outra unidade Escolar);
   §3º - Os estudantes oriundos do último ano (5º ano) do Ensino Fundamental (pri-
meiro segmento) que serão encaminhados para as unidades Escolares que aten-
dem ao Ensino Fundamental (segundo segmento) da Rede Pública

 
Municipal de 

Ensino de Belford Roxo/RJ (ou seja, estudantes que migrarão das turmas de 5º ano 
de escolaridade para turma de 6º ano de escolaridade em outra unidade Escolar);
             § 4º - Os estudantes oriundos de qualquer ano de escolaridade do Ensino 
Fundamental . que serão encaminhados para as unidades Escolares que também 
atendam ao Ensino Fundamental na Rede Pública

 
Municipal de Ensino de Belford 

Roxo/RJ (ou seja, estudantes que migrarão das turmas de qualquer ano de escolari-
dade do Ensino Fundamental para continuidade dos seus estudos em outras unida-
des Escolares, desde que tenha sido planejado pela SEMED-BR).

Art. 12 – Todas as unidades Escolares que realizarão migração interna deverão 
consultar previamente os pais e/ou responsáveis legais, através de reunião de pais, 
sobre a escolha da Unidade Escolar pretendida, para que seus filhos avancem os 
estudos no ano letivo de 2020.

Art. 13 – Os pais e/ou responsáveis legais deverão comparecer à unidade Escolar 
que acolherá o estudante a fim de efetivar (realizar) sua renovação por migração in-
terna, apresentando a documentação necessária e observando o período apontado 
no Calendário da Matrícula 2020, sob pena de perder a preferência da vaga.

Art. 14 – As unidades Escolares de origem deverão expedir para a unidade Esco-
lar de destino (recebedora do novo estudante) a relação nominal dos estudantes, 
constando obrigatoriamente o ano de escolaridade que os estudantes deverão ser 
matriculados no ano letivo de 2020 e os contatos telefônicos dos pais/responsáveis 
legais.
Parágrafo Único – A relação nominal segue o modelo do ANEXO IV e deve ser ela-
borada em três (03) vias: 
a) 1ª Via - Escola de Origem; 
b) 2ª Via - Escola de Destino;  
c) 3ª Via – Departamento de Ensino – SEMED - BR. 

Art. 15 – No sentido de documentar e registrar todo o processo de migração interna 
pelas partes envolvidas, as unidades Escolares deverão expedir documentos com-
probatórios, seguindo os modelos do ANEXO V.

Art. 16 - A unidade Escolar de destino (recebedora) deverá informar à Divisão Cen-
tral de Matrícula, a efetivação ou não, da matrícula dos estudantes que receberam 
por migração interna, observando o período apontado no Calendário da Matrícula 
2020, sob pena de perder a preferência da vaga.  

II- DA RENOVAÇÃO DOS ESTuDANTES NA MESMA uNIDADE ESCOLAR

Art. 17 - A renovação de matrícula dos estudantes será garantida para continuidade 
de estudos na mesma unidade Escolar no ano letivo de 2020, que deverá:

I - Assegurar a renovação de matrícula do estudante, mediante assinatura dos pais 
e/ou responsáveis legais ou do próprio, se maior de 18 anos. 

II – Tomar as providências necessárias para que, ao fim do prazo estipulado no 
Calendário de Matrícula 2020, tenha sido assegurada a renovação de matrícula a 
TODOS os estudantes interessados na continuidade de seus estudos.

Parágrafo Único – Para os estudantes que irão solicitar transferência (troca) de uni-
dade Escolar, a transferência interna será diferenciada.  Para tanto, deverão obser-
var as orientações que regulam a Renovação por Transferência Interna, conforme 
Art. 18.

III- DA RENOVAÇÃO DOS ESTuDANTES POR TRANSFERÊNCIAS INTER-
NAS

Art. 18 – As transferências de estudantes entre unidades Escolares da própria Rede 
Pública Municipal de Ensino de Belford Roxo/RJ serão permitidas apenas aos estu-
dantes que tenham tido mudança de bairro/localidade diferente da unidade Escolar 
de origem, observando o período apontado no Calendário da Matrícula 2020 

§ 1º - Os pais e/ou responsáveis legais que pretendam mudar de unidade 
Escolar deverão dirigir-se diretamente à unidade Escolar pretendida e, caso haja 
disponibilidade de vaga, será atendido sem a necessidade de confirmação da 
SEMED – Belford Roxo/RJ, mediante a apresentação de declaração da Escola de 
Origem. 

§ 2º - As matrículas por transferência interna aos estudantes das unidades Escolares 
que sejam oriundos da mesma localidade/bairro serão permitidas, em casos 
excepcionais, após análise e autorização do Departamento de Ensino – SEMED-
BR, cabendo aos gestores escolares organizarem o controle de tal situação. 

IV- DO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS DE ESTuDAN-
TES ADVINDOS DE OuTRAS REDES EDuCACIONAIS

Art. 19 – As matrículas por transferências externas de estudantes, motivadas por 
mudanças entre redes educacionais, serão efetivadas diretamente nas unidades 
Escolares pretendidas, considerando a disponibilidade de vagas e o Calendário da 
Matrícula 2020. 

V- MODALIDADE DE EDuCAÇÃO INFANTIL

Art. 20 - As pré-matrículas para a EDuCAÇÃO INFANTIL I e II serão realizadas via 
Cadastro Único da Educação Infantil pelos pais e/ou responsáveis legais em for-
mulário preenchido em qualquer unidade Escolar da Rede Municipal ou na Divisão 
Central de Matrícula (Sede da SEMED).

I - Educação Infantil I (Creche): crianças a partir de 01 (um) ano de idade a 03 (três) 
anos completos até 31 de março de 2020, como segue: 
a) EI – 1: De 01 (um) ano completo a 01 (um) ano e onze meses.
b) EI – 2: De 02 (dois) anos completos a 02 (dois)  anos e onze meses. 
c) EI – 3: De 03 (três) anos completos a 03 (três) anos e onze meses. 

II - Educação Infantil II (Pré-escola): crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos comple-
tos até 31 de março de 2020, como segue: 
a) EI – 4: De 04 (quatro) anos completos a 04 (quatro) anos e onze meses.  
b) EI – 5: De 05 (cinco) anos completos a 05 (cinco) anos e onze meses. 
                                                           
§ 1º - Todos os inscritos no Cadastro Único da Educação Infantil receberão um 
protocolo inicial de pré-matrícula. É de fundamental importância manter o protocolo 
guardado, pois aqueles que forem contemplados deverão comparecer à unidade 
Escolar indicada, munidos com o protocolo, para efetivação da matrícula no período 
estabelecido pelo Calendário de Matrícula 2020 (ANEXO I).

§ 2º - É proibido realizar mais de uma pré-matrícula por estudante para 
participação no Cadastro Único da Educação Infantil. No caso de duplicidade de 
inscrições, a SEMED excluirá as mais antigas e será considerada válida aquela 
que for mais atual.

Art. 21 - A matrícula da criança na EDuCAÇÃO INFANTIL I (creche) e II (Pré-es-
cola) será assegurada através do Cadastro Único da Educação Infantil, de acordo 
com os seguintes critérios de ordenação:
I. Possui irmãos matriculados na unidade desejada na 1ª opção?
II. Esteja sob Medida Protetiva aplicada pelo Poder Judiciário;
III. Esteja sob o atendimento do Conselho Tutelar;
IV. Seja beneficiária do Programa Bolsa Família;
V. Criança em situação de vulnerabilidade social;
VI. Tenha a maior idade, em detrimento dos mais novos.



prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
Junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
misture na metade do 
tempo.
tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
Junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
misture e recheie as 
batatas.

ingredientes

Modo de preparo

coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºc a 190 ºc), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
dica: para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

§ 1º - No ato da pré-matrícula, os pais e/ou responsáveis legais deverão comprovar 
as condições estabelecidas acima, sendo obrigatório, no caso específico do Pro-
grama Bolsa Família, a apresentação da cópia legível da Folha Resumo Cadastro 
Único, com informações relativas ao Cadastro da Família.
§ 2º - A pré-matrícula no Cadastro Único da Educação Infantil é direito de TODAS as 
crianças, independente dos critérios elencados neste artigo.  
§ 3º - No caso da Educação Infantil II (pré-escola), TODAS as crianças pré-matri-
culadas serão alocadas pela SEMED em unidades Escolares, em cumprimento da 
Meta 1 – PNE  

Art. 22 - O estudante com característica da Educação Especial, aqui considerado 
aquele que já obteve diagnóstico médico (laudo), terá matrícula efetivada de forma 
antecipada, em relação aos demais candidatos, conforme Calendário da Matrícula 
2020 (ANEXO I).

Art. 23 - A listagem oficial do Cadastro Único 2020, contendo o nome do estudante e 
a Unidade Escolar em que foi contemplado, será afixada em todas as Unidades Es-
colares e na Sede da SEMED-BR, em local de fácil visualização, para conhecimento 
de toda a comunidade escolar, dentro dos prazos estabelecidos pelo Calendário de 
Matrícula 2020 (ANEXO I).

Parágrafo Único - É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais o 
acompanhamento aos resultados das etapas da Matrícula 2020, sob pena de perda 
da preferência da vaga.

Art. 24 - Serão realizadas reclassificações a fim de preencher as vagas dos estudan-
tes desistentes, sempre respeitando a ordem de classificação do Cadastro Único da 
Educação Infantil.

I – As reclassificações serão divulgadas e os pais e/ou responsáveis legais terão 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a efetivação da matrícula na unidade Escolar 
contemplada. 

II - Os pais e/ou responsáveis legais que não efetivar a matrícula no prazo esta-
belecido nesta Deliberação, perderão a vaga, que será  preenchida pelo primeiro 
candidato suplente da listagem de Cadastro Único da Educação Infantil e assim 
sucessivamente.

I- DAS uNIDADES ESCOLARES COM TERMO DE COLABORAÇÃO NA 
EDuCAÇÃO INFANTIL 

Art. 25 – O quantitativo de vagas das instituições educacionais privadas de Educa-
ção Infantil II - Pré-Escola (4 e 5 anos), comunitárias, confessionais e filantrópicas 
que através das suas respectivas entidades mantenedoras, que assinaram termo de 
colaboração com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, serão preenchidas estri-
tamente pelos critérios estabelecidos neste documento, sendo parte integrante do 
Cadastro Único da Educação Infantil. 

II- DA MODALIDADE DE EDuCAÇÃO ESPECIAL

Art. 26 - Todos os estudantes (público alvo da Educação Especial), com deficiência 
(física, auditiva, surdez, visual, cegueira, múltiplas deficiências e deficiência 
intelectual), transtornos globais do desenvolvimento (Autismo, Asperger, Rett e 
Psicose Infantil) e Altas habilidades/Superdotação, devem ser matriculados no 
ensino regular/turmas regulares.

Parágrafo Único - Quando necessário, o estudante deverá ser encaminhado ao 
Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos (AEE/SR) no contraturno 
e/ou modalidade substitutiva (Classe Especial – CE), após parecer pedagógico da 
Divisão de Educação Especial – DEE.

Art. 27 - Conforme a Lei Brasileira de Inclusão (2015), as vagas destinadas à Educa-
ção Especial serão oferecidas de forma prioritária no início do processo de Matrícula 
2020. Para garantir a preferência na realização da matrícula, os pais e/ou respon-
sáveis legais deverão observar o período fixado no calendário de Matrícula 2020. 

§ 1º - São considerados estudantes com deficiência o público-alvo da Educação 
Especial, de acordo com decreto 7611 (BRASIL, 2011); Nota Técnica nº4 (BRASIL, 
2014); LBI (BRASIL, 2015). Deverão apresentar laudo médico especializado 
comprobatório desta condição, de acordo com a legislação educacional vigente. 

§ 2º - Os estudantes com deficiência terão sua matrícula efetivada, preferencialmente, 
na unidade Escolar mais próxima à sua residência.

Art. 28 - A matrícula dos novos estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, serão efetivadas em classes 
de ensino regulares/turmas regulares de todas as unidades de Ensino da Rede Pú-
blica Municipal de Ensino para 2020.  

Art. 29 - O Departamento de Ensino, através da Divisão de Educação Especial, indi-
cará às unidades Escolares com o Atendimento Educacional Especializado/Sala de 
Recursos (AEE/SR) necessário a cada estudante.
         
Art. 30 - A Unidade Escolar deverá notificar, através de ofício à Divisão de Educação 
Especial, os casos de matrícula de pessoas com deficiências, a fim de triagem pe-
dagógica, e havendo uma necessidade de maiores informações realizar a avaliação 
completa, agendado pelo NESPI – (Núcleo de Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva) em parceria com a equipe multidisciplinar (Saúde).

§ 1º – As unidades Escolares deverão comunicar aos pais e/ou responsável legal, 
no ato da matrícula no ensino regular, o período e local de avaliação pedagógica 
junto a Divisão de Educação Especial, conforme ANEXO VI.

§ 2° - Além do ofício deverá preencher o protocolo Relatório de Encaminhamento 
inicial, conforme ANEXO VII.

Art. 31 - Nas Classes Especiais / Substitutivas (CEs), será respeitado o limite máxi-
mo de estudantes por turma, a saber:

CLASSES ESPECIAIS / SuBSTITuTIVAS       NÚMERO DE ESTuDANTES

CE de Autismo 06 a 08 estudantes

CE de Deficiência Intelectual – DI – acima de 14 anos 12 a 15 estudantes

CE de Deficiência Intelectual – DI – abaixo de 14 anos
10 a 12 estudantes

CE de Deficiência Visual -  DV 06 a 08 estudantes

CE de Deficiência Múltipla - DMU 04 a 06 estudantes

CE de Deficiência Auditiva - DA 10 a 12 estudantes

CE SALA DERECuRSOS-SR ACE 15 estudantes

III- DA MODALIDADE DE EDuCAÇÃO DE JOVENS E ADuLTOS 

Art. 32 - As matrículas de novos estudantes no Ensino Fundamental, na modalidade 
de Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9º ano de escolaridade, deverão ser 
opcionais a partir dos 15 (quinze) anos completos e obrigatórias a partir dos 18 (de-
zoito) anos completos até 31/03/2020, sem limite máximo de idade para o ingresso. 
  § 1º - Na Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos Professora 
Maria Lúcia Sindra Soares, as matrículas para os alunos do 6º ao 9º ano de escola-
ridade PRESENCIAL SEMESTRAL, deverão ser opcionais a partir dos 15 (quinze) 
anos completos ou a completar até 31 de março de 2020 e as matrículas através da 
METODOLOGIA POR MÓDuLOS se efetivarão para alunos com idade mínima de 
18 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020.
  § 2º - As matrículas no Ensino Fundamental na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos se efetivarão em qualquer período do ano.
 §3º No ato da matrícula para o estudante menor de idade, será efetivada por seu 
responsável legal.

Art. 33 - Para abertura de novas turmas do Ensino Fundamental na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos, deverão ser respeitados a etapa, o período e o quan-
titativo mínimo de:

I – ETAPA I DA EJA:

PERÍODO NÚMERO DE ESTuDANTES

Período I – EJA - 1ºano (anual)
25 estudantes

Período II – EJA 2º ano (semestral) 25 estudantes

Período III – EJA 3º ano (semestral)
25 estudantes

Período IV – EJA 4º ano (semestral) 25 estudantes

Período V – EJA 5º ano (semestral): 30 estudantes

II – ETAPA II DA EJA: 

PERÍODO NÚMERO DE ESTuDANTES

Período VI – EJA 6º ano (semestral)
35 Mín. 40 Máximo de estudantes

Período VII – EJA 7º ano (semestral) 35 Mín. 40 Máximo de estudantes

Período VIII – EJA 8º ano (semestral) 35 Mín 40 Máximo de estudantes

Período IX – EJA 9º ano (semestral) 35 Mín.40 Máximo de estudantes

IV- FORMAÇÃO DAS TuRMAS DO PROGRAMA PROSSEGuIR 

Art. 34 – O Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem – PROSSE-
GuIR - tem por objetivo garantir os níveis necessários de aprendizagem de nossos 
estudantes e de proceder à adequação do fluxo escolar para os mesmos em defasa-
gem idade/ano de escolaridade. 

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese, será admitida a montagem de turmas com 
anos de escolaridades distintos.    

Art. 35 - Para formação de turmas no Programa PROSSEGuIR, considera-se em 
defasagem o estudante que se enquadre no quadro abaixo:

Ano de escolaridade

Idade dos estudantes cursando 
SEM defasagem

Idade dos estudantes cursando COM de-
fasagem

3º ANO 08 e 09 anos 11 ANOS Ou MAIS

4º ANO 09 e 10 anos 12 ANOS Ou MAIS

6º ANO 11 e 12 anos 14 ANOS Ou MAIS

7º ANO 13 e 14 anos 16 ANOS Ou MAIS

8º ANO 14 e 15 anos 17 ANOS Ou MAIS

§ 1º - Considera-se o ano civil como data-base para o cálculo da defasagem.
§ 2º - A progressão de estudos somente poderá ser de 2 (dois) anos de escolaridade. 
§ 3º - Considerando o trabalho diferenciado e individualizado, a fim de garantir a 
qualidade do atendimento, as turmas do Programa PROSSEGuIR, deverão ter 
redução de no mínimo 30% (trinta por cento) no quantitativo de estudantes. 

Art. 36 - O quantitativo de estudantes por turma no Programa Prosseguir, objetivan-
do garantir a qualidade do atendimento aos mesmos, em conformidade com o espa-
ço físico da unidade escolar, de acordo com a legislação vigente, será de:

PROSSEGuIR (1º e 2º segmentos):

ANO DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE ESTuDANTES

PRO – 3 25 estudantes

PRO – 4 28 estudantes

PRO – 6 32 estudantes

PRO – 7 32 estudantes
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ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

loMbo de vitela 
assado

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 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 (cre-
me de leite com li-
mão)/ noz mosca-
da/ folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

batata doce
sal a gosto
Óleo

ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

batata doce frita

PRO – 8 32 estudantes

I- DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCuLA NA REDE DE ENSINO

Art. 37 – A matrícula do novo estudante somente será efetivada quando oficializada 
pela unidade Escolar.

§ 1º – É obrigatório o preenchimento da Ficha de Matrícula 2020 (ANEXO IX), que 
deverá ser assinada e anexada à pasta/histórico de todos os estudantes.  

§ 2º – No ato da matrícula, a unidade Escolar deverá apresentar o formulário de 
autorização do direito de imagem para utilização da Prefeitura Municipal de Belford 
Roxo (conforme ANEXO VIII), bem como informar que, a autorização é de caráter 
opcional, a ser definido pelos pais e/ou representantes legais.   

Art. 38 - A matrícula inicial deverá ser feita pelo responsável legal, na forma civil e/
ou do Estatuto da Criança e do Adolescente (guardião, tutor ou curador especial), 
ou pelo próprio estudante, se maior de 18 anos, sendo vetada por outros. No ato da 
matrícula, serão necessários os seguintes documentos:
  
a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou RG do 
estudante. 
b) histórico escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de Escolari-
dade em que o aluno deverá cursar.
c) Cópia do Comprovante de Residência/ atualização do endereço.
d) Cópia do RG e CPF do responsável.
e) Telefone de contato.
f) 03 (três) Fotos 3x4 recentes.
g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.
h) Cópia do Laudo Médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais 
do Desenvolvimento e Altas habilidades ou Superdotação;
i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e 1º segmento).
j) Atestado médico para Prática de Educação Física.
k) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo mascu-
lino, maior de 18 anos).
l) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Ca-
dastro da Família, quando for o caso.

§ 1º - A falta da Certidão de Nascimento ou Casamento, não se constituem como 
impedimento para a realização da mesma e ainda, na falta de comprovante de 
residência poderá ser exigido outro tipo de documento.

§ 2º - O documento de comprovação de escolaridade torna-se item essencial para a 
realização da matrícula inicial ou por transferência.

§ 3º - Caso o aluno não comprove por documentos sua vida escolar, na matrícula 
inicial, realizará avaliações para posicionamento do seu ano de escolaridade 
correspondente para ter continuidade de seus estudos.

§ 4º - É proibida por lei a presença de alunos ouvintes nas turmas de Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental, na Educação Especial e na Educação para Jovens 
e Adultos.

§ 5º - O quantitativo de alunos por turma seguirá o disposto na presente Deliberação, 
respeitando-se a metragem das salas de aula de 1m² por aluno, ocupando-se 80% 
desse espaço.

§ 6º - A matrícula por transferência será efetuada também para alunos com Progres-
são Parcial oriundos de outras Redes de Ensino e / ou de nossa Rede Municipal, 
oriundos do regular diurno, para o Fundamental Noturno.

a) A progressão parcial a que se refere o § 6º deste artigo, deverá te  sua apli-
cação e conclusão até o final do semestre ou ano letivo da EJA.

§ 7º Cabe a escola a responsabilidade de manter a vida escolar de seus alunos regu-
larizada e a documentação atualizada, devendo a unidade Escolar dar ao aluno ou 
seu responsável legal o prazo máximo de 45 dias para apresentação da documen-
tação para composição da pasta do aluno, findo este prazo e constatando alguma 
irregularidade, e não se apurando má fé do declarante, será de responsabilidade da 
escola a regularização da vida escolar do aluno.

§ 8º - O estudante  que no ato da matrícula declarou-se pessoa com deficiência, que 
tenha indicativo de ser público alvo da Educação especial, mas está em processo de 
avaliação clínica e ainda não conseguiu o laudo médico, deverá ser encaminhado a 
Divisão de Educação Especial (DEE) e, posteriormente agendada a avaliação peda-
gógica para o NESPI, que enviará a unidade ensino o parecer pedagógico de acordo 
com a Nota Técnica nº 04(BRASIL, 2014).  
Parágrafo Único – Conforme legislação vigente, a matrícula de novos estudantes 
pode ser requerida em qualquer época e concedida pela unidade Escolar, sempre 
que haja disponibilidade de vaga.

Art. 39 – A falta de qualquer documento não impedirá a realização da matrícula, de-
vendo esse documento ser entregue em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
a solicitação, exceto, nesse caso, a apresentação de Laudo Médico comprobatório 
da condição de estudante com deficiência e declaração escolar. O histórico escolar 
deverá ser entregue em até 45 (quarenta e cinco dias) dias após a efetivação da 
matrícula.

Art. 40 - Não serão cobrados e nem aceitos quaisquer valores no ato da renovação 
de matrícula ou de qualquer ato subsequente, assim como não poderá ser feita aos 
pais ou responsável legal nenhuma solicitação de doação de material.

Art. 41 - Ainda sobre a regularização escolar, deverão ser observadas as seguintes 
normativas:
I - Na matrícula inicial, caso o estudante não comprove por documentos sua vida 
escolar, serão realizadas, avaliações para posicionamento/classificação do seu ano 
de escolaridade correspondente para ter continuidade de seus estudos. O processo 
avaliativo de classificação seja comunicado de imediato e de forma formal ao De-
partamento de Ensino, que designará servidor(es) para acompanharem o processo, 
quando julgar necessário.   

II – Somente as matrículas por transferências externas (advindas de outras redes 

educacionais) serão efetuadas também para estudantes com Progressão Parcial 
(Dependência), oriundos do Ensino fundamental (segundo segmento) de outras 
Redes de Ensino. A progressão parcial deverá ser cumprida no ano letivo vigente. 
No caso da Educação de Jovens e Adultos, a progressão parcial deverá ter sua 
aplicação e conclusão até o final do 1º bimestre da EJA, no qual o estudante for 
matriculado. 

Art. 42 – Constatado pelo Sistema Público Municipal, de Ensino a duplicidade de 
matrícula na Rede Municipal, a unidade Escolar que estiver com o estudante fre-
quentando, deverá informar por meio de documento oficial, a outra Unidade Escolar 
para o cancelamento da matrícula.

II- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 - Os casos omissos serão encaminhados para apreciação e aprovação do 
Departamento de Ensino – SEMED-BR.

Art. 44 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DENIS MACÊDO
SECRETÁRIO MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO

Mat. 60/60506

ANEXO I - CALENDÁRIO DE MATRÍCuLA 2020
DATA / PERÍODO ETAPAS

PROJEÇÃO DE VAGAS 2020 (uNIDADES ESCOLARES)

04 de novembro a 14 de novembro de 
2019

Reunião da Direção da unidade Escolar com o Departa-
mento de Ensino para a entrega da Projeção de turmas 
2020 (Anexo III) e organização do planejamento pedagó-
gico das turmas.

EDuCAÇÃO ESPECIAL

18 de novembro a 29 de novembro de 
2019

Matrículas Novas na Rede (Novos Estudantes)

Matrícula para estudantes com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação.

(Garantidor da prioridade de atendimento, (educação in-
fantil, fundamental I/II e EJA – conforme legislação).

29 de novembro de 2019

Prazo final para a Unidade Escolar entregar na Central 
de Matrícula – SEMED, a lista nominal (Anexo VI) dos 
estudantes com deficiências, Transtornos Globais do De-
senvolvimento e Altas habilidades ou Superdotação ma-
triculados. 

02 de dezembro a 06 de dezembro 2019

Avaliação dos Estudantes (já matriculados no ensino re-
gular) a vaga no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), conforme Art. 22 desta Portaria, sob a responsabi-
lidade da Divisão de Educação Especial (DEE) realização 
deste processo.

11 de dezembro de 2019

Divulgação da lista dos contemplados público alvo da 
EDuCAÇÃO ESPECIAL em todas as modalidades.

(Garantidor da prioridade de atendimento, (educação in-
fantil, fundamental I/II e EJA – conforme legislação).

12 de dezembro a 20 de dezembro de 
2019

Efetivação da matrícula dos estudantes com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação.

(Garantidor da prioridade de atendimento, (educação in-
fantil, fundamental I/II e EJA – conforme legislação).

RENOVAÇÃO DE MATRÍCuLA, MIGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA INTERNA

04 de novembro a 14 de novembro de 
2019

RENOVAÇÃO DE MATRÍCuLA na mesma unidade Es-
colar.

18 de novembro a 22 de dezembro de 
2019

MIGRAÇÃO - ESCOLA DE ORIGEM

Entrega de Fichas de Encaminhamento da Matrícula 
(Anexo V) aos responsáveis dos estudantes da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental.

 

18 de novembro a 22 de dezembro de 
2019

MIGRAÇÃO - ESCOLA DE DESTINO

Efetivação da matrícula dos estudantes da migração inter-
na nas unidades Escolares. (comparecimento dos pais à 
ESCOLA DE DESTINO – Anexo v).

25 a 29 de dezembro de 2019

TRANFERÊNCIA INTERNA

Entre unidades da Rede Municipal (para estudantes já 
matriculados)

 EDuCAÇÃO INFANTIL

4º a 22 de novembro de 2019 Pré-matrícula da Educação Infantil (Cadastro Único)

22 de novembro de 2019
Prazo final para a Unidade Escolar entregar na Central 
de Matrícula - SEMED, os formulários de pré-matrícula 
(Cadastro Único)

20 de dezembro de 2019 Divulgação da lista dos contemplados na Educação Infan-
til (Cadastro Único) 

02 a 17 de janeiro de 2020
Efetivação da matrícula (Novos Estudantes) dos estudan-
tes classificados no Cadastro Único para a Educação In-
fantil. (Infantil I e II)

22 de janeiro de 2020
Atualização do Quadro de Vagas pela unidade Escolar 
apresentando as vagas remanescentes após o período 
de efetivação de matrícula.

31 de janeiro de 2020 Divulgação da reclassificação para as vagas remanes-
centes.

03 de fevereiro a 07 de fevereiro de 2020 Efetivação da matrícula dos contemplados à reclassifica-
ção, nas unidades Escolares. (Infantil I e II) 

EFETIVAÇÃO DE NOVAS MATRÍCuLAS 2020 

aToS oFiciaiSTERçA-fEiRA, 05 dE nOvEmbRO dE 2019 17



prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

costelinHa 
assada coM
 Mandioca

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

estrogonofe 
de carne

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

A partir 23 de dezembro de 2019 a 31 
de janeiro de 2020.

Matrículas Novas na Rede (Novos Estudantes)

Efetivação da matrícula dos estudantes para o Ensino Fun-
damental e Educação de Jovens e Adultos, diretamente na 
unidade Escolar pretendida.

A partir de 23 de dezembro de 2019 a 
31 de janeiro de 2020.

Matrículas Novas na Rede (Novos Estudantes)

Matrícula para estudantes com deficiências, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
em qualquer unidade Escolar de sua preferência.   

(Garantidor do atendimento permanente durante todo o Calen-
dário de Matrícula 2019.)

A partir 23 de dezembro de 2019 a 31 
de janeiro de 2020.

Matrículas Novas na Rede por transferência externa (Novos 
Estudantes)

Efetivação da matrícula dos estudantes para o Ensino Fun-
damental e Educação de Jovens e Adultos, diretamente na 
unidade escolar pretendida.

ANEXO II - FORMuLÁRIO DE CADASTRO ÚNICO EDuCAÇÃO INFANTIL 2020

A IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO ESTUDANTE:

NOME COMPLETO:  _________________________________________________
___________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_________/__________/_________                                
ENDEREÇO: _______________________________________________________
___________________ Nº_____________
BAIRRO: __________________________________________________________
___________ CEP: ___________________
MuNICÍPIO:________________________________________________ Nº do NIS
:_________________________________

DADOS DOS PAIS OU REPRESENTANTE LEGAL:

NOME COMPLETO: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________
CELuLAR:____________________________________________ RESIDEN-
CIAL:____________________________________

OPÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES:
1° OP  ÃO:_________________________________________________________
__________________________________
2° OP  ÃO:_________________________________________________________
__________________________________
3° OP  ÃO:_________________________________________________________
__________________________________
CRITÉRIOS:
DECLARO para os devidos fins conhecer e concordar com todos os critérios estabe-
lecidos pela Portaria de Matrícula 2020 e ciente que devo acompanhar a ordenação 
e publicidade da listagem oficial do Cadastro Único 2020.  

POSSuI IRMÃOS MATRÍCuLADOS NA uNIDADE DESEJADA NA 1° OPÇÃO?           
(     ) SIM   (     ) NÃO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (COM LAuDO)?                                                              
(     ) SIM   (     ) NÃO  
INFORMAR QuAL DEFICIÊNCIA?           
MEDIDA PROTETIVA APLICADA PELO PODER JuDICIÁRIO?                                      
(     ) SIM   (     ) NÃO
SOB ATENDIMENTO DO CONSELhO TuTELAR?           
 (     ) SIM   (     ) NÃO
BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA?      (     
) SIM   (     ) NÃO
SITuAÇÃO DE VuLNERABILIDADE SOCIAL      
 (     ) SIM   (     ) NÃO

Belford Roxo, __________ de _____________________ de ________.

_______________________________________                    _________________
________________________

                    Assinatura do responsável legal                                                                
Assinatura do Servidor
PROTOCOLO DO CADASTRO ÚNICO EDuCAÇÃO INFANTIL 2019 – SEMED –

BR
unidade onde efetuou o cadas
tro:________________________________________________________________
___________________
CANDIDATO A ESTuDAN-
TE:__________________________________________________________DATA 
NASC.____________________
OPÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES:  1) _______________________________
______________________________________________
2) _______________________________________________________3)________
____________________________________________             

Os pais e/ou responsável legal deverá retornar à unidade Escolar em que fez o 
Cadastro Único no período de ____ / _____  /_____  a  ____  / _____  /_____ para 
ciência  da classificação da lista oficial de matrícula 2020.

Belford Roxo, ____ de ___________________ de ________
___________________________________________

Assinatura e matrícula do Servidor Público

ANEXO III – PLANILhA DE PROJEÇÃO DE FLuXO 2020
DE MATRÍCuLA DA EDuCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FuNDAMENTAL

uNIDADE ESCOLAR: ________________________________________________
_____________________________________________________________

Quantidade de salas existentes na escola: __________   Quantidade de salas utili-
zadas em cada turno:  1º  (         )      2º (         )     3º (         )    4º (         )

                          ANO 2019                                                                                              PROJEÇÃO ANO 2020                                                                                                                                        

TuR-
MA

TuR-
NO

TO-
TAL 
DE 

ALu-
NOS

 N° 
DA 

SALA 
DE 

AuLA

APRO 
VA-

DOS

RE-
PRO 
VA-

DOS

TRANS-
FERI-
DOS

DE-
SIS-
TEN       
TES

TuR-
MA

TuR-
NO

Vagas 
de 

Conti-
nuidade

Va-
gas 

No-
vas

 N° 
DASALA 
DE AuLA

TOTAL 
DE 

ALuNOS                        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Belford Roxo,  ______ de _______________  de 2020.                                                
_________________________________________________

          
  Assinatura e Carimbo do Diretor

ANEXO IV - LISTAGEM DE ESTuDANTES EM MIGRAÇÃO INTERNA E.I. / E.F.

u.E. NO ANO LETIVO DE 2019

u. E. DE DESTINO NO ANO LETIVO 2020

ANO DE ESCOLARIDADE EM 2020

Belford Roxo, _________de ________________ 201___.

nº
nome do(a) estudante Data de nascimento Contato

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ingredientes

Modo de preparo

rolo de carne 
recHeado coM 

esPinafre e QueiJo

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie 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 quei-
jo, 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 aqueci-
do a 180ºc durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

salada 
Multicor

alface roxa; alface 
verde; tomates cere-
jas; beterraba; pimen-
tão verde; pimentão 
vermelho; pimentão 
amarelo; azeitona 
chilena;  brócolis;  tem-
pero a gosto.

ingredientes

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 al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ANEXO V – DOCuMENTOS DE REGISTRO DE MIGRAÇÃO INTERNA E.I. / E.F.

Ficha de encaminhamento de matrícula - 1ª VIA – ESCOLA DE ORIGEM
Nossa unidade Esco-
lar:________________________________________________________________
Encaminha o(a) estudante: ____________________________________________
__________________
do __________  para a unidade Escolar __________________________________
_______________
que deverá ser matriculado (a) no ano letivo de 2020: (    )EI____  (    )1º ano (    )6º 
ano  (      )___ ano.

____________________________________________
Assinatura do Responsável

Belford Roxo, _______ de _______ 201__
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------

Ficha de encaminhamento de matrícula - 2ª VIA – ESCOLA DE DESTINO

Encaminhamento de matrícula
Para a unidade Esco-
lar:________________________________________________________________
Sr.(a) gestor (a) da ___________________________________________________
_________________
Encaminhamos para atendimento o (a) estudan-
te____________________________________________
Que deverá se matriculado (a) no ano letivo de 2020: (    )EI____  (    )1º ano (    )6º 
ano  (      )___ ano.

________________________________________________
Assinatura e carimbo do gestor

Belford Roxo, _______ de _______ 201__
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
                     Protocolo do Responsável                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                   

O responsável deverá retornar à unidade de origem em  ____/____/____, para soli-
citar a declaração de transferência e imediatamente realização da matrícula definiti-
va no período de ____/____/____ a ____/____/____, do (a) estudante (a) ________
______________________________ na unidade Escolar ____________________
_______________________________________________.
 ________________________________________________

Assinatura e carimbo do gestor

Belford Roxo, _______ de _______ 201__

ANEXO VI

RELATÓRIO DE ENCAMINhAMENTO À DIVISÃO DE EDuCAÇÃO ESPECIAL  
Avaliação pedagógica no Núcleo de educação especial na perspectiva da educa-

ção inclusiva (NESPI)
I – IDENTIFICAÇÃO:
unidade Escolar: ____________________________________________________
_________________________
Nome: _____________________________________________________________
________________________
Data do nascimento:____/_____/______        Idade:________
Ano de escolaridade:_________           Profº:_____________________________
Turno:_____________________
Frequência: Faltoso? (    )sim   (    )não             Retido? (   ) sim    (   ) não Quantos 
anos?_______ 

II – MOTIVO DO ENCAMINhAMENTO:
(Descreva as principais observações do desenvolvimento educacional, (anexar pro-
duções do (a) estudante). Como o (a) estudante se relaciona com os colegas e com 
o (a) professor(a)? Caso tenha proposta de trabalho em grupo, como é sua partici-
pação e cooperação? Como reage diante dos desafios e novas propostas apresen-
tadas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________

III –ATENDIMENTOS: (Caso o (a) estudante realize atendimento/acompanhamen-
to)
(     ) Psicologia                                      (     ) Fonoaudiologia                     (     ) Fi-
sioterapia
(     ) Sala de Recursos                          (     ) Terapia Ocupacional            (     ) Ou-
tros /especifique:

IV – Intervenções do (a) professor (a):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________________________

V – Intervenções da ETP:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________
__________________________             ____________________________             
_________________________ 
         Professor(a)                                                                      ETP                                                
Direção

ANEXO VII
ENCAMINhAMENTO PARA -  AEE

u.E:_______________________________________________________________
__________.
Encaminho o aluno (a): _______________________________________________
__________,
Que está matriculado na u.E: __________________________________________
___________,
no_______ turno, no _______ de escolaridade, para matrícula na Sala de Recursos/ 
Sala de Recursos Multifuncional nesta unidade Escolar. Ciente que o atendimento 
deve ocorrer no contra turno ao que aluno estuda. Sendo avaliado pelo professor 
SR/ SRM.
Deverá constar sua pasta de matrícula na secretaria da escola.
Encaminhado por:____________________________________________________
_____________.

Belford Roxo, _____ de _______________________ de 20___.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _

ENCAMINhAMENTO PARA - AEE

u.E:_______________________________________________________________
__________.
Encaminho o aluno (a): _______________________________________________
__________,
Que está matriculado na u.E: __________________________________________
___________,
no_______ turno, no _______ de escolaridade, para matrícula na sala de Recursos/ 
Sala de Recursos Multifuncional nesta unidade Escolar. Ciente que o atendimento 
deve ocorrer no contra turno ao que aluno estuda. Sendo avaliado pelo professor 
SR/ SRM.
Deverá constar sua pasta de matrícula na secretaria da escola.
Encaminhado por:____________________________________________________
_____________.

Belford Roxo, _____ de _______________________ de 20___.

ANEXO VIII – FIChA DE AuTORIZAÇÃO DE uSO DE IMAGEM

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Eu (RESPONSÁVEL) , ___________________________________________
_____________, estado civil _______________________, portador da Cédu-
la de identidade RG nº.______________________, inscrito no CPF/MF sob nº 
____________________, residente à Av/Rua ______________________________
_________________, nº. _________, município de ________________________/
Rio de Janeiro, na condição de responsável pelo estudante _______________
________________________________________________ matriculado (a) no 
__________ E.I./ano de escolaridade do ensino fundamental na u.E.____________
___________________________________________________________ 
AuTORIZO o uso de imagem do (a) estudante em todo e qualquer material, para ser 
utilizada como forma de divulgação de eventos ligados à SEMED – Belford Roxo, 
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a 
título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 
nacional, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, 
mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e 
jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica 
(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros ). 

Sim        Não.  
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ingredientes

Modo de preparo

Mini abóboras 
recHeadas coM 

carne Moída

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; sal 
a gosto; pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 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 segui-
da a salsinha. misturar 
e reservar.
em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. a casca e 
o miolo devem ficar 
macios. cuidar para 
não se desmancha-
rem.
com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
rechear com a carne 
moída e servir.

estrogonofe 
de frango

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
Junte o frango e tem-
pere com o sal.
mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

  Belford Roxo, _____ de _______________ de 20___.

Responsável legal

  ANEXO IX -  FIChA DE MATRÍCu-
LA 2020 
uNIDADE ESCOLAR: ________________________________________________
_______________________________

I – MODALIDADE DE MATRÍCuLA:

 (   ) INICIAL      (   ) RENOVADA         (    ) POR TRANSFERÊNCIA

 
II – MODALIDADE DE ENSINO:

E.I. (   )        E.F.(    )      E.F.E.E.(    )        E.J.A.(    )

III – TuRNO:

MANhÃ (    )            INTERMEDIÁRIO (    )           TARDE (    )        NOITE (    )

IV – NOME DO ESTuDANTE

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________

PAI:

___________________________________________________________________________________
________________

MÃE:

___________________________________________________________________________________
_________________

DATA DE NASCIMENTO: _____/______/______NATuRALIDADE:___________________    NACIONA-
LIDADE: BRASILEIRA      ESTADO CIVIL: _________________     SEXO: F (   )    M (    )

COR/RAÇA:

BRANCA (   )        PRETA (   )       AMARELA (   )       PARDA (   )      INDÍGENA (    )

PESSOA COM DEFICIÊNCIA:

AuDITIVA (   )      VISuAL (   )       DEFICIÊNCIA INTELECTuAL(    )       FÍSICA (   )      Ou-
TRAS:__________________

TIPO DE CERTIDÃO: _______________________________________________

NOVA (   )       ANTIGA (   ):

LIVRO:_____________     FOLhA:_____________    TERMO: _______________

R.G.:________________________________     CPF:_____________________________________

TIPO SANGuÍNEO: ______________ FATOR Rh: ___________

ALERGIA: _________________________________   OuTROS:_________________________

ENDEREÇO:

RuA:_______________________________________________________________________________
_____]Nº:_________

BAIRRO:________________________________ CEP:__________________MuNICÍ-
PIO:__________________________________

TELEFONE:________________________________ ___________________________________    
_____________________

Belford Roxo, ______de ______________________ de _________________ .

_________________________________                         
_____________________________
                           Responsável                                                                       Funcio-
nário

MATRÍCuLA E RENOVAÇÃO

Rubrica

do Funcionário

Ano 

Letivo

Ano 

de

Escolaridade
Data Turma Assinatura do Responsável

OBSERVA   ÕES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________

MOTIVO DE ARQuIVAMENTO:

CANCELAMENTO: (    )        TRANSFERÊNCIA:  (    )      Ou-
TROS:_____________________________

RESOLuÇÃO CMDCA Nº 35/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CERIMÔNIA PÚBLICA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELhEI-
ROS TuTELARES ELEITOS TITuLARES E SuPLENTES DO MuNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO PARA O QuADRIÊNIO 2020/2023.

CONSIDERANDO que compete exclusivamente ao CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belford Roxo a realização de todo o 
pleito eleitoral de escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 02/2019, de 13 de março de 2019, e suas 
alterações, que dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos Conse-
lheiros Tutelares do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 19/2019, de 23 de julho de 2019, que 
dispõe sobre o procedimento eleitoral referente ao processo de escolha dos Conse-
lheiros Tutelares do Município de Belford Roxo, para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 26/2019, de 30 de agosto de 2019, que 
dispõe sobre a reorganização de locais de votação referente ao processo de escolha 
dos Conselheiros Tutelares do Município de Belford Roxo para mandato 2020/2023;
CONSIDERANDO a realização da apuração de votos da eleição do Conselho Tute-
lar de Belford Roxo 2019, realizada no dia 06 de outubro de 2019, na Câmara Muni-
cipal de Belford Roxo, com a presença de Conselheiros de Direitos da Criança e do 
Adolescente, candidatos, representante do Ministério Público Dra. Letícia Xavier de 
Paula Antunes, Vereadores Markinho Gandra e Matheus Ricardo e público em geral;
CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 33/2019, de 08 de outubro de 2019, que 
dispõe sobre a recontagem de votos, apuração dos votos e homologação do resul-
tado final da votação, referente ao processo de escolha dos conselheiros tutelares 
do município de Belford Roxo para mandato 2020/2023 e dá outras providências.
O CONSELhO MuNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE BELFORD ROXO – CMDCA, órgão paritário, deliberativo, consultivo e fisca-
lizador das políticas de atendimento a criança e ao adolescente, através do seu 
Presidente, Conselheiro Elisson da Silva Peres, no uso das atribuições legais esta-
belecidas na Lei Municipal nº 1.382, de 08 de outubro de 2010, bem como, previsto 
na Resolução CMDCA nº 02/2019,

RESOLVE:
Art. 1º. Será realizada no dia 21 de novembro de 2019, às 19 horas, na Câmara 
Municipal de Belford Roxo, situada à Av. José Mariano Passos, nº 1.214, Prata, Bel-
ford Roxo/RJ, a cerimônia pública de diplomação dos Conselheiros Tutelares eleitos, 
titulares e suplentes, para o mandato de 10/01/2020 à 10/01/2024, corresponden-
te ao quadriênio 2020/2023, conforme resultado eleitoral da Resolução CMDCA nº 
33/2019, de 08 de outubro de 2019.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário, especialmente a Resolução CMDCA nº 34/2019, de 29 
de outubro de 2019.

ELISSON DA SILVA PERES
Presidente do CMDCA
Matrícula: 60/61.499

PORTARIA Nº262/GDP/PREVIDE/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 2215/GP/2018 de 22/10/18, publicada em 23/10/18, no 
Jornal hora h e que CONCEDEu a Pensão Por Morte a Cleonice Lorenço da Silva, 
na condição de cônjuge do ex-servidor Jose Carlos da Silva, matrícula n° 10/19654, 
admitido em 06/06/2000, no cargo efetivo de Trabalhador Braçal, falecido em 
19/05/2017, com fundamento no art.40, § 7°, II, da CF/88, com redação dada pela                            
EC n° 41/03 c/c artigos 73, II, 74, I, e 75, IV, b, 6 da LC n° 083/06, com proventos 
mensais e integrais no valor de R$ 1.695,31 (um mil, seiscentos e noventa e cinco 
reais e trinta e um centavos), na razão de 100% (cem por cento) do valor dos pro-
ventos e de forma vitalícia, sendo: R$ 1.356,25 (um mil, trezentos e cinquenta e seis 
reais e vinte cinco centavos) a título de vencimento base do cargo (LC nº 129/12), 
mais R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), correspondentes a 
25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 67 da 
LC nº 014/97), conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 
2017/00408  e PMBR nº 04/4369/17. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de maio de 2017.

PORTARIA Nº263/GDP/PREVIDE/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019
O Diretor - Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Belford Roxo - PREVIDE, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,
          
 RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 180/GDP/2019, publicada em 27/06/19, no Jornal hora 
h e que Aposentou, Voluntariamente por Idade, a servidora Célia Regina Valentim 
Rebello Poledna, matrícula nº 10/018.028, efetiva no cargo de Gari, admitida no 
Município em 17/05/2000, lotada na Secretaria Municipal de Obras, com fundamen-
to no art. 40, §1º, III, “b” da CF/88 e art. 63, I, II, III c/c art. 88, da LC nº 083/2006, 
com proventos mensais e proporcionais, no valor de R$ 1.103,79 (um mil, cento e 
três reais e setenta e nove centavos), total obtido na razão de 6.980/10.950 sobre a 
soma do vencimento base (LC 129/2012) e triênio (art. 67 da LC 014/97), conforme 
contido nos autos do processo administrativo PREVIDE nº 2016/00073 e PMBR  nº 
37/0000385/2016. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PEDRO PAuLO DA SILVEIRA
Diretor – Presidente
Matrícula: 60/362.17
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