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Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu 
guarda caixa-preta cheia de falcatruas 

comandada por
saCaNas

Casa de 
puta 

 a vacina chegou 
em MerItI e

 Belford roxo 

Dia histórico

Auxiliar de serviços gerais e técnica de en-
fermagem são as primerias pessoas a serem 
imunizadas nos dois municípios. 

Às 17h de ontem, a primeira pessoa a receber a vacina 
contra o coronavírus em São João de Meriti foi imunizada. 
A auxiliar de serviços gerais, Lucilene Quintino Alves da 
Silva (52), funcionária da Secretaria Municipal de Saúde 
há 16 anos, atua diretamente na ala de pacientes graves 
de covid-19.

Belford Roxo recebeu 3.687 doses da vacina Corona-
vac para a fase inicial da campanha. A primeira pessoa 
a ser imunizada foi a enfermeira Kelly Cristina Barbosa 
de Lima, 43 anos, que é técnica do Hospital Municipal. À 
medida em que as doses forem chegando ao município, 
48 postos de saúde serão colocados à disposição da po-
pulação.
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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roubalheira e farras não faltaram
o malandro tem paren-

tes na cidade destino da 
fuga. Durante seus man-
datos por aqui, deu uma 
de bom moço o tempo 
todo, mas as roubalhei-
ras na calada da noite 
não ficaram de lado. E 

as farras também. Jun-
tou grana com o exce-
lente salário que recebia 
e mais os ‘por fora’. o 
falso socialista tinha um 
objetivo: como chefão 
da cidade, encher o bol-
so e voar!

Meteu o pé quando a coisa babou 

e o cara voou 
mesmo. Foi só a si-
tuação ficar preta 
para o lado dele e 
ele embarcar com a 
mulher rumo à sua 
nova terra e mora-
da. Sem que o fujão 
percebesse, um de 
seus vizinhos esta-
va no mesmo voo, 
gravou vídeo e es-

palhou pra geral nas 
redes sociais. “aê, 
galera! o ex-prefei-
to cornão e a mu-
lher no mesmo voo 
que eu. esse flagra 
no fujão vale o mês. 
espalha geral aê 
amigos. ele precisa 
ficar famoso”, pos-
tou o vizinho mui 
amigo. (risos)

Cadê o homem? Virou corno e sumiu!

Lembram do ex-
-prefeito picareta, 
que meteu a mão 
nos cofres, arrasou 
a cidade e depois 
meteu o pé deixan-
do quem confiou 
nele chupando pepi-
no sem sal? Pois é. 

Uma fonte do SoM-
Bra no ex-municí-
pio dele na Baixada, 
garantiu que o cara 
premeditou a fuga 
logo depois que 
descobriu ser corno 
por incompetência 
no berço.

cultura

aquele aBraço!
o abraço especial de hoje vai para 

Luiz Valentim, 64 anos, professor, ator 
e diretor teatral de nilópolis, recente-
mente premiado pela Funarte com o cur-
ta, “Clausura”, que fala do isolamento pro-
vocado pela pandemia do vírus chinês. nos 45 anos de 
carreira, esse foi mais um dos vários prêmios que Va-
lentim recebeu, merecidamente. a ele, as felicitações 
da resenha Cultural & Cia. aquele abraço, Fera!!!

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

teatro arcádia
pode ressuscitar
o antigo teatro arcá-

dia, que funcionava onde 
hoje é o Curso-escola 
tamandaré, no centro de 
nova Iguaçu, está fazen-
do falta. e como está! 
Que o digam os ‘Dinos-
sauros do arcádia’, grupo 
de atores e diretores ain-
da vivos. os Dinossauros 
não querem que a era de 
ouro do teatro iguaçuano 
caia no esquecimento dos 
mais novos. alguns en-
contros aconteceram há 
dois anos, mas a chama 
quase apagou, embora 
haja uma ideia de rodar 
documentário acerca do 
período. 

a Casa de Cultura teve 
sua documentação legali-
zada e o fato reacendeu a 
esperança de o teatro Syl-
vio Monteiro representar 
o estilo da arte cênica dos 
tempos do velho arcádia. 
Que tal aproveitar o bom 
momento vivido pela arte 
& cultura por aqui e co-
meçar a planejar?

Vambora!? (Jota Carva-
lho)

o soMBra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

:Literatura infantiL

DIVULgaçãIo

“O isolamento social des-
pertou em muitas crianças a 
preocupação com a vida no 

planeta”, afirma Isa

Sempre buscando melhorias ao car-
naval da Intendente Maga-
lhães, a Liga Independente 
das escolas de Samba do 
Brasil, a Liesb, anunciou 

Sandro Capadócia como 
reforço em sua equipe. 

O profissional atu-
ará como diretor 

de marketing da 
entidade e chega 
para somar no 
time operacio-
nal.

envolvido 
no mundo 
do samba, 
Capadócia, 
na mesma 
f u n ç ã o , 
atuou em 
2017 na 
a s s o -

ciação da Velha guarda das escolas de 
Samba do rio de Janeiro, ajudando e 
apoiando a montagem do camarote da 
entidade na Marquês de Sapucaí, além 
de ter sido o idealizador e apresentador 
da Live da Lierj, no início da pande-
mia da Covid-19. “estive reunido com 
o presidente Clayton e falei sobre a re-
vitalização do carnaval da Intendente 
Magalhães. no encontro recebi o con-
vite para integrar a equipe. estaremos 
trabalhando pautados na segurança do 
folião em primeiro lugar. Daremos um 
valor especial à Intendente. Dali saem 
os campeões que estarão na Marquês de 
Sapucaí. eles merecem o carinho e con-
dições de estarem preparados quando o 
acesso acontecer”, disse Sandro.

Um outro feito: Sandro elaborou o 
Bloco “rival sem rival”, no teatro ri-
val Refit, no qual homenageou nomes 
como arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila, 
tia Surica e Diogo nogueira.

LIESB sandro Capadócia 
assume a direção 

de marketing

Mesmo morando 
na Bélgica, Isa 
Colli tornou-se 

a queridinha das crianças 
brasileiras com seus per-
sonagens divertidos que 
ensinam sobre a preser-
vação da natureza. Um ja-
caré que fala de poluição 
ambiental e mostra a im-
portância da reciclagem; 
uma nuvem ambientalista 
que ensina sobre os riscos 
do desperdício de água 
no planeta; e uma du-
pla de abelhas que alerta 
para o perigo do desma-

tamento... os livros “o 
rio grinalda”, “a nuvem 
Floquinho” e “Vivene e 
Florine e suas descober-
tas na amazônia” estão 
entre os maiores sucessos 
da escritora Isa Colli neste 
período de pandemia. “o 
isolamento social desper-
tou em muitas crianças a 
preocupação com a vida 
no planeta e necessidade 
de cuidar dos animais e 
da natureza. Com isso, ti-
vemos um aumento muito 
grande na procura por li-
vros com temas sustentá-
veis”, explica. 

a autora incentiva os 

pequenos a pensarem nos 
efeitos positivos que a di-
minuição da circulação de 
pessoas e veículos nas ruas 
trouxe para a humanidade, 
com a redução da emissão 
de gases de efeito estufa. 

“eu tento mostrar ao 
meu público que, assim 
como os personagens dos 
livros, nós também pode-
mos, com nossas ações, 
ajudar a cuidar da nossa 
Casa: o planeta terra”, 
diz. 

Orgulho de escrever 
para os pequenos

aos 52 anos, Isa se or-

gulha de ter direcionado 
sua carreira literária para 
o público infantil. e pela 
dedicação, tem colhido 
frutos positivos. tornou-
-se imortal da academia 
Internacional de Litera-
tura Brasileira e recebeu 
comendas pelas Câmaras 
de Vereadores do rio de 
Janeiro, de Petrópolis e 
Presidente Kennedy, sua 
cidade natal, no espírito 
Santo. além disso, foi ho-
menageada pela assem-
bleia Legislativa do rio 
grande do Sul. Conheça 
mais sobre a autora em: 
http://collibooks.com/ 

ISA 
COLLI
 escritora
conquista leitores 
mirins com
 histórias criativas
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Denúncia 

falta de transparência 
Caixa-preta da Câmara de Nova Iguaçu pode ser uma bomba prestes a explodir

Com o início do ano 
legislativo, os 11 vere-
adores eleitos no dia 15 
de novembro já convi-
vem com o fantasma 
do despejo. o prédio 
da rua Prefeito João 
Luiz do nascimento, 
nº 38, no Centro, deve 

ser desocupado por de-
cisão da juíza adriana 
Costa dos Santos, da 
3ª Vara Cível de nova 
Iguaçu, que expediu 
mandado de notifica-
ção em outubro do ano 
passado. 

Segundo informa-

ções, a ação de despejo 
foi movida pela em-
presária Silvia Maria 
Soares Coelho Lanti-
man contra a Câmara 
em 2015. Na justifi-
cativa, ela pede que o 
imóvel seja devolvi-
do porque o prazo do 

contrato já expirou e 
um órgão público não 
pode fazer prorrogação 
automática de contrato 
de locação, segundo a 
lei de licitações.

no processo movido 
pela herdeira do imó-
vel, há uma dívida em 

aberto e atrasos no alu-
guel mensal no valor 
de r$ 32 mil do pré-
dio de quatro andares. 
De acordo com a ação, 
em 16 de setembro de 
2009, foi firmado um 
contrato entre o loca-
dor e o locatário, com 

prazo de vigência de 
1º de janeiro de 2010 
a 31 de dezembro de 
2014, que foi prorro-
gado para 2 de maio 
de 2015. Mesmo com 
o fim do prazo, a Câ-
mara de nova Iguaçu 
permanece no imóvel.

Calote deIxa Casa soB aMeaça de despejo 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

a Lei da trans-
parência (LC 
131/2009) é 

clara no tocante à di-
vulgação das despesas e 
receitas dos órgãos pú-

blicos determinada pela 
Constituição Federal. 
Infelizmente, a lama 
da corrupção maculou 
a administração públi-
ca em todos os níveis e 
instalou um câncer que 
se propaga a olhos vis-
tos e repousa na impu-

nidade. 
na Câmara Munici-

pal de nova Iguaçu, 
por exemplo, a gestão 
passada, presidida pelo 
vereador Felipe ran-
gel garcia, o Felipinho 
ravis (Solidariedade), 
deu uma aula de como 

criar uma caixa-preta 
e ‘esconder’ eventuais 
esquemas de corrup-
ção que envolveriam 
gastos não declarados 
e montantes de dinhei-
ro distribuídos a parla-
mentares como moeda 
de troca por interesses 
escusos. 

a transparência nos 
gastos do Legislativo 
durante a gestão ante-
rior é anêmica e bizarra. 
orquestrada pelo então 
presidente da Casa, na 
tal caixa-preta podem 
estar guardados acordos 
financeiros que devem 
ser alvos de uma audi-
toria, que fareja irregu-
laridades na administra-
ção pública de longe.

Falcatrua: compra 
suspeita de máscara 

de papel 
gastos suspeitos re-

alizados com dispen-
sa de licitação, como 
a compra de 50 mil 

máscaras faciais feitas 
de papel, para evitar a 
disseminação da Co-
vid-19, da empresa al-
falux empreendmentos 
e Serviços Ltda podem 
vir à tona e enquadrar 
os responsáveis na Lei 
de responsabilidade 
Fiscal.

a aquisição do insu-
mo, que custou aos co-
fres públicos um total de 
r$170 mil, foi autoriza-
da por Felipinho ravis 
em ato publicado no dia 
29 de abril do ano pas-
sado, no Diário Oficial 
da Câmara. 

Uma fonte revelou ao 
Hora H que muitos dos 
atos supostamente ilíci-
tos cometidos pela ges-
tão passada, teriam a 
conivência de parlamen-
tares, comprada a peso 
de ouro. De acordo com 
a denúncia, cada vere-
ador teria embolsado a 
quantia de r$ 18.500 
para manter silêncio so-

bre determinados gas-
tos. Um prato cheio para 
o tribunal de Contas do 
estado do rio de Janei-
ro (tCe-rJ) esmiuçar e 
investigar. 

outro ato da Câmara 
que cheira à falcatrua é 
relativo aos chamados 
‘congressos’, realizados 
fora do estado, e que ob-
jetivam orientar o vere-
ador sobre temas como 
‘gestão pública’ e ‘fun-
ções do legislativo’. as 
participações dos parla-
mentares nos encontros 
não foram realizados 
presencialmente por 
conta da pandemia do 
novo coronavírus. en-
tretanto, segundo a fon-
te, esse eventos teriam 
acontecido no formato 
virtual. e o que houve 
com o dinheiro orçado 
para tal fim? Teria sido 
‘guardado’ na caixa-
-preta? É algo a ser in-
vestigado pelos órgãos 
competentes. 

 Câmara de Nova Iguaçu é 
um festival de falcatruas, 

como no caso da compra das 
máscaras, sem licitação

Meriti recebe primeiro lote de vacinas; enfermeira foi a primeira a ser imunziada

na manhã de ontem, a 
Prefeitura de São João 
de Meriti recebeu o 
primeiro lote da vacina 
contra coronavírus. a 
remessa do Ministério 
da Saúde foi entregue 
pelo governo do esta-
do. acompanhado do 
vice-prefeito, Valdecy 
da Saúde e da secretária 
de Saúde, Marcia Lu-
cas, o prefeito, Dr. João 

Ferreira neto, acompa-
nhou a chegada da va-
cina à Vigilância Sani-
tária e aproveitou para 
falar sobre o processo: 

“eu estarei à frente de 
todas as etapas, fisca-
lizando pessoalmente. 
nossa prioridade é va-
cinar os profissionais 
da saúde, nossos idosos 
internados e os acama-
dos. a vacinação é um 

marco na história da 
nossa cidade e do nos-
so país”, disse. Meriti 
recebeu, inicialmente,  
7.435 doses, metade 
das 14.870 destinadas à 
cidade para esta fase. 

Às 17h de ontem, foi 
vacinanda a primei-
ra pessoa no Hospital 
Municipal de São João 
de Meriti. a auxiliar de 
serviços gerais Lucile-

ne Quintino alves da 
Silva, de 52 anos, fun-
cionária da Secretaria 
Municipal de Saúde há 
16 anos, atua direta-
mente na ala de pacien-
tes graves de Covid-19.

a ação aconteceu no 
Hospital Municipal de 
São João de Meriti e 
contou com a presen-
ça do prefeito da cida-
de, Dr. João Ferreira 
neto, do vice-prefeito, 

Valdecy da Saúde e da 
secretária Municipal de 
Saúde, Marcia Lucas.

Hioje, começa a va-
cinação para: profissio-
nais da saúde na linha 
de frente no combate 
à covid-19; pessoas a 
partir dos 60 anos ins-
titucionalizadas (que 
vivem em asilos); pes-
soas com deficiência 
institucionalizadas (que 
vivem em residência 

inclusiva);
equipes da secretaria 

irão até o asilo Casa 
São Francisco de assis 
para atender esse gru-
po prioritário no muni-
cípio. outras equipes 
(estratégia de Saúde 
da Família e Programa 
Melhor em Casa) atu-
arão junto às pessoas 
com deficiência física, 
que estejam em vivên-
cia inclusiva.

Ao lado de secreetária de 
Saúde, Marcia Lucas, e do 

vice-prefeito Valdecy da Saúde, 
Dr. João comemora a chegada 
da vacina. A auxiliar de servi-
ços gerais Lucilene Quintino 

foi a primeira a ser imunizada

DIVULgação/PMSJM

reProDUção 
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tragédia no lado mais fraco 
o Painel Covid-19 

nas Favelas registrou 
1.000 óbitos por co-
vid-19 em comunida-
des do rio, desde o 
início da pandemia. a 
plataforma, desenvol-
vida pelo Jornal Voz 
das Comunidades, 
recolhe dados de 25 
comunidades da capi-
tal, apresentou 10.407 
casos confirmados da 
doença e 8.125 mo-
radores recuperados. 
no entanto, devido a 
subnotificação, estes 
números devem ser 
ainda maiores.

De acordo com a 
plataforma, Comple-
xo da Maré, na zona 
norte do rio, com 
1.363 casos e 147 óbi-
tos é onde apresenta-
-se a maior quanti-
dade de casos. em 
seguida o Comple-
xo do alemão soma 
1.153 e 73 óbitos; e a 
rocinha, na zona Sul, 
tem 1.030 casos e 64 
óbitos.

as informações do 
Painel Covid nas Fa-
velas são colhidas 
junto a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em 
centros municipais e 
clínicas da família lo-
calizadas em comuni-
dades, ou bairros pró-
ximos. a Prefeitura 
contabiliza apenas os 
casos específicos de 
comunidades que têm 
status de bairro, como 
a Maré, a rocinha e a 
Cidade de Deus.

o objeto do painel 
é levar aos morado-
res das comunidades 
do rio informações 
da pandemia do novo 
coronavírus. a con-
tagem tem sido rea-
lizada desde abril de 
2020. até dezembro 
de 2020, a contabi-
lização era feita em 
25 favelas de diferen-
tes regiões da cida-
de. Mas, durante este 
mês, outras 26 comu-
nidades serão inclu-
sas na contagem.

Decisão

Brasil começa a imunuizar população do grupo de frente contra a 
Covid-19. estados e municípios já iniciaram a campanha que está 
planejada em etapas. objetivo é vacinar o maior número de pessoas 

durante 2021. 

a Fiocruz enviou ofício ao Ministério Público Federal informando 
que a entrega da vacina de oxford vai atrasar de fevereiro para março. 
o motivo é por não ter recebido o insumo para a produção da vacina 

xford/astrazeneca.

a Petrobras comuni-
cou ontem que negocia 
aceleradamente a venda 
das refinarias Alberto 
Pasqualini (reFaP), 
no rio grande do Sul, e 
Presidente getúlio Var-
gas (rePar), no Para-
ná, mesmo dia da pro-
moição de farras.

Segundo a estatal 
petrolífera, vendendo 
subsidiárias a preço de 
banana, também está 
liquidando as refina-
rias Landulpho alves 
(rLaM), na Bahia, Isa-
ac Sabbá (reMan), no 
amazonas.

NegoCIação

preço de BaNaNa

Como o objetivo é 
desmontar a empresa, 
a direção da Petrobras 
ainda vende a Lubrifi-
cantes e Derivados de 
Petróleo do nordeste 
(LUBnor), no Cea-
rá.; e a Unidade de In-
dustrialização do Xis-
to (SIX), no Paraná.

ou seja, o presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da economia, Paulo gue-
des, estão vendendo o patrimônio dos 
brasileiros enquanto a velha mídia dis-
trai as atenções com a falta de vacina 
–pauta não menos importante, mas não 
única.

desMoNte 

Velha MídIa 

edItorIal

a Petrobras diz que ainda espera 
receber propostas para venda da re-
finaria Abreu e Lima (RNEST), em 
Pernambuco, e da Refinaria Gabriel 
Passos (regaP), em Minas gerais, no 
primeiro trimestre deste ano.

propostas 

agêNCIa BrasIl 

a Prefeitura de Japeri, 
por meio da Secretaria 
Municipal de assistên-
cia Social, esteve em 
reunião com represen-
tantes do Conselho es-
tadual dos Direitos da 

Mulher para debater a 
possibilidade da im-
plantação de um Centro 
especializado de apoio 
à Mulher (CeaM) em 
Japeri. o encontro con-
tou com a presença do 

secretário da Pasta, ro-
gério Santana, e da equi-
pe da superintendente 
de projetos da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Huma-
nos, Simone Capella.  

japeri pode ganhar CeaM

assessoria de impresa Cláudio Castro assina decreto que 
será acompanhado pelo secretário 

Marcelo Queiroz RJPET

DIVULgação/PMJ

Corridas de ca-
chorros estão 
proibidas no 

estado do rio de Janei-
ro. o decreto 47.453, 
publicado ontem o 
Diário Oficial do Es-
tado, foi assinado pelo 
governador Cláudio 
Castro e é uma forma 
de evitar maus-tratos 
contra animais, princi-
palmente cães da raça 
galgo, os mais usados 
para este tipo de ativi-
dade. a decisão foi to-
mada após reportagem 
de tV mostrar que a 
prática está chegando 
ao Brasil, através do 
rio grande do Sul, 
após ter sido proibi-
da na argentina e no 
Uruguai.

“não vamos tolerar 
este tipo de agressão 
travestida de esporte 
no rio de Janeiro. os 
animais são forçados 
a correr, recebem dro-

gas para aumentar o 
rendimento e são des-
cartados quando ficam 
mais velhos ou se ma-
chucam. o governo 
deve deixar claro que 
isto não é aceitável, e 
a medida está inserida 
em nosso projeto de 
fazer do rio de Janeiro 
uma referência mun-
dial na instituição de 
políticas públicas em 
defesa dos animais”, 
afirma o governador 
em exercício Cláudio 
Castro.

Ato de abuso 
e maus-tratos 

aprovada recente-
mente no Congres-
so Federal, a Lei 
14.064/2020 alterou 
a Lei de Crimes am-
bientais (9.605/1998) 
aumentando a pena 
para quem “praticar 
ato de abuso, maus-
-tratos, ferir ou muti-
lar” cães e gatos, pas-
sando dos antigos três 
meses a um ano de 
detenção para um pe-

ríodo de dois a cinco 
anos de prisão.

“a rJPet, que é a 
Subsecretaria de Pro-
teção e Bem-estar 

animal, trabalha ao 
lado dos protetores 
dos animais, ongs e 
do Conselho regio-
nal de Medicina Ve-

terinária. essa união é 
muito importante para 
gerarmos políticas 
públicas”, explica o 
secretário de agricul-

tura, Marcelo Quei-
roz, responsável pela 
estrutura de proteção 
aos animais no gover-
no do estado.

Medida tem como objetivo evitar maus-tratos contra os animais

decreto: governo do rj 
proíbe corrida de cães 

Segundo o Conselho 
regional de Medicina 
Veterinária (CrMV-
-rJ), além de estarem 
sujeitos a inúmeras 
lesões, os animais, 
geralmente, são sub-

metidos a diversos 
tipos de maus-tratos, 
como confinamento 
em recintos estreitos 
por mais de 20 horas 
diárias e uso de dro-
gas estimulantes que 

podem levar ao óbito.
“nós do CrMV-

-rJ somos totalmen-
te contra qualquer 
ato que provoque 
dor ou sofrimento 
ao animal. Inclusive 

o Conselho Federal 
tem uma resolução, a 
1.236/2018, que defi-
ne muito bem o que 
são maus-tratos. e 
nós enxergamos essas 
corridas de cães des-

ta forma. Usam esti-
mulantes, hormônios, 
anabolizantes e outros 
produtos nos animais”, 
enumera o presidente 
do CrMV-rJ, rômulo 
Spinelli.

o decreto deixa cla-
ro que a proibição vale 
para todo o tipo de cor-
rida com cães, inde-
pendentemente da raça 
do animal, havendo 
aposta ou não.

rgulaMeNtação do CoNselho NaCIoNal de trâNsIto 

DIVULgação/PMJ
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Como mencionado, a 
briga pela liderança da 
estatística vai ser acir-
rada, dentro e fora do 
Flamengo. Porém, a 
verdadeira competição 

será por vagas na equi-
pe titular. Para a pró-
xima partida, gerson 
retorna de suspensão, 
mas Diego ribas vem 
de boa sequência. ou-

tra dúvida para Ceni é 
em relação ao ataque. 
todos que disputam 
as duas vagas partici-
param de gols no úl-
timo compromisso. 

em suma, o treinador 
rubro-negro terá de se 
desdobrar para montar 
o time ideal.

apesar da competi-
ção, o técnico rogério 

Ceni prega cautela no 
elenco e, principal-
mente, foco no pró-
ximo adversário. Fla-
mengo e Palmeiras se 
enfrentarão nesta quin-

ta-feira (21), às 19h, 
no Mané garrincha. 
no primeiro turno o 
Mengão empatou com 
o rival em 1 a 1, fora 
de casa.

BrIga por Vagas esqueNta No NINho

 seLeção BrasiLeira feminina

esporte

 pia faz balanço do 
período de preparação 

desde o dia 5 deste mês, a equipe está concentrada em Viamão, no rio grande do sul

o exemplo Marta serve de incentivo
“Preciso dizer 

que a Marta está 
aqui há muito tem-
po e neste perío-
do ela estava com 
tudo! Consegue 
imaginar se você 
está aqui pela pri-
meira ou segunda 

vez e tem a chance 
de jogar contra ela? 
ou com ela? essa 
mistura é muito im-
portante para encon-
trarmos as melhores 
jogadoras, porque 
muitas delas estão 
aqui há muito tem-

po. elas realmente 
precisam dar tudo de 
si, porque as jovens 
atletas estão aqui 
mostrando trabalho, 
e elas também que-
rem representar a 
Seleção Brasileira”, 
destaca. 

Bruno henrique se torna líder em assistências do Brasileirão
 aLeXanDre VIDaL / FLa

 LUCaS FIgUeIreDo/CBF

Pia Sundhage coman-
da preparação de olho 
nos Jogos Olímpicos de 

Tóquio

hugo souza faz promessa de briga pelo título no Brasileiro
o Fla venceu o 

goiás na segunda 
(18), pela 30ª ro-
dada do Campe-
onato Brasileiro. 
após ser reserva 
de César contra o 
Ceará, Hugo Sou-
za retornou à posi-
ção enquanto Diego 

alves se recupera 
de lesão. ‘neneca‘, 
como é apelidado 
carinhosamente por 
torcedores e com-
panheiros de clube, 
teve atuação segura.

Hugo Souza con-
seguiu evitar que o 
Flamengo fosse va-

zado contra o goi-
ás. o goleiro cele-
brou a boa atuação 
na meta rubro-negra 
e demonstrou foco 
total nos próximos 
jogos. o intuito 
do arqueiro, de 21 
anos, é conquistar 
o título do Campeo-

nato Brasileiro des-
ta temporada.

“Feliz por vol-
tar a vencer, feliz 
pelo desempenho 
da equipe, também 
pelo meu desem-
penho individual, 
pois foi importante 
para ajudar na vi-

tória. Feliz por aju-
dar o time. Já falei 
muito nessa pala-
vra, mas é o senti-
mento que define: 
felicidade. Isso é o 
que estávamos pre-
cisando, para reto-
mar a confiança na 
sequência de jogos 

que temos”, disse 
o goleiro. “espero 
que a gente consiga 
alcançar mais vitó-
rias e ir em busca 
do objetivo maior, 
que é o título. nós 
vamos forte, vamos 
buscar até o final”, 
completou.

o ano de 2021 
da Seleção Fe-
minina come-

çou a todo vapor! Des-
de o dia 5 de janeiro, 
a equipe comandada 
por Pia Sundhage está 
concentrada em Via-
mão, no rio grande 
do Sul, para o primeiro 
período de preparação 
já de olho nos Jogos 
olímpicos de tóquio. 
as atividades termi-
naram na quarta-feira 
(20) e, para a técnica 
sueca, foi uma impor-
tante oportunidade 
para avaliar de perto as 
atletas brasileiras. 

“eu acho que tem 
sido fantástico, tive 
boas impressões aqui! 

Contamos com boas 
jogadoras neste perío-
do, e assim, conseguir-
mos montar um time 
coeso. tivemos ótimas 
performances, jogos-
-treinos e bons treina-
mentos. Foi a melhor 
forma de começar o 
ano olímpico, com 
certeza!”, avalia Pia. 

Para os quinze dias 
de treinamentos, a 
comissão técnica ela-
borou  programação 
equilibrando a carga 
de trabalhos com o 
grupo. neste período 
de observações, a Se-
leção Feminina este-
ve em campo em três 
oportunidades para 
disputar jogos-trei-
nos, diante do grêmio 
Masculino Sub-16, 
grêmio Feminino e o 

Cruzeiro-rS Masculi-
no Sub-16. 

neste primeiro en-
contro, Pia Sundhage 
contou com 23 joga-
doras. Dessas,  quatro 
ganharam a inédita 
oportunidade com a 
sueca: as goleiras Vivi 
e nicole, e as meias 
Ingryd e Kerolin ni-
cole. Com as estrean-
tes, a técnica somou 
70 atletas convocadas 
para a Seleção Bra-
sileira Feminina. De 
olho em novos talen-
tos, a ideia de Pia é 
mesclar atletas jovens 
e experientes. Para a 
sueca, a mistura con-
tribui para que todas 
se sintam desafiadas, 
e garante: “todas pre-
cisam brigar por uma 
vaga na olimpíada”.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 Treinadora cita Marta 
pelo empenho nos trei-
nos e exemplo às mais 

novas

LaUra zago/CBF

 na última se-
gunda-feira (18), o 
Flamengo venceu 
o goiás por 3 a 0 e 
voltou a brigar pelo 
título nacional. ago-
ra apenas cinco pon-
tos atrás do líder, o 
time só depende de 
suas forças para ser 
campeão. Porém, o 
rubro-negro possui 
uma sequência com-
plicada e deve se 
superar caso ainda 
queira sonhar com o 
caneco. o duelo de 

goiânia foi dupla-
mente especial para 
Bruno Henrique que, 
com a assistência 
para gabigol, assu-
miu a ponta da esta-
tística entre compa-
nheiros de clube e do 
Brasileirão.

o passe ‘açuca-
rado’ para gabigol 
diante do goiás foi a 
sexta assistência de 
Bruno Henrique no 
Brasileirão. no mo-
mento, ele divide a 
liderança da estatís-

tica com outros três 
atletas: Keno e Sa-
varino, do atlético-
-Mg, e Vina, do Cea-
rá. além do quarteto, 
mais dois jogadores 
do Flamengo empla-
cam a lista e, curio-
samente, ambos são 
estrangeiros. Com 
cinco passes para 
gol cada, Maurício 
Isla e De arrascaeta 
completam o seleto 
grupo dos ‘garçons’ 
no Brasileirão 2020-
2021.

Dupla felicidade. Bruno 
Henrique e Gabigol 
comemoram um dos 

gols do Mengão contra 
o Goiás
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jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

em BeLforD roxo

técnica de enfermagem é a primeira  
pessoa vacinada contra Covid-19 
 Prefeitura recebeu 3.687 doses da Coronavac para fase inicial da campanha

 raFaeL Barreto/PMBr

a Prefeitura de 
Belford roxo re-
cebeu, na terça-

-feira (19/01), 3.687 do-
ses da vacina Coronavac 
para fase inicial da cam-
panha. a primeira pes-
soa a ser imunizada foi a 
enfermeira Kelly Cristi-

na Barbosa de Lima, 43 
anos, que é técnica do 
Hospital Municipal. À 
medida em que as do-
ses forem chegando ao 
município, 48 postos de 
saúde serão colocados 
à disposição da popula-
ção.

Depois de Kelly Cristi-
na ser vacinada, os fun-
cionários do Hospital 

Municipal, onde a ceri-
mônia foi realizada, co-
meçaram a ser imuniza-
dos. “Confesso que não 
acreditei. Mas fico orgu-
lhosa em poder colaborar 
com este momento his-
tórico para o país. nes-
se período de pandemia 
acredito que atendi mais 
de 600 pessoas com Co-
vid-19”, disse Kelly.

Kelly Cristina recebe a dose da 
vacina contra doença provoca-

da pelo coronavírus

WaguINho: “IreMos VaCINar Cada
 Morador de Belford roxo”

o prefeito Wagner 
dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, declarou 
que o município segui-
rá as determinações da 
organização Mundial 
de Saúde e do Ministé-
rio da Saúde. “Hoje é o 
início da solução com a 
chegada da vacina. es-
tamos começando com 

os profissionais da Saú-
de, que são verdadeiros 
guerreiros no combate à 
doença. Desde o início 
da pandemia estamos 
trabalhando para comba-
ter o coronavírus. Iremos 
vacinar cada morador de 
Belford roxo, mas cada 
um no seu tempo”, con-
cluiu Waguinho. “Hoje 

é um dia muito impor-
tante e um marco para 
o município de Belford 
roxo, pois vacina irá 
nos ajudar a vencer esta 
batalha”, completou o 
secretário municipal de 
Saúde, Christian Vieira, 
ao lado do diretor-mé-
dico do Hospital, Carlos 
Morelli.

deputada daNIela se eMoCIoNa

Logo no início do 
seu discurso, a depu-
tada federal Daniela 
do Waguinho se emo-
cionou e foi às lágri-
mas ao lembrar que 
perdeu o pai há qua-
tro meses vítima da 
Covid-19. “a vacina 
chegou, mas devemos 
continuar com todas 
as medidas como o 
uso de máscaras, uso 
de álcool em gel e 
distanciamento so-

cial. as pessoas estão 
brincando com uma 
doença que mata. 
Fico assustada quan-
do vejo praças, shop-
pings e bares lotados. 
a pandemia não aca-
bou. Quero agradecer 
aos funcionários da 
Saúde, pois estiveram 
firmes na linha de 
frente”, frisou.

em seu discurso, 
o deputado estadual 
Marcio Canella elo-

giou o trabalho do 
governador Cláudio 
Castro, que foi a São 
Paulo buscar as doses 
da vacina Coronavac. 
“Hoje é um dia para 
ficar na história do 
município, pois essa 
doença matou muitas 
pessoas no Brasil. a 
vacina é o início de 
uma nova era”, arre-
matou o deputado, ao 
lado do vice-prefeito 
Marcelo Canella.

Christian Vieira, Marcio Canella, 
Kelly Cristina, Daniela do Waguinho, 
Waguinho, Marcelo Canella e Carlos 

Morelli na cerimônia de vacinação

Mesquita: primeira fase da vacinação contra Covid-19 começa nesta quarta
aplicação começa nes-

ta quarta-feira, dia 20, 
a partir das 10h, mas é 
exclusiva para profissio-
nais de saúde da linha de 
frente, para asilos e para 
residências terapêuticas 
inclusivas.

Às 11h53 de terça-fei-
ra, dia 19 de janeiro, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde Mesquita recebeu 

1.660 doses da vacina 
para covid-19. o mate-
rial saiu da Coordenação 
geral de armazenagem 
da Secretaria de estado 
de Saúde, em niterói, 
e foi escoltado por oito 
oficiais do Grupamento 
de ações táticas (gat) 
do 20º Batalhão da Po-
lícia Militar, divididos 
em dois veículos, du-

rante todo o percurso. 
o esquema de seguran-
ça incluiu ainda moni-
toramento por satélite 
e, além disso, o baú do 
caminhão responsável 
pelo transporte das do-
ses de vacina para co-
vid-19 só foi aberto de-
pois de autorizado pela 
própria Cga. a equipe 
de Imunização do muni-

cípio conferiu a entrega 
e, com isso, fica confir-
mado para esta quarta, o 
início da vacinação em 
Mesquita.

a vacina para covid-19 
será aplicada nas clíni-
cas da família Jacutinga 
e São José, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h. no entanto, nessa 
primeira fase, a vacina 

para covid-19 será ex-
clusiva para profissio-
nais da saúde da linha de 
frente, idosos que estão 
em instituições de lon-
ga permanência (institu-
cionalizadas) e pessoas 
acima de 18 anos com 
deficiência que estejam 
em residências inclusi-
vas (institucionalizadas). 
Uma nota técnica foi en-

viada pelo Ministério da 
Saúde na segunda-feira, 
com informações sobre 
a campanha da vacina 
para covid-19. a Clíni-
ca da Família Jacutinga 
fica na Rua Barão do Rio 
Branco s/nº, em Jacutin-
ga. Já o endereço da Clí-
nica da Família São José 
é avenida União 676, 
em Santa terezinha.

a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Mesqui-
ta recebeu na tarde de 
segunda-feira (18), 58 
mil seringas. os insu-
mos vieram do governo 
federal e serão utilizados 
exclusivamente na apli-
cação da vacina para co-
vid-19. a primeira dose 
quem recebeu foi o Dr. 

emerson trindade, mé-
dico e secretário muni-
cipal de Saúde de Mes-
quita.

“esse é um momento 
de grande importância 
para a população mes-
quitense. Somos gratos 
à Secretaria de estado de 
Saúde e ao governo fe-
deral por nos proporcio-

narem isso, ainda no dia 
19 de janeiro. agora que 
a vacinação já começou, 
é importante que a popu-
lação não se descuide e 
continue se protegendo, 
a partir da utilização de 
máscaras, da higieniza-
ção das mãos e evitando 
aglomerações”, alerta 
Dr. emerson.

58 MIl serINgas ChegaraM Na seguNda-feIra
Na manhã de ontem, a Secre-
taria Municipal de Saúde de 

Mesquita recebeu 1.660 doses 
da vacina

Dr. Emerson foi o primeiro a 
ser vacinado: “Esse é um mo-
mento de grande importância 

para a população mesquitense”

raFaeL LoBo/PMM

raFaeL LoBo/PMM
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antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

- a vítima também 
narrou em seu perfil 
como tudo aconteceu. 
“eu comecei a achar 
um pouco estranho, 
ele estava fazendo a 

massagem, eis que eu 
olho pelo espelho e ele 
estava se masturban-
do enquanto ele fazia 
a massagem em mim. 
Quando vi a situação, 

tive uma reação ativa, 
graças a Deus, parti 
para cima dele e expul-
sei ele de casa. Foi uma 
situação muito ruim”, 
contou, muito emocio-

nada.
Matheus foi encontra-

do em casa, no recreio 
dos Bandeirantes e con-
tra ele, foi cumprido 
um mandado de prisão 

preventiva por violação 
sexual mediante frau-
de. ao ser preso, ele 
negou as acusações e 
ao chegar na delegacia 
se reservou ao direito 

de ficar em silêncio, se-
gundo a delegada. no 
entanto, ana Carolina 
acredita que com a pri-
são, outras vítimas pro-
curem a delegacia.

estaVa se MastusBaNdo

 atreás Das graDes 

polícia

Civil prende suspeito de abuso 
sexual contra influenciadoras 

segundo a especializada, o criminoso se apresentava como massagista e esteticista 

Matheus Calai-
nho Cyranka 
foi preso 

por agentes da 16ª DP 
(Barra da tijuca), na 
noite da últiuma segun-
da-feira, no recreio 
dos Bandeirantes, na 
zona oeste do rio. ele 
é acusado pela polícia 
de se aproximar de blo-
gueiras para cometer 
violação sexual, o sus-
peito já teria feito, pelo 
menos, sete vítimas.

De acordo com as in-
vestigações, Matheus 
se passava por massa-
gista e esteticista. ele 
procurava influencia-
doras digitais em redes 
sociais e propunha par-
cerias, oferecendo seus 
serviços em troca de 

divulgação do trabalho 
nos perfis das vítimas. 
Para se aproximar e fa-
zer com que as influen-
cers não desconfiassem 
de suas verdadeiras in-
tenções, Matheus dizia 
que era homossexual.

ainda segundo a Po-
lícia Civil, ele marcava 
com as vítimas de ir re-
alizar o serviço na casa 
delas e durante as su-
postas sessões de trata-
mento, se aproveitava 
para cometer os abusos 
sexuais.

“ele pratica esse cri-
me há cerca de um ano 
e atendia em domicílio. 
ele disse que nunca ti-
nha feito nenhum curso 
de massoterapeuta ou 
algo do tipo, que só via 
tutorial no youtube”, 
explicou a delegada 

ana Carolina Medeiros 
Caldas.

 
 Investigado 

Matheus é investiga-
do em sete inquéritos 
policiais na Delegacia 
da Barra da tijuca. as 
vítimas começaram a 
registrar o caso, depois 
que uma influencer da 
região postou seu caso 
no Instagram, há cerca 
de um mês, segundo a 
delegada.

na ocasião, a in-
fluenciadora compar-
tilhou em seus stories 
no Instagram que uma 
empresa de estética ha-
via entrado em conta-
to com ela pelo direct, 
oferecendo uma pro-
posta de permuta. na 
mensagem, a pessoa 
dizia que era homem 

O bandido foi preso 
por agentes da de-

legacia da Barra da 
Tijuca 

Bando assalto
 ônibus e faz a ‘limpa’
Passageiros de um 

ônibus da linha 431 
(Monjolos-niterói), da 
empresa Fagundes, fo-
ram alvos de um assal-
to na altura do bairro 
Caramujo, em niterói, 
na tarde dde ontem. a 
delegacia de Fonse-
ca (78º DP) informou 
que criminoso embar-
cou no ônibus na altu-
ra da amaral Peixoto, 
também em niterói, e 
anunciou o assalto mi-

nutos depois, deixando 
dezenas de passageiros 
assustados.

“Celulares e dinhei-
ro das vítimas foram 
levados na ação que 
só terminou quando o 
homem desceu do veí-
culo próximo ao bairro 
do Baldeador”,  disse o 
titular geraldo assed. 
ainda segundo o dele-
gado que está apuran-
do o caso, muitos pas-
sageiros tiveram seus 

pertences levados, mas 
nem todos foram até 
a delegacia registrar 
ocorrência.

Passageiros que cos-
tumam pegar condu-
ções próximo à rodo-
viária João goulart, 
principal terminal de 
ônibus da região, em 
horários estratégicos, 
já compartilharam na 
internet a falta de se-
gurança durante a via-
gem.

homem é morto após ser amarrado em um sofá e queimado vivo

regInaLDo PIMenta / agenCIa o 
DIa

 Passageiros são vítimas 
de assalto durante via-

gem em ônibus

Corpo de mulher é achado entre covas 
de um cemitério em são gonçalo 

Funcionários do 
Cemitério Muni-
cipal do Pacheco, 
em São gonça-
lo, encontraram na 
manhã desta terça-
-feira (19) o corpo 
de uma mulher em 
um dos corredores 
de onde ficam as co-

vas. De acordo com 
as testemunhas, ha-
via bastante sangue 
ao redor do corpo 
e a vítima estava 
sem documentos de 
identificação.

Policiais do 7º 
BPM (São gonça-
lo) foram aciona-

dos para averiguar 
o caso. a equipe de 
PMs isolou o local 
até a chegada da Di-
visão de Homicídios 
de niterói, Itaboraí 
e São gonçalo (DH-
nISg). o local foi 
cercado e uma perí-
cia foi feita.

mas que era gay.
“ele me mandou 

mensagem e falou “eu 
sou homem mas sou 
gay, isso realmente é 
uma coisa que eu so-
fro muito no meu tra-

balho, mas se você se 
incomodar, ver algum 
problema, só falar que 
a gente não faz”. eu ja-
mais deixaria de fazer 
por isso. até me sen-
ti mal, porque quando 

ele falou eu até cogitei, 
porque a gente como 
mulher tem nossas in-
seguranças, mas falei 
que não tinha proble-
ma e ele veio aqui em 
casa”, descreveu ela.

reProDUção De VíDeo / DIVULgação / PoLíCIa CIVIL

Vítima estava sem 
documentos de indenti-

ficação 

reProDUção

plaNtão

rSa Polícia Civil do 
Distrito Federal come-
çou a apurar um crime 
bárbaro que aconteceu 
no Qr 208, na região 
de Santa Maria, na 
última segunda-feira. 
Um homem foi encon-

trado morto, amarrado 
a um sofá totalmente 
carbonizado. as infor-
mações foram divul-
gadas pelo Metrópo-
les.

Segundo os mora-
dores locais, a vítima 

teria sido queimada 
ainda viva. De acordo 
com a Polícia Militar, 
com o andamento das 
investigações três sus-
peitos foram presos, 
dois homens e uma 
mulher.  
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forças-tarefas

Ministério da justiça lança plano 
para combater facções criminosas

o Ministério da 
Justiça e da Se-
gurança Pública 

(MJSP) lançou na terça 
(19) um Plano de Forças-
-tarefas contra o crime 
organizado. a essência do 
plano é reduzir o número 
de crimes praticados por 
membros de organizações 
criminosas, como homi-
cídio, latrocínio, tráfico 
de drogas, roubos a ban-
cos, cargas e veículos. 

Para isso, as forças-
-tarefas trabalharão em 
ações de prevenção e re-
pressão, com integração 
entre as polícias.

De acordo com o mi-
nistério, os agentes do 
governo federal, como 
Polícia Federal e Polí-
cia rodoviária Federal, 
trabalharão de forma in-
tegrada com as polícias 

estaduais. outra provi-
dência será o isolamento 
de líderes de facções cri-
minosas no sistema pri-
sional, além de ações de 
bloqueio de bens, desca-
pitalizando essas facções. 
os estados do rio grande 
do norte e do Ceará serão 
os primeiros a aderirem 
ao plano.

“rio grande do norte 
e Ceará são os primei-
ros, porque nos ajudaram 
na concepção do próprio 
plano. Já estavam previa-
mente preparados, cientes 
desde sua construção”, 
disse o ministro andré 
Mendonça. 

os estados do Paraná, 
Bahia, Maranhão e Per-
nambuco serão convida-
dos a aderir já neste pri-
meiro momento. esses 
seis estados apresentaram 
os maiores aumentos nos 
homicídios no primeiro 
semestre de 2020, com 
comparação com o mes-

mo período do ano ante-
rior.

a adesão dos estados à 
força-tarefa será opcio-
nal. a partir de junho, a 
adesão será facultada aos 
estados onde estão loca-
lizadas Penitenciárias Fe-
derais. a partir de janeiro 
de 2022, os demais esta-
dos poderão fazer a ade-
são voluntária ao Plano.

o plano foi dividido 
em quatro eixos, ativida-
de de inteligência entre 
órgãos de segurança pú-
blica; análise mapeamen-
to criminal estratégicos; 
policiamento ostensivo e 
concentrado em ações ca-
pazes de reduzir o impac-
to do crime organizado; e 
a adoção de procedimen-
tos investigativos capa-
zes de reduzir o número 
de crimes. trabalharão 
em conjunto as polícias 
militar, civil, penal e ór-
gãos de polícia científica. 
(Fonte: agência Brasil)

MarCello Casal / aBr

rio grande do Norte e o Ceará serão os primeiros a aderirem ao plano

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Segundo o MJSP, reduzir o número de homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, 
roubos a bancos, cargas e veículos é um dos objetivos do projeto  

Estado finaliza distribuição de vacinas para os 92 municípios
o governo do estado do 

rio de Janeiro, através da 
Secretaria de Saúde, reali-
zou na terça-feira (19/01) 
uma megaoperação logís-
tica para a distribuição da 
vacina CoronaVac contra a 
Covid-19 para todos os 92 
municípios fluminenses. 
em menos de 12h todas 
as secretarias municipais 
de Saúde receberam, por 
vias área ou terrestre, as 
primeiras doses para imu-
nizar 244.160 pessoas que 
integram o grupo prioritá-
rio de risco. a cidade de 
Porto real foi a última a 
receber as vacinas.

- a operação logística 
foi realizada para garan-
tir que todas as cidades 
já tenham as vacinas à 
disposição para iniciar a 

campanha nesta quarta-
-feira (20/01). o objeti-
vo do Plano estadual de 
Imunização é que toda a 
população seja vacinada 
no menor tempo possível - 
ressaltou o governador em 
exercício, Cláudio Castro.  

a ação contou com o 
apoio de duas aeronaves 
do Corpo de Bombeiros, 
uma da Secretaria de es-
tado de Policia Militar, 
uma da Secretaria de esta-
do de Polícia Civil e uma 
do gabinete de Segurança 
Institucional (gSI). Cerca 
de 100 policiais militares 
escoltaram as cargas ter-
restres até as cidades de 
destino.

- até amanhã, às 10h, 
todas as secretarias de 
Saúde já podem estar va-

cinando. Isso é resultado 
do trabalho em equipe 
realizado principalmente 
por estatutários - afirmou 
o secretário de estado de 
Saúde, Carlos alberto 
Chaves.  

o governo do rio de 
Janeiro segue o Plano 
nacional de Imunização 
(PnI) do Ministério da 
Saúde, que prevê a va-
cinação em quatro fases 
prioritárias. nesta primei-
ra etapa serão vacinados 
trabalhadores da linha de 
frente da saúde, idosos 
residentes em institui-
ções de longa permanên-
cia (institucionalizadas), 
pessoas com deficiência a 
partir de 18 anos de idade, 
moradores de residências 
Inclusivas (instituciona-

lizadas) e população in-
dígena vivendo em terras 
indígenas.

as vacinas para a segun-
da dose, incluindo a re-

serva técnica, ficarão sob 
gerência da Secretaria de 
estado de Saúde, na Co-
ordenadoria geral de ar-
mazenagem (Cga), para 

garantir que o esquema 
vacinal aconteça conforme 
o determinado pelo fabri-
cante, 21 dias após aplica-
ção da primeira dose. 

Em menos de 12h todas as secretarias municipais de Saúde receberam a vacina 
chinesa

dIVulgação/pMBM

Nova portaria muda regras para PRF atuar em operações conjuntas
o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP) 
publicou terça-feira (19), 
no Diário Oficial da União 
(DoU), uma nova portaria 
que estabelece diretrizes 
para a atuação da Polícia 
rodoviária Federal (PrF) 
em operações conjuntas 
com outros órgãos federais, 
estaduais e municipais.

a portaria (42/2021) 
substitui outra (739/2019) 
que chegou a ser suspensa 
em janeiro do ano passado 
pelo então presidente do 
Supremo tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, en-
quanto ele estava respon-
sável pelo plantão judicial.

À época, Toffoli atendeu 
pedido da associação de 
Delegados da Polícia Fe-
deral (aDPF), para quem 
a norma autorizava a PrF 
a realizar investigações e 

atuar na prevenção e re-
pressão a crimes federais, o 
que seria competência ex-
clusiva da PF, no entender 
dos delegados.

a suspensão acabou de-
pois derrubada pelo relator 
do caso, ministro Marco 
aurélio, que atendeu pedi-
do da advocacia-geral da 
União (agU) e restabele-
ceu a vigência da portaria. 
essa decisão foi depois 
confirmada pelo plenário 
do Supremo.

agora, contudo, a nova 
portaria, que substitui a 
antiga, passa a não trazer 
menção à participação da 
PrF em operações conjun-
tas caso “os crimes objetos 
de apuração tenham sido 
praticados em rodovias fe-
derais, estradas federais ou 
em áreas de interesse da 
União”.

a norma - publicada na 
terça-feira (19) - tampouco 
elenca a “investigação de 
infrações penais” entre as 
hipóteses que autorizam a 
PrF a prestar apoio opera-
cional, conforme constava 
na norma anterior.

Outras diferenças
a antiga portaria 

(739/2019) estabelecia di-
retrizes para a PrF atuar 
em operações conjuntas 
com órgãos do Ministério 
Público, da receita Fede-
ral e do Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp) 
– como PF, Força nacional 
e polícias Civil e Militar 
dos estados.

agora, o novo texto in-
clui no rol de cooperação, 
além dos integrantes do 
Susp, “outros órgãos das 
esferas federal, estadual, 

distrital ou municipal”, 
sem especificar quais.

outro trecho suprimido 
foi o que circunscrevia a 
atuação da PrF a “ope-
rações conjuntas nas ro-
dovias federais, estradas 
federais ou em áreas de in-
teresse da União”, confor-
me constava na antiga por-
taria. agora, a nova norma 
estabelece diretrizes para a 
atuação do órgão somente 
em “operações conjuntas”, 
sem fazer referência a lo-
cal.

outro trecho da antiga 
norma, agora revogada, 
autorizava a PrF a atuar, 
especificamente, “em vias 
urbanas, rodovias, termi-
nais rodoviários, ferrovias 
e hidrovias federais, esta-
duais, distrital ou munici-
pais, portos e aeroportos”.

novamente, a nova por-

Documento sobre as operações da força federal está 
publicado no Diário Oficial da União da terça, 19

dIVulgação/pMVr

taria não traz esse tipo de 
especificação, estabelecen-
do como condição para a 
atuação do órgão em opera-
ções conjuntas apenas a au-
torização de seu diretor-ge-
ral, que deve considerar “a 
pertinência, a conveniência 
e a necessidade da medida”.

Pela nova portaria, a PrF 
pode: designar efetivo para 
integrar equipes na opera-

ção conjunta; prestar apoio 
logístico; atuar na seguran-
ça das equipes e do material 
empregado; ingressar nos 
locais alvos de mandado 
de busca e apreensão, me-
diante previsão em decisão 
judicial; lavrar termos cir-
cunstanciados de ocorrên-
cia; e praticar outros atos 
relacionados ao objetivo da 
operação conjunta.
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 Barra Do Piraí

Inscrição para processo seletivo

a Prefeitura de Bar-
ra do Piraí, por 
meio da Secreta-

ria de recursos Huma-
nos, abre inscrições para 
o Processo Seletivo Sim-
plificado para contratação 
de encarregado, pedreiro, 
ajudante de pedreiro, ele-
tricista, soldador, monta-
dor de estrutura metálica, 
pintor, calceteiro e gessei-
ro, bem como formação 
de reserva para suprir as 
necessidades da prefeitu-
ra. o edital já foi publica-
do, e o prazo de inscrição 
– que será gratuita - é en-
tre 18 e 20 de janeiro, ex-
clusivamente pelo site da 
prefeitura (barradopirai.
rj.gov.br), e será compos-
to de prova objetiva, bem 
como entrevista; ambas 
de caráter eliminatório e 
classificatório. As provas 
objetivas de múltipla es-
colha serão realizadas no 
dia 07 de fevereiro deste 
ano e a seleção tem dura-
ção de dois prorrogáveis 
para igual período.

todas as informações, 
desde a inscrição até a di-
vulgação dos resultados 
finais, estarão no site da 
Prefeitura de Barra do Pi-
raí, bem como com ampla 
publicidade nos veículos 

de comunicação do muni-
cípio, obedecendo o que 
preconiza o edital. É de 
inteira responsabilidade 
do candidato seguir, es-
tritamente, as instruções 
contidas neste edital, bem 
como acompanhar o cro-
nograma e comunicados 
referentes ao andamento 
deste Processo Seletivo. 

Escassez 
dos recursos

De acordo com o se-
cretário de recursos 
Humanos, alex da Silva 
Barbosa, com a escassez 
dos recursos financeiros 
devido à crise internacio-
nal de 2016, e a conse-
quente queda de receita, 
a prefeitura modificou a 
maneira pela qual reali-
za suas contratações para 
obras.

“ao invés de licitar, 
abrindo para empresas 
concorrerem como sem-
pre foi feito, decidimos 

fazer a contratação direta. 
Com isso, a economici-
dade parte da ausência de 
lucro da eventual vence-
dora da licitação. a base 
legal é antiga decorre da 
Lei 1371/2007, a qual 
versa sobre contratação 
temporária e dentre as 
autorizações estão aque-
las voltadas para obras. 
não seria razoável a rea-
lização de concurso para 
tanto, visto que as obras 
passarão e poderia desen-
cadear numa ociosidade 
do servidor e gasto desne-
cessário ao erário. o re-
sultado dessa mudança de 
gestão já está sendo visto 
pela cidade; são mais de 
20 escolas reformadas, 
postos de saúde e terão 
mais projetos pela frente. 
Importante ressaltar que, 
ao se colocar uma prova, 
garantimos a lisura nas 
contratações, ofertando 
igual condições a todos”, 
disse alex.

dIVulação/pMBp

prefeitura oferece vagas para vários cargos com no objetivo de suprir as necessidades do órgão

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

O edital já foi publicado e o prazo vai até a amanhã

Carro pega foto em Barra Mansa 
Um carro pegou fogo 

na manhã de ontem, na 
avenida Joaquim Leite, 
no Centro de Barra Man-
sa. o incêndio do toyota/
Corolla começou por vol-
ta das 9 horas. não houve 
feridos.

Segundo informações 
da guarda Municipal, o 
agente Sandro, que in-
tegra a corporação, ob-
servou que havia fumaça 
saindo do capô do veícu-
lo. Imediatamente, acio-
nou o Corpo de Bom-
beiros para as devidas 
providências. em função 

do aumento rápido das 
chamas, por medida de 
segurança, o trânsito no 

local foi interrompido 
por cerca de 30 minutos. 
A frente do veículo ficou 

destruída. até o momento, 
não há informações sobre 
as causas do incêndio.

Bombeiros conseguiram apagar as chamas e não houve feridos 

dIVulgação/pMBM

o prefeito tutuca publi-
couna última sexta-feira 
decreto que cria  o grupo 
de ação executiva e opera-
cional denominado “gabi-
nete de Crise – Covid-19”, 
cujo objetivo é implementar 
ações técnicas e medidas 
operacionais para combater 
a pandemia do Coronavírus 
em Piraí.

o gabinete de Crise – 
Covid-19” será composto 
por diversos representantes 
da administração municipal 
e será coordenado pela Se-
cretaria Municipal de Saú-
de. Participam do grupo ain-
da técnicos das secretarias 
de governo, educação, De-
senvolvimento econômi-
co, Procuradoria Jurídica, 
administração transportes, 
obras, assistência Social, 

Serviços Públicos e Meio 
ambiente.

Periodicamente, todo o 
trabalho preventivo, atendi-
mentos, estatísticas e ações 
desenvolvidas pelo grupo 
serão repassados ao prefei-
to. Com base nos resultados 
apresentados, o chefe do 
executivo manterá a po-
pulação informada sobre o 
quadro e quais os próximos 
passos a serem tomados 
para que o vírus não avance 
na cidade.

De acordo com tutuca, 
Piraí é uma cidade com 
grande circulação de pes-
soas de diversas localida-
des do Brasil, devido a sua 
grande gama de empresas 
instaladas no município, e 
isso requer mais cuidado e 
um controle maior. 

Piraí cria “Gabinete de 
Crise” contra a Covid-19

o chefe da pasta ra-
tifica que, no ato da 
inscrição, o candida-
to deverá satisfazer as 
exigências contidas 
no edital, preenchen-
do corretamente o ca-
dastro eletrônico, que 
constará de declaração 

de inteiro conhecimento 
e aceitação das normas 
e exigências estabe-
lecidas naquele docu-
mento. Caso o nome do 
candidato não conste do 
edital de Homologação 
das Inscrições, que será 
publicado na sexta, 22, 

o candidato, após publi-
cação do referido edi-
tal, disporá do período 
de 25 a 26 de janeiro 
para peticionar recurso 
ao protocolo geral da 
prefeitura, alegando os 
motivos pelo qual seu 
nome não consta da lis-

ta de inscrições homo-
logadas.

toda e qualquer soli-
citação ou demanda re-
ferente às etapas do pro-
cesso seletivo deverá 
ser feita através do tel: 
(24) 2443-1986 ou (24) 
2443-2528 (horário co-

mercial) ou pelo e-mail 
caiopaiva@barradopi-
rai.rj.gov.br. Quem não 
possuir computador ou 
internet, deve se dirigir 
à Secretaria Municipal 
de educação, situada 
à rua tiradentes, 122, 
Centro. 

CaNdIdato deVerá satIsfazer as exIgêNCIas CoNtIdas No edItal

Volta Redonda tem 25 estabelecimentos notificados 
Desde que começou 

a vigorar o decreto nº 
16.517, com regras de 
combate e prevenção à 
Covid-19, a Prefeitura de 
Volta redonda já notificou 
35 estabelecimentos que 
descumpriram as regras 
do documento. no último 
fim de semana, operações 
envolvendo secretarias e 
autarquias municipais fis-
calizaram as feiras livres 
e bares noturnos em sete 
bairros.

o comandante da guar-
da Municipal (gMVr), 
João Batista dos reis, 
informou que os agen-
tes realizaram operação 
no período noturno, em 
atendimento a denúncias 
recebidas pela prefeitura. 

Segundo ele, oito estabe-
lecimentos foram notifi-
cados por descumprimen-
to do decreto.

“além da aglomera-
ção, foram identificadas 
diversos veículos em es-
tacionamento irregular, 

e alguns bares utilizando 
calçadas e via pública 
para colocar mesas e ca-
deiras”, explicou Batista.

De acordo com eli-
sângela almeida, que é 
diretora do departamento 
de Fiscalização de ati-

vidades econômicas, da 
secretaria de Fazenda 
(SMF), dos oito estabele-
cimentos notificados, três 
são reincidentes e podem 
ser interditados.

“neste primeiro perí-
odo, estamos orientando 
os proprietários e iremos 
nos reunir com os órgãos 
fiscalizadores do municí-
pio. Com o resultado das 
ações e operações reali-
zadas, vamos definir os 
próximos procedimen-
tos”, afirmou Elisângela.

no sábado e no domin-
go, equipes da guarda 
Municipal e da secretaria 
de Fazenda percorreram 
as feiras livres do aterra-
do e da Vila Santa Cecí-
lia. 

Operação no fim de semana fiscalizou o 
cumprimento do decreto contra à Covid-19

dIVulgação/pMVr

Dando continuidade 
aos trabalhos, a Secretaria 
Municipal de obras e Ser-
viços Públicos, realizou 
na última sexta-feira cor-
reções na estrada da Beira 
rio, que faz ligação com 
a área rural do município, 

sendo via de escoamento 
de produção agropecuá-
ria. Segundo informações 
da SMoSP os serviços 
vão continuar seguindo 
planejamento prévio de 
acordo com os locais onde 
haja maior necessidade.

Porto Real intensifica 
ações em estradas vicinais

dIVulgação/pMpr
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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.

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ERRATA
Na Portaria N° 83, de 14 de janeiro de 2021. 
Onde se lê:WESLEY CALDAS
Leia-se: HELIO VASCO NETO

Na Portaria N° 90, de 14 de janeiro de 2021.
Onde se lê: ALINE ULTRAMAR GASPARELO
Leia-se: FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
IGUAÇU-RJ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 

RESOLVE:

PORTARIA N.° 93, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR WALLACE DE SOUZA DAMASCENO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 94, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 95, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR DANYELLE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, 
a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 96, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JULIO CESAR PIMENTA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 97, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOAO CARLOS BRANDAO DE OLIVEIRA para 
exercer o cargo em comissão de Ouvidor, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 98, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ELIZABETH FERNANDES DO PRADO PEREIRA 
MELLO para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 99, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR IGOR BARBOSA DE FREITAS para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 100, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR FERNANDO BARBARA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 101, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR VILMA CEA FERREIRA DE OLIVEIRA para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 

01/01/2021. 

PORTARIA N.° 102, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR DENER TEODORO DA SILVA para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 103, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR RODNEI SOUZA DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 104, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOSE VALDEMIR DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 105, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOAO MARCOS BARACHO DOS SANTOS para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a 
contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 106, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR VICTOR GONÇALVES CORREIA JUNIOR para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Legislativo I, a 
contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 107, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LAURA GOTTGTROY DE CARVALHO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 108, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR VANIA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 109, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LEONARDO DA SILVA AMBROZIO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 110, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALEX SANDRO ARAGAO DOS SANTOS para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, a contar 
de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 111, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR GILVANDRO HORACIO DE MELO  para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 112, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ROBSON RODRIGUES ANGELIM para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 
01/01/2021. 

PORTARIA N.° 113, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEAR ROGERIO DE ALMEIDA E SILVA para exercer o 
cargo em comissão de Chefe do Departamento de Transporte, 
Símbolo CC-4 , a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 114, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR JOSE RICARDO DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Recursos Humanos, Símbolo CC-6 , 
a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 115, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALINE ULTRAMAR GASPARELO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Recursos Humanos, 
Símbolo CC-6 , a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 116, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR DAMIAO COSTA RAMOS para exercer o cargo 
em comissão de Assessor do Serviço de Patrimônio, Símbolo 
CC-7 , a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 117, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR GIVANILDO DOS SANTOS para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Comunicação Social, Símbolo CC-7 
, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 118, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALESSANDRO LEITE DO NASCIMENTO para 
exercer o cargo em comissão de Assessor do Serviço de Copa, 
Símbolo CC-7, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 119, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR LENIVALDO SANTOS SOUSA para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Prevenção a Incêndio, Símbolo 
CC-7, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 120, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR ALESSANDRO PAIVA OCURA para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Prevenção a Incêndio, Símbolo 
CC-7, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 121, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA para exercer o 
cargo em comissão de Assessor do Serviço de Transporte, 
Símbolo CC-7, a contar de 01/01/2021. 

PORTARIA N.° 122, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
NOMEAR EVANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA para 
exercer o cargo em comissão de Chefe da Controladoria, a 
contar de 01/01/2021. 

                               Nova Iguaçu, 19 de janeiro de 2021.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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ATOS OFICIAIS
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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 

19 DE JANEIRO DE 2021. PUBLICADO EM 
20/01/2021 

Lei Complementar N° 264  de 19 de Janeiro de 2021.

“Altera a Lei Complementar nº 262, de 31 de dezembro 
de 2020, dispondo sobre a organização e estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Belford Roxo” 

AUTOR: PODER EXECUTIVO.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD 
ROXO, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BEL-
FORD ROXO, aprovou e eu sanciono a presente, 

LEI COMPLEMENTAR:

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

Art. 1º - Esta Lei Complementar estabelece a organi-
zação básica dos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo, diretamente subordinados ao Prefeito e 
agrupados em:
I - órgãos de assessoramento imediato e controle 
- com a responsabilidade de assistir ao Prefeito e di-
rigentes de alto nível hierárquico, na organização, na 
coordenação e no acompanhamento e controle dos 
serviços públicos municipais;

II - órgãos de gestão estratégica - são aqueles que 
executam tarefas de planejamento, administrativas, 
financeiras, técnicas e econômicas, com a finalidade 
de apoiar aos demais órgãos na consecução de seus 
objetivos institucionais;
III - órgãos de ação governamental e políticas públicas 
- que têm a seu cargo a concepção e execução dos 
serviços considerados finalísticos da Administração 
Municipal;

Art. 2º. A Administração Pública Municipal Direta tem 
sua estrutura básica integrada pelos seguintes órgãos 

municipais:

I - Gabinete do Prefeito;
II - Casa Civil;
III - Controladoria Geral do Município;
IV - Procuradoria Geral do Município;
V – Secretaria Municipal de Comunicação Social; 
VI - Secretaria Municipal de Administração;
VII – Secretaria Municipal de Assistência Social, Cida-
dania e da Mulher; 
VIII – Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;
IX - Secretaria Municipal de Governo;
X - Secretaria Municipal de Conservação;
XI - Secretaria Municipal de Educação;
XII - Secretaria Municipal de Cultura; 
XIII - Secretaria Municipal de Ordem Pública;
XIV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
XV - Secretaria Municipal de Fazenda;
XVI - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
XVII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
XVIII - Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana;
XIX - Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Capta-
ção de Recursos e Convênios;
XX – Secretaria Municipal de Saúde;
XXI – Fundo Municipal de Saúde; 
XXII – Secretaria Municipal de Agricultura; 
XXIII – Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 
XXIV – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio;
XXV -  Secretaria Municipal de Trabalho;
XXVI – Secretaria Municipal de Planejamento e Desen-
volvimento Econômico; 
XXVII – Secretaria Municipal de Defesa dos Animais;
XXVIII – Secretaria Municipal de Defesa Civil: e
XXIX – Secretaria Municipal de Assuntos Comunitá-
rios.

Parágrafo Único. O detalhamento da organização dos 
órgãos de que trata esta Lei Complementar será defini-
do nos decretos de estrutura regimental e respectivos 
regimentos internos.

Art. 3º. Para a execução de serviços de responsabili-
dade do Município, em observância ao disposto no art. 
1º, os órgãos municipais estão agrupados:
I - Órgãos de assessoramento imediato e controle:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Casa Civil;
c) Controladoria Geral do Município;

d) Procuradoria Geral do Município;
e) Secretaria Municipal de Comunicação Social; e
f) Secretaria Municipal Planejamento e Desenvolvi-
mento Econômico.

II - Órgãos de gestão estratégica: 
a) Secretaria Municipal de Administração;
c) Secretaria Municipal de Fazenda;
d) Secretaria Municipal de Governo; e
e) Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação 
de Recursos e Convênios.

III - Órgãos de ação governamental e políticas públi-
cas:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher;
b) Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;
c) Secretaria Municipal de Conservação;
d) Secretaria Municipal de Educação;
e) Secretaria Municipal de Cultura;
f) Secretaria Municipal de Ordem Pública;
g) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
h) Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 
i) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
j) Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobili-
dade Urbana;
l) Secretaria Municipal de Saúde;
m) Fundo Municipal de Saúde;
n) Secretaria Municipal de Agricultura; 
o) Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
p) Secretaria Municipal de Indústria e Comércio; 
q) Secretaria Municipal de Trabalho; 
r) Secretaria Municipal de Defesa dos animais; 
s) Secretaria Municipal de Defesa Civil; e
t) Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários.

IV - Órgãos colegiados de assessoramento:
a) Comissão Permanente de Licitação, vinculada à 
Secretaria Municipal de Governo;
b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar, vincula-
do à Secretaria Municipal de Educação;
c) Conselho Municipal de Assistência Social, à Secre-
taria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da 
Mulher;
d) Conselho Municipal de Cultura, vinculado à Secreta-
ria Municipal de Cultura;
e) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 
vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
f) Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secre
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Ingredientes

Modo de preparo

Ingredientes

4 colheres (sopa) de 
manteiga5 cogume-
lo shimeji limpos10 
colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)10 colheres 
(sopa) de saquê mi-
rin (para cozinha)3 
dentes de alho bem 
picados3 pimentão 
vermelho cortados 
em cubos peque-
nos4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva4 
colheres (sopa) de 
manteiga3 dentes de 
alho bem picados1 
litro de leite4 colhe-
res (sopa) de amido 
de milho200 gramas 
de queijo provolone 
ralado1 copo de re-
queijão500 gramas 
de queijo mussa-
rela300 gramas de 
champignon fatiado

Aqueça a manteiga 
e junte o shimeji, me-
xendo sempre.
Regue com o shoyu 
e o saquê.
Não deixe cozinhar 
muito.
Refogue rapidamen-
te metade do alho e 
o pimentão em 3 co-
lheres do azeite.
Aqueça a manteiga 
e doure o restante 
alho.
Junte o leite com o 
amido dissolvido, me-
xendo até engrossar.
Junte o provolone e 
o requeijão e misture 
bem.
Em uma assadeira, 
alterne camadas de 
molho branco, folhas 
da lasanha pré-co-
zida, shimeji, pimen-
tões, mussarela e os 
cogumelos.
Finalize com a mussa-
rela.
Cubra com papel-
-alumínio e leve ao 
forno, preaquecido, 
em temperatura mé-
dia (170 ºC 190 ºC), 
até cozinhar e bor-
bulhar.

500 gramas de fei-
jão preto2 cebola 
picadas2 dentes de 
alho4 colheres (sopa) 
de molho de soja 
(shoyu)4 folhas de 
louro1 litro de caldo 
de legumes2 cenoura 
picadas500 gramas 
de abóbora japonesa 
picada1 chuchu300 
gramas de mandioca 
(aipim ou macaxeira) 
cozida• repolho pica-
do a gosto• salsa (ou 
salsinha) a gosto• er-
vilha fresca a gosto• 
sal a gosto

Cozinhe o feijão. Re-
serve os grãos, dei-
xando o caldo na 
panela.
Acrescente a cebola, 
o alho, a cenoura, a 
abóbora, o chuchu, 
a mandioca, o caldo 
de legumes, o shoyu 
e o louro. Cozinhe por 
10 minutos.
Devolva os grãos e 
junte o restante dos 
vegetais e o sal. Ferva 
até as folhas estarem 
ligeiramente cozidas.
Polvilhe a salsinha e 
desligue o fogo e sir-
va.

lasaNha 
VegetarIaNa

feIjoada 
VegetarIaNa

Modo de preparo

taria Municipal de Educação;
g) Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, 
vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho;
h) Conselho Municipal de Gerenciamento do FUNDEB, 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação;
i) Conselho Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde;
j) Conselho Municipal de Turismo, vinculado à Casa 
Civil;
k) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, vinculado ao Gabinete do Prefeito;
l) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, vinculado 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher;
m) Conselho Tutelar, vinculado ao Gabinete do Prefei-
to;
n) Conselho de Segurança Municipal, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 
Urbana;
o) Conselho Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mu-
lher;
p) Conselho Municipal da Igualdade Racial, vinculado 
à Secretaria Municipal de Cultura;
q) Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, vincu-
lado à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia;
r) Conselho Municipal da Juventude, vinculado ao Ga-
binete do Prefeito;
s) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico;
t) Conselho Municipal de Segurança Alimentar, vincula-
do à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cida-
dania e da Mulher; e
u) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher.
§ 1º. Serão subordinados ao Prefeito, por linha de 
autoridade integral, os órgãos da administração direta 
previstos nos incisos I, II e III deste artigo.
§ 2º. Serão vinculados por linha de coordenação 
ao Prefeito Municipal os Conselhos setoriais 
correspondentes às suas respectivas áreas de atuação 
(inciso IV), bem como os Fundos Especiais vinculados 
a cada um dos órgãos do Governo Municipal.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 4º.  A administração pública direta do Município de 
Belford Roxo, bem como as ações do Governo Muni-
cipal, em obediência aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se 
orientarão no sentido do desenvolvimento do Município 
e de aprimoramento dos serviços prestados à popula-
ção, mediante o planejamento de suas atividades.
§ 1º. O planejamento das atividades da Administração 
Municipal será feito através da elaboração e 
atualização dos seguintes instrumentos:
I - Planos de Governo e de Desenvolvimento Munici-
pal;
II - Plano Diretor;
III - Plano Plurianual (PPA);
IV - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
V - Lei Orçamentária Anual (LOA); e
VI - Planos, Programas e Projetos Setoriais.

§ 2º. A elaboração e a execução do planejamento 
das atividades municipais deverão guardar estreita 
consonância com os planos e programas do Governo 
do Estado e dos órgãos da Administração Federal.

Art. 5º. Os Planos de Governo e de Desenvolvimento 
Municipal resultarão do conhecimento objetivo da reali-
dade do Município de Belford Roxo em termos de pro-
blemas, limitações, possibilidades e potencialidades e 
compor-se-ão de diretrizes gerais de desenvolvimento, 
objetivos, metas e políticas globais e setoriais da Admi-
nistração Pública Municipal. 

Art. 6º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Mu-
nicipal, é o instrumento básico da política urbana do 
Município e integra o processo contínuo de planeja-
mento da cidade com vistas a garantir o bem-estar e 
a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana. 

Parágrafo Único. O plano plurianual, as diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual devem incorporar as 
diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor.  

Art. 7º. O Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, 
os objetivos e as metas da Administração Municipal 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes 
e para as relativas aos programas de duração continu-
ada.

Art. 8º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá 
metas e prioridades da Administração Municipal, in-
cluindo programas de investimentos para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na 
legislação tributária.

Art. 9º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Muni-
cípio, seus fundos, e órgãos da administração direta, 
instituídos pelo Poder Público;
II - o orçamento das entidades instituídas e mantidas 
pelo Município; e
III - o orçamento da seguridade social da Administra-
ção direta, bem como os fundos instituídos pelo Poder 
Público.
Parágrafo Único. A Lei Orçamentária Anual do Muni-
cípio de Belford Roxo, bem como os orçamentos refe-
ridos nos incisos deste artigo, deverão obedecer aos 
preceitos contidos na Lei Complementar Federal sobre 
finanças públicas.
Art. 10. Os planos e programas setoriais definirão as 
estratégias de ação do Governo Municipal no campo 
dos serviços públicos, a partir das políticas, prioridades 
e metas fixadas nos Planos de Governo e Desenvolvi-
mento Municipal, Diretor e Plurianual.
Art. 11. Os orçamentos previstos no art. 9º desta Lei 
serão compatibilizados com o Plano Plurianual e as 
Diretrizes Orçamentárias, evidenciando os programas 
e políticas do Governo Municipal.
Art. 12. A elaboração e a execução dos planos e pro-
gramas do Governo Municipal terão acompanhamento 
e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu 
êxito e assegurar a sua continuidade.
Art. 13. O Prefeito Municipal conduzirá o processo de 
planejamento e motivará o comportamento organiza-
cional da Prefeitura para a consecução dos seguintes 
objetivos:
I - coordenar a ação local e integrá-la com a do Esta-
do e a da União, bem como com a dos Municípios da 
região;
II - assegurar a integração do processo de planeja-
mento na esfera municipal, compatibilizando metas, 
objetivos, planos e programas setoriais e globais de 
trabalho, bem como orçamentos anuais e planos plu-
rianuais;
III - garantir a cooperação de entidades representativas 
da sociedade no planejamento municipal;
IV - acompanhar e avaliar a eficiência, a eficácia e a 
efetividade dos serviços públicos; e
V - assegurar o acesso democrático às informações e 
a transparência dos atos e ações do Governo Munici-
pal.
Art. 14. Todos os órgãos da Administração devem ser 
acionados permanentemente, no sentido de:
I - conhecer os problemas e as demandas da popula-
ção;
II - estudar e propor alternativas de solução social e 
econômica compatíveis com a realidade local e com os 
objetivos comuns da Administração Municipal;
III - definir e operacionalizar objetivos de ação gover-
namental;
IV - acompanhar a execução de programas, projetos e 
atividades que lhes são afetos;          
V - avaliar periodicamente o resultado de suas ações;
VI - rever e atualizar objetivos, programas e projetos; e
VII - articular-se e colaborar com todos os órgãos da 
Administração Municipal.
Art. 15. O planejamento municipal deverá adotar como 
princípios básicos a democracia e a transparência no 
acesso às informações disponíveis.
Art. 16. O Município buscará, por todos os meios ao 
seu alcance, a cooperação de associações representa-
tivas no planejamento municipal.
  

CAPÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMI-
NISTRATIVA

Art. 17. A atuação do Município em áreas assistidas 
pela atuação do Estado ou da União será supletiva e, 
sempre que for o caso, buscará mobilizar os recursos 
humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Art. 18. A ação do Governo Municipal será norteada 
pelos seguintes princípios básicos:
I - Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência conforme o previsto no art. 37 da Cons-
tituição Federal;
II - valorização dos cidadãos de Belford Roxo, cujo 
atendimento deve constituir meta prioritária da Admi-
nistração Municipal;
III - aprimoramento permanente da prestação dos ser-
viços públicos de competência do Município;
IV - entrosamento com o Estado e a União para a ob-
tenção de melhores resultados na prestação de servi-
ços de competência concorrente; e
V - empenho no aprimoramento da capacidade insti-
tucional da Administração Municipal, principalmente 
através de medidas, visando:
a) a simplificação e o aperfeiçoamento de normas, 
métodos e processo de trabalho;
b) a coordenação e a integração de esforços das ativi-
dades de administração centralizada e descentraliza-
da;
c) o desenvolvimento funcional dos servidores públicos 
municipais; e
d) o aumento de racionalidade das decisões sobre a 
alocação de recursos e a realização de dispêndio na 
Administração Municipal;
VI - desenvolvimento social, econômico e administra-
tivo do Município, com vistas ao fortalecimento de seu 
papel no contexto da região em que está situado;
VII - disciplina criteriosa no uso do solo urbano, visan-
do a sua ocupação equilibrada e harmônica e a obten-

ção de melhor qualidade de vida para os habitantes do 
Município;
VIII - integração da população à vida político-adminis-
trativa do Município, através da participação de grupos 
comunitários no processo de levantamento e debate 
dos problemas sociais;
IX - estímulo à participação da população no planeja-
mento municipal;
X - fomento à participação da população, como usu-
ário, na Administração pública, através do acesso a 
registros administrativos e informações sobre o Go-
verno, observado o disposto nos incisos X e XXXIII do 
art. 5º da Constituição Federal, registro de reclamação 
sobre a prestação dos serviços públicos, averiguação 
de denúncias contra o exercício negligente ou abusivo 
de cargo, emprego ou função na Administração pública 
municipal;
XI - avaliação periódica, interna e externa, da qualida-
de dos serviços prestados; e
XII - fixação de metas e critérios de desempenho, para 
os órgãos e para os servidores públicos municipais.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

Seção I

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 19. O Gabinete do Prefeito exerce as seguintes 
funções básicas:
I - prestar assistência ao Chefe do Executivo Munici-
pal em suas relações político-administrativas com os 
munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e 
associações de classe;
II - assistir pessoalmente ao Prefeito, bem como coor-
denar sua correspondência e sua agenda institucional;
III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos go-
vernamentais em articulação com a Procuradoria Geral 
do Município;
IV - organizar, numerar e manter, sob sua responsabili-
dade, originais de Leis, Decretos e demais atos oficiais 
expedidos pelo Chefe do Executivo Municipal;
V - responsabilizar-se pela execução das atividades de 
expediente e de apoio administrativo do Gabinete do 
Prefeito;
VI - organizar os serviços de recepção e atendimento 
ao público no âmbito do Gabinete do Prefeito;
VII - desenvolver atividades de cerimonial da Prefeitu-
ra;
VIII - promover e executar os serviços da Junta Militar;
IX - apoiar as atividades de defesa do consumidor, 
provendo recursos materiais e humanos;

X - formular e implantar, diretamente ou através de 
parcerias, as políticas públicas de juventude;
XI - estimular a participação dos jovens em grupos, 
movimentos e organizações de Juventude, mormente 
nas áreas social, educacional, esportiva e cultural;
XII - promover a realização de estudos e pesquisas, 
que formem um banco de dados, além de debates que 
aprofundem o conhecimento sobre a situação da Ju-
ventude, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Cidadania e da Mulher; 
XIII - desenvolver projetos e ações inclusivas do jovem 
no mercado de trabalho, em articulação com a Secre-
taria Municipal de Trabalho;
XIV - coordenar os serviços de Ouvidoria;
XV - coordenar as políticas de atenção ao cidadão, 
recebendo os pleitos e reclamações dos cidadãos ou 
entidades da sociedade civil, propiciando o seu acesso 
às informações sobre a cidade e os serviços muni-
cipais, garantindo o tratamento isonômico de todos 
perante a Administração Pública, procurando obter 
o atendimento aos pleitos formulados e, de qualquer 
forma, assegurando o direito à resposta;
XVI - registrar e encaminhar para as providências 
cabíveis as sugestões, reclamações e denúncias rece-
bidas;
XVII - prestar apoio técnico e administrativo ao Conse-
lho Tutelar; 
XVIII - prestar apoio técnico e administrativo ao Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente; e
XIX - desempenhar outras atividades afins.

§ 1º. O Gabinete do Prefeito compreende em sua 
estrutura interna as seguintes unidades:
I – Chefia de Gabinete;
II – Subsecretaria do Cerimonial: 
III - Ouvidoria Geral;
IV – Secretaria Executiva de Assuntos Jurídicos;
V – Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor:
VI - Coordenadoria de Juventude;
VI - Junta Militar; e

Seção II

DA CASA CIVIL

Art. 20.  A Casa Civil exerce as seguintes funções bá-
sicas:
I - acompanhar a execução dos convênios celebrados 
pela Prefeitura Municipal com instituições públicas e 
privadas, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios;
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cariocão

foco em exames médicos 
e treinamentos físicos

Jogadores trabalharão a parte física 
no CT Oscar Cardoso nos primeiros 

15 dias

Voltaço inicia pré-temporada 
com disposição para fazer 
bonito na competição

jota carvalhojota.carvalho@yahoo.com

a primeira se-mana da pré--temporada do Volta redonda foi dividi-da entre exames médicos e treinamentos físicos. além do teste para detec-tar a Covid-19, realiza-do na reapresentação, os atletas fizeram também exames fisioterápicos e cardiológicos, este últi-mo na clínica Cardiocen-tro.
os jogadores foram para o campo na sexta (15). no Ct oscar Car-doso, o preparador físico Paulo Fagundes coman-dou o primeiro treino fí-sico.

“após os exames médi-cos, estamos começando 

ao trabalho físico com os atletas. nestas duas primeiras semanas va-mos dar ênfase a parte aeróbica, juntamente com trabalho de força com o preparador Fernando. na terceira iniciaremos ati-vidades mais intensas e com velocidade”, expli-cou Fagundes.neste ano, o Campeo-nato Carioca será dispu-tado por pontos corridos. “Com o novo formato de disputa, teremos 11 jogos diretos, diferen-te do ano passado que tínhamos pausa entre um turno e outro. então precisamos nos preparar bem, trabalhar bastante nesta pré-temporada para que possamos jogar todas as partidas com a mesma intensidade”, finalizou Paulo Fagundes.  
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II - acompanhar a transferência de recursos de outras 
esferas de governo para o Município;
III - acompanhar a execução físico-financeira de planos 
e programas, assim como avaliar seus resultados;
IV - coordenar a elaboração e manutenção atualizada 
do Plano Diretor do Município, em articulação com a 
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
V - coordenar a elaboração e implementação dos ins-
trumentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade em 
articulação com os órgãos municipais afins; e
VI - desempenhar outras atividades afins.
§ 1º. A Casa Civil compreende em sua estrutura 
interna as seguintes unidades:
I – Subsecretaria da Casa Civil;
II - Secretaria Executiva dos Assuntos da Casa Civil da 
Casa Civil; 

Seção III

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 21. A Controladoria Geral do Município, órgão 
Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema 
de Correição do Poder Executivo Municipal, tem como 
área de competência os seguintes assuntos:
I – adotar as providências necessárias à defesa do 
patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pú-
blica, à prevenção e combate à corrupção e ao incre-
mento da transparência e da integridade da gestão no 
âmbito do poder executivo municipal;
II - exercer o controle contábil, financeiro, orçamen-
tário, operacional e patrimonial das entidades da 
administração direta, indireta e fundacional quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, 
aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
III – avaliar o cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos dos órgãos e entidades;
IV - acompanhar as execuções de programas de traba-
lho e do orçamento do Município;
V – identificar, avaliar e gerenciar as fragilidades que 
possam comprometer o alcance dos resultados esta-
belecidos, reportando riscos de não cumprimento;
VI – examinar as prestações de contas dos agentes 
de administração direta, indireta e fundacional dos 
responsáveis por bens e valores pertencentes ou con-
fiados à Fazenda Municipal; avaliar a execução dos 
serviços de qualquer natureza mantidos pela adminis-
tração direta, indireta e fundacional;
VII – auditar e coordenar inspeções de natureza orça-
mentária, financeira, operacional e contábil nos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Municipal;
VIII- desenvolver as atividades relacionadas à preven-
ção e apuração de irregularidades, que tomar conhe-
cimento de denúncias ou irregularidades, decidindo 
previamente por meio de sindicância administrativa e 
da tomada de contas especial;
IX – avaliar e controlar o cumprimento dos contratos, 
convênios, acordos e ajustes de qualquer natureza 
mantidos pela administração direta, indireta e funda-
cional, controlando os custos e preços dos serviços por 
meio de auditoria por amostragem, bem como consoli-
dar as respectivas prestações de contas; 
X –formular normas, rotinas e procedimentos para o 
desenvolvimento de atividades sistêmicas da adminis-
tração pública municipal, visando o aprimoramento de 
seu controle interno e avaliação dos seus resultados, 
com o objetivo de zelar pela integridade e a ética.
XI -  promover a orientação preventiva, capacitação e 
assistência técnica aos gestores e servidores munici-
pais, objetivando o melhor cumprimento da legislação 
e das normas em vigor e a observância aos princípios 
do controle interno;
XII - analisar as operações de crédito, avais e garan-
tias, bem como dos direitos e haveres do Município;
XIII – requisitar aos órgãos ou entidades do Poder 
Executivo Municipal servidores ou empregados públi-
cos necessários à constituição de comissões, ou que 
sejam indispensáveis à instrução de processos ou 
procedimentos;
XIV - apoiar o órgão de controle externo no exercício 
de sua missão institucional, supervisionando e auxi-
liando as Unidades executoras no relacionamento com 
o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
quanto ao encaminhamento de documentações e infor-
mações, atendimento às equipes técnicas, recebimen-
to de diligências, tramitação de processos e realização 
de auditorias requeridas pela Corte de Contas, mor-
mente ao que se refere a atos e fatos de responsabili-
dade do Prefeito.
XV - promover a Política da Gestão de Integridade e 
de Riscos – PGIR que tem por finalidade estabelecer 
os princípios, diretrizes e responsabilidades mínimas a 
serem observados e seguidos para a gestão de integri-

dade e de riscos aos planos estratégicos, programas, 
projetos e processos do Município; 
XVI – definir estratégias de transparência na adminis-
tração pública;
XVII - desempenhar outras atividades de controle inter-
no definidas por ato normativo próprio ou pela legisla-
ção estadual e federal;

Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Auditoria;

II - Departamento de Controle Interno; 

III – Departamento de Gestão de Processos; 

V – Departamento de Gestão da Integridade e do Ris-
co; e

VI – Secretaria Municipal Especial de Assuntos Jurídi-
cos da CGM;

Seção IV

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 22. A Procuradoria Geral do Município exerce as 
seguintes funções básicas:
I - zelar pela observância do princípio da legalidade da 
Administração Pública Municipal;
II - atuar judicial e extrajudicialmente em defesa dos 
interesses do Município;
III - promover a inscrição, administração, notificação 
cobrança judicial da dívida ativa do Município e de 
quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos 
prazos legais;
IV - examinar os projetos de lei oriundos do Poder 
Legislativo Municipal a fim de sugerir os vetos por in-
constitucionalidade e ilegalidade e preparar as respec-
tivas justificativas a serem apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal.
V - centralizar a preparação e/ou análise dos atos 
legais e regulamentares de iniciativa do Poder Executi-
vo, quando provocada;
VI - propor ao Chefe do Executivo Municipal o enca-
minhamento de representação para declaração de 
inconstitucionalidade de quaisquer normas que afetem 
o Município, quando entender necessárias, minutar 
a correspondente petição, bem como as informações 
que devam ser prestadas pelo Chefe do Executivo 
Municipal na forma da legislação específica, em arti-
culação com a Casa Civil e a Secretaria Municipal de 
Governo;
VII - exercer outras funções jurídico-consultivas em 
relação à administração direta;
VIII - zelar pelos interesses do Município nos feitos 
administrativos em observância aos ditames legais;
IX - propor ao Chefe do Executivo Municipal a edição 
de normas legais ou regulamentares de natureza geral.
X - no exercício da função de controle do princípio da 
legalidade, a Procuradoria Geral do Município, deverá:
a) emitir parecer sobre todo e qualquer ajuste celebra-
do com particulares que represente dispêndio para o 
Município de Belford Roxo ou renúncia de receitas;
b) propor a ação cabível perante a autoridade judicial 
competente, visando restabelecer a normalidade geral; 
e
c) emitir parecer sobre todos e quaisquer convênios, 
contratos, acordos e ajustes celebrados entre o Mu-
nicípio de Belford Roxo e órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal e Estadual, bem como 
organismos nacionais ou estrangeiros e entidades 
privadas.
XI - levar ao conhecimento das autoridades estabeleci-
das, para fins de direito, qualquer dolo, fraude, concus-
são, simulação, peculato ou outras irregularidades de 
que venha a ter ciência;
XII - manter atualizada a coletânea de leis municipais, 
bem como a legislação federal e do Estado e jurispru-
dências de interesse do Município;
XIII – defender judicialmente e extrajudicialmente os 
agentes políticos deste Município, no âmbito da admi-
nistração pública direta, das autarquias e fundações 
públicas, quanto aos atos praticados no exercício de 
suas atribuições constitucionais, legais ou regulamen-
tares, no interesse público, especialmente do Municí-
pio.
XIV - elaborar minutas padronizadas de editais de lici-
tação e contratos administrativos e outros instrumentos 
congêneres, redigir os respectivos contratos, decorren-
tes de homologações, dispensas e inexigibilidades e 
chamamentos públicos, redigir termos de colaboração, 
de fomento e acordos de cooperação, bem como seus 

respectivos aditamentos, convocar os contratantes e 
entidades para respectiva assinatura de tais atos e 
registrá-los em arquivo cronológico; e
XV - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Gabinete do Procurador Geral
II - Procuradorias Especializadas:
a) Procuradoria de Pessoal;
b) Procuradoria Cível;
c) Procuradoria Trabalhista e Previdenciária;
d) Procuradoria da Saúde;
e) Procuradoria de Direitos Difusos e Ações Coletivas;

f) Procuradoria de Serviços Públicos:
f.1. Divisão de Contratos.

g) Procuradoria Tributária e da Dívida Ativa:
g.1. Divisão de Inscrição da Dívida Ativa;
g.2. Divisão de Arrecadação e Cobrança.

h) Procuradoria de Urbanismo, Patrimônio e Meio Am-
biente;
i) Procuradoria de Ações Constitucionais e Técnica 
Legislativa;
j) Procuradoria de Mediação de Conflitos;
k) Procuradoria de Assuntos Institucionais e apoio ao 
Ministério Público; e
l) Centro de Estudos Jurídicos.

III – Conselho da Procuradoria Geral do Município.

Seção V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

Art. 23. A Secretaria Municipal de Comunicação Social 
exerce as seguintes funções básicas:
I - propor e coordenar a política de comunicação exter-
na e interna do Poder Executivo Municipal;
II - promover a divulgação de fatos e questões de inte-
resse público, sobre a cidade e os serviços municipais 
de forma a assegurar a democratização do acesso à 
informação e a transparência da Administração Muni-
cipal;
III - apoiar os órgãos municipais na divulgação de suas 
iniciativas e em seu relacionamento institucional com 
os segmentos da comunidade local;
IV - relacionar-se com a mídia e os veículos de comu-
nicação para todos os fins;
V - acompanhar e analisar noticiários sobre a Prefeitu-
ra, com a finalidade de contribuir para a construção de 
uma imagem positiva do Município e avaliar as tendên-
cias na divulgação e sua repercussão junto à opinião 
pública;
VI - estudar e implantar recursos eletrônicos de comu-
nicação visando aprimorar o relacionamento entre os 
órgãos municipais e destes com o público;
VII - colaborar na organização de entrevistas deman-
dadas e concedidas pelo Prefeito;
VIII - realizar pesquisas de opinião pública visando o 
acompanhamento da imagem da Administração muni-
cipal;
IX – analisar todas as matérias e publicações de divul-
gação das ações dos órgãos da administração direta, 
que terão que ser previamente submetidas à aprova-
ção da Secretaria Municipal de Comunicação Social;
X - orientar a contratação de agências e veículos de 
comunicação, fiscalizando a prestação dos serviços; e
XI - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Comuni-
cação Social compreende em sua estrutura interna as 
seguintes unidades:
I - Departamento de Comunicação;
a) Chefe de Gabinete
b) Divisão de produção

II - Departamento de Publicidade;
a) Divisão de criação
b) Divisão de marketing

III - Departamento de Jornalismo.
a) Coordenadoria de Divulgação
b) Divisão de publicações

IV – Secretaria Municipal Especial de Eventos.
V – Secretaria Municipal Especial de Mídia Social
VI – Secretaria Municipal Especial de Jornalismo

Seção VI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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seguNdo CaderNo

Ingredientes

Bolo de CeNoura 
fofINho

MASSA:
2 cenouras médias, cor-
tadas em cubos médios 
(250 g)/1/2 xícara (chá) 
de óleo/3 ovos/1/2 xíca-
ra (chá) de amido de mi-
lho MAIZENA®/1 e 1/2 xí-
cara (chá) de farinha de 
trigo/1 colher (sopa) de 
fermento em pó/1 xícara 
(chá) de açúcar
COBERTURA:
1/2 xícara (chá) de cho-
colate ao leite derretido 
(ainda quente)/1/2 xíca-
ra (chá) de creme de 
leite

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

Waffle ClássICo

2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo/2 colher (sopa) de 
açúcar/2 colheres (chá) 
de fermento em pó/1/2 co-
lher (chá) de sal/2 colheres 
amido de milho/3 ovos ba-
tidos/4 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal derreti-
da/1 e 3/4 de xícara (chá) 
de leite/1 colher (sopa) de 
essência de baunilha

Peneire em um recipien-
te a farinha de trigo, o 
açúcar, o amido, o fer-
mento e o sal
Reserve
Em outro recipiente 
misture os ovos batidos 
com o leite, a manteiga 
derretida e a essência 
de baunilha
Despeje sobre a mistu-
ra de farinha e rapida-
mente incorpore os in-
gredientes
Aqueça o aparelho 
para Waffles
Coloque uma concha 
rasa de massa e espa-
lhe até cobrir o molde 
do aparelho, feche a 
tampa e deixe assar até 
a massa ficar bem dou-
rada
Retire com espátulas de 
silicone
Sirva com mel, frutas ou 
geleia



quarta-feira, 20 de janeiro de 2021Hora14 aToS oFiciaiS

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

Bolo gelado fácil

1 caixa de bolo de coco
1 envelope de gelatina 
em pó incolor sem sabor
3 colheres (sopa) de água
1 lata de leite condensa-
do
1 lata de creme de leite
1 vidro de leite de coco
2 latas de leite (use a lata 
de leite condensado vazia 
para medir)
2 xícaras (chá) de chantilly 
pronto
1 xícara (chá) de coco ra-
lado
Margarina e farinha de tri-
go para untar e enfarinhar

Prepare a massa do bolo 
conforme as instruções da 
embalagem.
Coloque em uma fôrma 
de 30cm de diâmetro un-
tada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 30 minutos, 
ou até que enfiando um 
palito, ele saia limpo.
Retire e desenforme.
Hidrate a gelatina na 
água e dissolva em banho 
maria.
Bata no liquidificador com 
os ingredientes restantes, 
menos o coco.
Forre a fôrma em que 
assou o bolo com papel 
alumínio, alisando bem, e 
despeje metade do líqui-
do na Fõrma forrada.
Coloque o bolo sobre o lí-
quido.
Cubra com papel alumí-
nio e leve à geladeira por 
2 horas.
Retire, desenforme, cubra 
com o chantilly e polvilhe 
o coco.
Sirva em seguida. 

repolho refogado

1 repolho médio (mais ou 
menos 1,2kg)
3 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada 
em pedaços grandes
1 dente de alho picado
2 tomates maduros, pica-
dos em pedaços grandes
2 cebolinhas verdes corta-
das em rodelas
Salsa picada a gosto
Sal e pimenta do reino a 
gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Corte o repolho em qua-
tro partes e elimine o miolo 
duro.
Corte em tiras não muito 
finas e lave bem.
Deixe no escorredor por 
alguns minutos, para retirar 
todo o excesso de água.
Aqueça o óleo numa pa-
nela e frite ligeiramente a 
cebola e o alho.
Junte o tomate e os tem-
peros verdes, mexa bem e 
refogue por alguns minu-
tos.
Acrescente o repolho pi-
cado.
Tempere com sal e pimen-
ta do reino e mexa bem.
Abaixe o fogo ao mínimo 
e tampe a panela.
Deixe cozinhar até que o 
repolho esteja cozido, mas 
não macio demais (mais 
ou menos 20 minutos).
Se necessário, respingue 
um pouco de água.
Sirva em seguida, acom-
panhando carnes em ge-
ral.

Art. 24. A Secretaria Municipal de Administração exer-
ce as seguintes funções básicas:
I - programar, supervisionar e controlar as atividades 
de administração geral da Prefeitura;
II - propor, supervisionar e executar as políticas de 
recursos humanos da Prefeitura;
III - executar as atividades relativas ao recrutamento, 
à seleção, à avaliação do mérito, ao sistema de carrei-
ras, aos planos de lotação e das demais atividades de 
natureza técnica da administração de recursos huma-
nos;
IV - executar as atividades relativas aos direitos e 
deveres, aos registros funcionais, ao controle de fre-
quência, à elaboração das folhas de pagamento e aos 
demais assuntos relacionados aos prontuários dos 
servidores municipais, bem como manutenção e atuali-
zação do cadastro funcional central;
V - planejar e executar atividades relativas ao treina-
mento dos servidores municipais, bem como identificar 
necessidades de capacitação e desenvolvimento das 
pessoas;
VI - executar atividades relativas ao tombamento, re-
gistro, inventário, proteção e conservação dos bens 
móveis da Prefeitura e descarte dos mesmos quando 
inservíveis;
VII - executar atividades relativas à guarda, distribuição 
e controle do material utilizado na Prefeitura, inclusive 
dos órgãos da administração indireta;
VIII - administrar e gerenciar os serviços de protocolo 
e arquivo;
IX - conservar móveis, instalações, máquinas e equi-
pamentos de escritório, bem como equipamentos leves 
de responsabilidade da Secretaria;

X - promover as atividades de limpeza, vigilância, 
copa, portaria, telefonia e pequenos reparos da sede 
da Prefeitura;

XI - promover a reprodução de papéis e documentos 
das Secretarias Municipais, quando solicitado; 

XII - emitir e realizar ordens de pagamento e/ou che-
ques; 
XIII – elaboração e controle de atos oficiais; e
XIII - desempenhar outras atividades afins.
§ 1º A Secretaria Municipal de Administração 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I – Secretaria Municipal Especial de Recursos Huma-
nos:
a) Divisão de Recursos Humanos;
b) Divisão de Desenvolvimento de Pessoal; e
c) Divisão de Medicina do Trabalho:
c.1. Setor de Exames Médicos;
c.2. Setor de Prevenção e Controle de Acidentes do 
Trabalho e Doenças Ocupacionais;
d) Divisão de Segurança do Trabalho; e
e) Divisão de Folha de Pagamento.

II - Departamento de Serviços Auxiliares:
a) Divisão de Protocolo e Serviços Gerais:
a.1. Setor de Zeladoria;
a.2. Setor de Controle de Processo;
a.3. Setor de Apoio Administrativo; e
a.4. Setor de Apoio Operacional.
b) Arquivo Geral.

III - Departamento de Patrimônio:
a) Setor de Bens Móveis; e
b) Setor de Bens Imóveis.

IV - Departamento de Suprimentos:
a) Divisão de Almoxarifado Geral:
a.1. Setor de Apontamento:
a.1.1. Seção de Insumos de infraestrutura urbana e 
ambiental;
a.1.2. Seção de insumos para educação, esporte, cul-
tura e lazer; e
a.1.3. Seção de insumos para a saúde, vigilância sani-
tária e defesa civil.
b) Divisão de Controle Operacional:
b.1. Setor de Controle de Estoque.

V - Comissão Permanente de Inquérito Administrativo 
– CPIA; 

VI – Secretaria Especial de Fiscalização Administrati-
va;

VII – Secretaria Municipal Especial de Administração 
Financeira;

Art. 25 – A Secretaria Municipal Especial de Adminis-
tração Financeira terá as suas atribuições disciplinadas 
por Decreto e se utilizará de estrutura da própria ou de 
outras Secretarias Municipais, quando for o caso, para 
exercerem suas atividades.

Seção VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, CIDADANIA E DA MULHER

Art. 26 - A Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Cidadania e da Mulher exerce as seguintes funções 
básicas:
I - propor, promover e desenvolver a política pública de 
assistência social do Município de forma integrada com 
a Lei Orgânica de Assistência Social, PNAS, NOBS/
SUAS e executar programas, atividades e projetos que 
visem à melhoria de vida da população, o combate à 
exclusão e à pobreza e a proteção de grupos e indiví-
duos em situação de risco social e pessoal;
II - coordenar em nível local, o processo de descentra-
lização da Assistência Social, considerando a respon-
sabilidade das três esferas de governo, Sistema Único 
da Assistência Social e a participação dos diversos 
segmentos envolvidos na formulação das políticas e no 
controle das ações;
III - articular os esforços dos setores governamental 
e privado, no processo de assistência social do Muni-
cípio, incluindo o estabelecimento de parcerias com 
organizações da sociedade civil;
IV - promover a atenção prioritária à infância e à ado-
lescência em situação de risco social e pessoal, bem 
como ao idoso e aos portadores de necessidades es-
peciais;
V - promover a realização de estudos, diagnósticos e 
perfis socioeconômicos da população, voltados para os 
programas de assistência social, promovidos pela pró-
pria Secretaria ou por outros órgãos municipais;
VI - promover programas para clientelas específicas 
e de ações assistenciais de caráter de emergência 
social;
VII - realizar eventos para promoção de direitos da 
cidadania, destinados à inclusão social;
VIII - prestar apoio técnico e administrativo aos Con-
selhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos 
da Mulher, dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
Tutelar;
IX - prestar auxílio material em casos de extrema po-
breza ou outros de emergência comprovada;
X - formular projetos voltados para a ampliação das 
oportunidades de trabalho, de forma a enfrentar o 
desemprego e melhorar a qualidade de vida da popu-
lação;
XI - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; 
XII – implantar políticas para as mulheres, reduzindo a 
desigualdade de gênero;
XIII – promover a saúde plena para as mulheres e a 
garantia de direitos à participação política, ao trabalho, 
à renda, à cultura, ao lazer e aos demais direitos;
XIV – promover o combate ao assédio sexual, moral, 
ou outra forma de violência contra a mulher através de 
campanhas de esclarecimento, lei punitiva e ouvidoria;
XV – implantar programa de qualificação para as mu-
lheres;
XVI – fortalecer a rede de qualificação para as mulhe-
res;
XVII – fortalecer a rede de atendimento às mulheres 
vítimas de violência;
XVIII – criar políticas de transversalidade de atendi-
mento à mulher;
XIX – contribuir e acompanhar os serviços prestados 
nas unidades médicas pertinentes à mulher; 
XX - gerir o Fundo Municipal da Mulher; 
XXI - prestar apoio técnico e administrativo ao Conse-
lho Municipal da Mulher; e
XXII – desempenhar outras atividades afins.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e da Mulher compreende em sua estrutura 
interna as seguintes unidades:

I – Coordenadoria de Direitos da Pessoa com Defici-
ência;

II – Departamento de Proteção Social Básica:
a) Chefe de Benefícios;
b) Chefe de Atendimento e Proteção à Família; e
c) Chefe de Programas e Projetos Sociais.

III - Departamento de Proteção Social Especial:
a) Chefe de Média Complexidade; e
b) Chefe de Alta Complexidade I.

IV – Diretoria de Planejamento e Gestão Social:
a) Chefe de Monitoramento e Avaliação; e
b) Chefe de Estudos e Informação.

V – Departamento de Gestão Administrativa, Orçamen-
tária e Financeira:
a) Chefe de Orçamentária e Financeira;
b) Chefe de Convênios;
c) Chefe de Recursos Humanos;
d) Chefe de Material e Patrimônio; e
e) Chefe de Serviços Gerais.

VI - Departamento de Atenção especial à Mulher:
Coordenadoria de Políticas para as Mulheres; e
Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CE-
AMBEL

VII – Departamento de Contabilidade

§ 2º. A Coordenadoria de Garantia de Direitos da 
Pessoa com Deficiência exerce as seguintes funções 
básicas:
I - promover o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas às pessoas com deficiência e mobilidade re-
duzida;

II - atuar na implementação descentralizada da política 
municipal para pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida;
III - estabelecer parcerias com as esferas de governo e 
com os demais setores da sociedade civil;
IV - estabelecer parcerias com a iniciativa privada, 
visando a inclusão da pessoa com deficiência e mobili-
dade reduzida;
V - buscar o suporte técnico necessário para o desen-
volvimento, a implantação e o acompanhamento das 
políticas públicas em atenção à pessoa com deficiên-
cia no âmbito do município de Belford Roxo;
VI - opinar sobre planos e serviços públicos, de manei-
ra que contemplem a acessibilidade; e
VII - desempenhar outras atividades afins.

§ 3º. O Departamento de Atenção Social exerce as 
seguintes funções básicas:
I - assessorar o Prefeito nas ações governamentais 
voltadas à formulação de políticas públicas para a pro-
moção e defesa dos direitos humanos e de cidadania, 
na política municipal de participação social, mediante 
atuação articulada com órgãos públicos municipais, 
estaduais e federal;
II - coordenar a política municipal de direitos humanos 
e de participação social, em conformidade com as 
diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos - 
PNDH-3 e em consonância com a Constituição Federal 
e Pactos Internacionais;
III - articular iniciativas e apoiar projetos voltados para 
a promoção e defesa dos direitos humanos e da parti-
cipação social no âmbito municipal, tanto por organis-
mos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, quanto por organizações da 
sociedade civil; elaborar projetos e programas que 
promovam a construção de uma sociedade mais justa, 
apresentando propostas que assegurem a igualdade 
de condições, a justiça social e a valorização da diver-
sidade;
IV - estabelecer parcerias com entidades públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, com vistas a pro-
mover projetos voltados à efetivação de direitos huma-
nos, cidadania e participação social, nas áreas afetas 
às suas atribuições; e
V - desempenhar outras atividades afins.
§ 4º. As Assessorias Especiais terão suas atribuições e 
competências disciplinadas por Decreto e se utilizarão 
da estrutura da própria Assistência Social e Cidadania 
ou de outras Secretarias Municipais, quando for o 
caso, para exercerem suas atividades.

Seção VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA

Art. 27. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia 
exerce as seguintes funções básicas:
I - instituir planejar, estudar, desenvolver e executar 
políticas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia 
e inovação no município de Belford Roxo;
II - promover ações de inclusão digital;
III - incentivar a implantação de programas de qualida-
de e produtividade na indústria e serviços, em articu-
lação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico;
IV - executar as políticas públicas concernentes ao 
desenvolvimento tecnológico nos serviços públicos 
municipais, integrando-as com as demais políticas 
sociais do Município que estejam de qualquer forma 
relacionadas à matéria de estímulo ao melhoramento 
científico; 
V - relacionar-se com os órgãos de tecnologia e ciên-
cias estaduais e federais com objetivo de promover 
ação integrada na cidade, com planejamento e agluti-
namento das comunicações e inovações;
VI - coordenar o desenvolvimento de sistemas de 
informação do contribuinte integrando os cadastros 
tributários;
VII - coordenar e supervisionar a padronização e com-
patibilização dos equipamentos, sistemas e serviços 
de informática da Prefeitura;
VIII - gerir os contratos de prestação de serviços em 
TI;
IX - estruturar, desenvolver e programar os sistemas 
informatizados;
X - coordenar a elaboração e o desenvolvimento do 
Plano Diretor de Informática para a administração dire-
ta do Município; e
XI - desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia compreende em sua estrutura interna as 
seguintes unidades:

I - Departamento de Projetos e Programas de Inovação 
Tecnológica; 
II - Departamento de Tecnologia da Informação;
III – Departamento da Divisão de Engenharia de Re-
des;
IV – Departamento de Desenvolvimento de Sistemas;
V – Departamento de Análise de Sistemas;
VI – Departamento de Programação;
VII – Departamento de Desenvolvimento “web”;
VIII – Departamento de Gestão Administrativa; e 
IX – Assessoria Jurídica.
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ATOS OFICIAIS
SEÇÃO IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 28. A Secretaria Municipal de Governo exerce as 
seguintes funções básicas:

I - coordenar atividades de apoio às ações do Governo 
Municipal oferecendo suporte à sua ação junto do Po-
der Legislativo Municipal;

II - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua 
representação política e nos assuntos de natureza 
técnico-legislativa;

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

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

V - promover o entrosamento e a integração entre o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo e, inclusive, 
acompanhar, na Câmara Municipal e no âmbito fede-
ral, a tramitação das proposições de interesse do Po-
der Executivo; e

VI – conduzir todas as atividades relacionadas às com-
pras e prestação de serviços, através de procedimen-
tos licitatórios, dispensa e demais formas contidas na 
legislação vigente;

IX - executar a política de orçamento do Município;
X - elaborar, em coordenação com os demais órgãos 
da Prefeitura, o Plano Plurianual, os Anteprojetos de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, 
a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso de acordo com as políticas 
estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em 
vigor;
XI – coordenar, elaborar, ou assessorar quando for o 
caso, os órgãos da Administração Pública, quando da 
confecção dos Projetos Básicos e todos os seus ele-
mentos, mediante solicitação do titular da pasta. 

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

I – Secretaria Municipal Especial de Assuntos do Go-
verno; 

II – Secretaria Municipal Especial de Orçamento;

III – Departamento de Compras e Licitações; 

IV – Departamento de Planejamento.

§ 2º. Ao Departamento de Compras e Licitação 
incumbe: 
I - promover, apoiar e acompanhar a realização de 
licitações para compra de materiais e contratação de 
serviços necessários às atividades da Prefeitura;
II - executar os processos licitatórios dos órgãos da 
administração indireta, tais como empresas públicas, 
fundações, agências e autarquias, quando solicitado 
pelos órgãos e autorizado pelo Chefe do Executivo 
Municipal;
III - coordenar e elaborar os expedientes, normas, 
editais, convocações, comunicações, relatórios, pa-
receres e documentos afins, relativos à preparação, 
comunicação de resultados, manifestação em recursos 
e impugnações, e demais providências decorrentes de 
procedimentos licitatórios, bem como, de dispensas e 
inexigibilidades da Administração Municipal;
IV - executar atividades relativas à padronização e 
aquisição, do material utilizado na Prefeitura, inclusive 
dos órgãos da administração indireta, sempre que 
possível;
V - organizar, regulamentar e gerir o cadastro de forne-
cedores do Município de Belford Roxo;
VI - regulamentar, implantar e gerir o sistema de regis-
tro de preços;
VII - prestar apoio técnico e administrativo à Comissão 
Permanente de Licitação e Comissão de Pregão;
VIII - promover a prestação de contas e os procedi-
mentos jurídicos necessários ao cumprimento da legis-
lação aplicável às licitações públicas; ; e
IX - desempenhar outras atividades afins.

§ 3º. O Departamento de Compras e Licitações 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Licitações:

a) Divisão de Licitações e Pregões:

a.1. Secretaria de assuntos jurídicos de compras; e

a.1.1. Assessoria técnica de assuntos jurídicos de 
compras.

a.2. Setor de Pregões:

a.2.1. Superintendência Pregão Presencial;

a.2.1.1. Seção de pregão presencial; 

a.2.2. Superintendência de Pregão Eletrônico; e

a.2.2.1.Seção de Pregão eletrônico.

a.3 Setor de Licitação:

a.3.1. Superintendência da Comissão Permanente de 
Licitação; e

a.3.1.1. Seção da Comissão Permanente de Licitação.

II - Departamento de Compras:

a) Direção de divisão de Cadastro de Fornecedores;

b) Direção do departamento de Cotação e Economici-
dade;

c) Seção de dispensa de licitação; e

d) Seção de Controle de Registro de Preços e Convê-
nios.

III - Comissão Permanente de Licitação.

§ 4º. À Secretaria Municipal Especial de Orçamento 
compete:

I - executar a política de orçamento do Município;
II - elaborar, em coordenação com os demais órgãos 
da Prefeitura, o Plano Plurianual, os Anteprojetos de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, 
a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso de acordo com as políticas 
estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em 
vigor;

§ 5º – A Secretaria Municipal Especial de  Orçamento 
compreende em sua estrutura:

a) Divisão de Informação; e

b) Divisão de Programação e Acompanhamento Orça-
mentário.

c) Divisão de Governança.

§6º - O Departamento de Planejamento compreende 
em sua estrutura:

Superintendência de Projetos
Gerência de elaboração de Projetos, Termos de Refe-
rência e Editais 

§ 7º.  As Secretarias Especiais terão suas atribuições e 
competências disciplinadas por Decreto e se utilizarão 
da estrutura da própria Secretaria de Governo ou de 
outras Secretarias Municipais, quando for o caso, para 
exercerem suas atividades.

Seção X

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Art. 29. A Secretaria Municipal de Conservação exerce 
as seguintes funções básicas:

I - conservar, manter e cuidar do Município de Belford 
Roxo, protegendo e recuperando o espaço público e 
os ativos naturais da cidade;
II - garantir o mesmo nível de atenção e cuidado em 
todas as regiões da cidade;
III - implementar métodos e rotinas às atividades de 
conservação, manutenção de logradouros públicos, 
inclusive de pavimentação poliédrica ou de pedras 
irregulares e de pontes;
IV - manter e conservar as obras civis públicas muni-
cipais;
V - gerenciar os serviços de poda, capina, terraplana-
gem e linhas d’água;
VI - coordenar, supervisionar e executar os serviços de 
conservação e manutenção das praças, dos parques e 
jardins do Município, bem como arborização dos logra-
douros públicos;
VII - fazer a gestão da macro e micro drenagem;
VIII - promover a instalação e conservação de bueiros 
e da rede de drenagem pluvial;
IX - promover e supervisionar a execução dos serviços 
de iluminação pública, no seu âmbito de atuação, em 
articulação com os órgãos competentes do Estado;
X - supervisionar e zelar pela administração do cemité-
rio municipal;
XI – participar do processo de formulação das Políticas 
Públicas e m cinjunto com a Secretaria Municipal de 
Ordem Pública, integrando-se ao sistema de opera-
ções de patrulhamento e ordenamento urbano e de 
trânsito, autuando e aplicando as penalidades de ad-
vertência por escrito e multa por infrações de circula-
ção e estacionamento irregular, inclusive com a remo-
ção do referido veículo, em articulação com as forças 
de segurança da Secretaria de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana;

XII - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Conserva-
ção compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Conservação de Áreas Públicas:

a) Divisão de Logradouros Públicos;

b) Divisão de Parques e Jardins; e

C) Divisão de Administração do Cemitério.

II - Departamento de Iluminação Pública:

a) Divisão de Fiscalização de Iluminação Pública; 
b) Divisão de Programas e Projetos; e

c) Divisão de Materiais.

III - Coordenadoria das Subprefeituras.

Seção XI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão 
da Prefeitura que tem por competências:
I - assumir, organizar e manter o sistema municipal de 
ensino de forma integrada aos sistemas educacionais 
da União e do Estado;
II - propor e promover o desenvolvimento da política 
pública e do Plano Municipal de Educação e das nor-
mas sobre o ensino municipal, complementares as 
baixadas pela União e pelo Estado;
III - gerir as unidades de educação infantil e de ensino 
fundamental;
IV - realizar o censo escolar e a chamada para matrí-
cula;
V - garantir igualdade de condições para o acesso e 
permanência do aluno na escola;
VI - garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusi-
ve para os que não tiveram acesso na idade própria;
VII - organizar e manter o sistema de informação sobre 
a situação do ensino no Município e análise e avalia-
ção de indicadores de seus resultados, como taxas de 
evasão, distorção idade-série, repetição, analfabetismo 
e outras, relacionados à qualidade do ensino e da es-
cola e ao rendimento dos docentes e estudantes;
VIII - atender o educando através de programas de 
apoio como os de alimentação e transporte escolar;
IX - promover a participação da comunidade escolar, 
pais e demais segmentos, no que se refere às ques-
tões educacionais e à gestão de recursos destinados 
ao ensino, especialmente daqueles destinados direta-
mente às escolas municipais através dos Conselhos 
escolares;
X - oferecer a educação infantil em pré-escolas e cre-
ches;
XI - assegurar a orientação técnico-pedagógica junto 
aos estabelecimentos municipais de educação infantil 
e do ensino fundamental;
XII - criar condições para o aperfeiçoamento e a atu-
alização dos profissionais da educação e do respec-
tivo pessoal administrativo em consonância com as 
diretrizes do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração;
XIII - promover o intercâmbio com outras entidades, 
propondo convênios, parcerias e programas de atua-
ção conjunta de interesse educacional;
XIV - prestar apoio técnico e administrativo aos Con-
selhos Municipais de Acompanhamento e Controle do 
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação -, de Alimentação Escolar e de Edu-
cação;
XV - gerir Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação - FUNDEB; e
XVI - desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Educação 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Ensino:

a) Divisão de Educação Infantil;

b) Divisão de Ensino Fundamental;

c) Divisão de Educação Especial;

d) Divisão de Ensino de Jovens e Adultos; e

e) Divisão de Supervisão Escolar.

II - Departamento de Planejamento e Controle Educa-
cional:
a) Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação Educa-
cional; e
b) Divisão de Projetos e Convênios.

III - Departamento de Gestão Escolar:
a) Divisão de Pessoal; e
b) Divisão de Material e Serviços; e
b.1. Setor de Transporte Escolar.
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Ingredientes

Modo de preparo

peIxe CoM açaí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

fIlÉ de Merluza CoM 
Batata ao forNo

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

pICadINho de aVestruz

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ Sal 
e páprica picante 
a gosto

Em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
Coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
Despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
Coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
Cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
Sirva bem quente

jaCarÉ À Moda rIo 
Negro

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ Sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
Coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
Reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
Tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
Leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

1 frango inteiro/1/2 
cebola/pimenta-do-
-reino (a gosto)/cebo-
linha (a gosto)/salsinha 
(a gosto)/colorau (a 
gosto).

Corte o frango em 
pedaços.

Coloque em uma 
panela de pressão o 
frango e os ingredien-
tes, menos o colorau e 
cozinhe por 20 minutos 
em fogo alto.

Abra a panela com 
cuidado (não esque-
ça de tirar a pressão), 
coloque o colorau e 
uma pitada de sal.

Cozinhe por mais 20 
minutos, dependendo 
do seu fogão em fogo 
médio.

Bom apetite!

fraNgo de paNela de 
pressão seM água

Ingredientes

Modo de preparo

CarNe Moída CoM 
Batata sIMples

500 g de carne mo-
ída/3 colheres de 
óleo/2 dentes de 
alho/1 cebola média 
picada/1 tablete de 
tempero sabor galinha 
ou carne/4 batatas 
cortadas em cubo/
tempero verde/1 co-
lher de colorau.

Coloque o óleo e a cebo-
la até a cebola murchar e 
perder um pouco de água
Em seguida o alho e colo-
rau.
Coloque a carne até ela 
se soltar e fritar um pouco
Em seguida, adicione o ta-
blete de tempero.
Assim que estiver dissol-
vendo o tablete, coloque 
a batata com um pouco 
de água, tampe a panela
Logo em seguida, veja 
se a batata está mole e 
acrescente o tempero 
verde.

Ingredientes

Modo de preparo

galINha CoM quIaBo

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao 
restante do que foi prepa-
rado com o molho e des-
peje sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.

c) Divisão de Apoio ao Estudante;
d) Divisão de Merenda Escolar; 

Seção XII

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 31. A Secretaria Municipal de Cultura é o órgão da 
Prefeitura que tem por competências:
I - propor, promover e desenvolver a política pública 
cultural do Município em articulação com outros órgãos 
da Administração Municipal Direta ou Indireta;
II - promover o desenvolvimento cultural do Município, 
através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes 
e das letras;
III - administrar os espaços culturais sob a responsabi-
lidade do Município;
IV - proteger o patrimônio cultural, artístico e histórico 
do Município;
V - incentivar e proteger o artista e o artesão;
VI - documentar as artes populares;
VII - promover, com regularidade, a execução de pro-
gramas culturais de interesse para a população;
VIII - manter intercâmbio com outros órgãos e entida-
des relacionados ao campo da cultura;
IX - incentivar a formação e o aperfeiçoamento técnico 
do pessoal e estimular os agentes culturais no debate 
de temas relativos ao seu campo de atuação;
X - criar e garantir o funcionamento do Sistema Munici-
pal de Cultura, em articulação com os Sistemas Esta-
dual e Nacional;
XI - promover e divulgar, interna e externamente, o 
patrimônio cultural, artístico e histórico do Município;
XII - promover a diversidade cultural, a igualdade ra-
cial, de gênero e religiosa; e
XIII - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal Cultura com-
preende em sua estrutura interna as seguintes unida-
des:

I - Departamento de Artes:

a) Divisão de Artes Visuais; e

b) Divisão de Artes Cênicas:

c) Divisão de Formação Artística e Cultural;

II - Departamento de Patrimônio Cultural:

Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; e
Divisão de Manifestações Culturais e Folclore.

Seção XIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Art. 32. A Secretaria Municipal de Ordem Pública exer-
ce as seguintes funções básicas: 
I – ordenar o espaço público municipal fazendo valer 
as leis e o código de postura municipal;
II - realizar ações integradas com a Secretaria Mu-
nicipal de Conservação e Secretaria de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana contra o estacionamento 
irregular;
III - coibir o uso indevido das calçadas e a ocupação 
dos passeios públicos por obstáculos que impeçam a 
livre circulação dos pedestres;
IV - formular e implementar políticas públicas que ga-
rantam a manutenção da ordem urbana, em conjunto 
com a Secretaria de Conservação, integrando-se ao 
sistema de operações de patrulhamento e ordenamen-
to urbano e de trânsito, autuando e aplicando as pena-
lidades de advertência por escrito e multa por infrações 
de circulação e estacionamento irregular, inclusive com 
a remoção do referido veículo, em articulação com as 
forças de segurança da Secretaria de Segurança Pú-
blica e Mobilidade Urbana;
V - orientar e acompanhar as operações de fiscaliza-
ção e controle do trânsito municipal, autuando e apli-
cando penalidades de advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação e estacionamento irregular; 
VI - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Ordem 
Pública compreende em sua estrutura interna as se-
guintes unidades:

a) Departamento de Ordem Pública:
b) Divisão de Operações.

Seção XIV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA-
ZER

Art. 33. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
exerce as seguintes funções básicas:
I - promover e apoiar as práticas esportivas junto à 
comunidade;
II - formular e executar programas de esporte edu-
cacional, de participação e de alto rendimento, nas 
escolas, comunidades e equipamentos esportivos res-
pectivamente;
III - promover e desenvolver programas esportivos no 
Município;
IV - organizar e executar eventos esportivos e recreati-
vos de caráter popular;
V - promover, com regularidade, a execução de progra-

mas recreativos e de lazer para a população;
VI - administrar praças de esportes e demais equipa-
mentos desportivos no Município;
VII - prestar assistência à formação de associações 
comunitárias com fins esportivos e de recreação;
VIII - executar convênios e termos de parceria celebra-
dos entre a Prefeitura e outras entidades, visando o 
fomento das atividades esportivas e recreativas; e
IX - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer compreende em sua estrutura:
I – Secretaria Municipal Especial de Esporte e Lazer.
II - Departamento de Esporte e Lazer:
a) Divisão de Eventos de Lazer; e
b) Divisão de Eventos Esportivos.
c) Divisão de Avaliação, Monitoramento e Pesquisa;
d) Divisão de Desenvolvimento do Esporte:
d.1. Setor de Esporte de Rendimento;
d.2. Setor de Esporte Educacional;
d.3. Setor de Esporte de Participação; e
d.4. Setor de Esporte PCD.
II - Departamento de Unidades Esportivas:
a) Setor Administrativo;
b) Setor Técnico; e
c) Setor de Serviços Gerais.

SEÇÃO XV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Art. 34. A Secretaria Municipal de Fazenda exerce as 
seguintes funções básicas: 
I - executar as políticas de tributação e finanças do 
Município;
II - promover o lançamento, arrecadação, controle de 
créditos e fiscalização dos tributos e demais receitas 
municipais;
III - realizar os serviços de contabilidade da adminis-
tração direta, incluindo escrituração, manutenção de 
registros e controles, elaboração de relatórios geren-
ciais e demonstrações contábeis em geral e controle 
de ativos;
IV - efetuar a escrituração contábil de todos os atos e 
fatos da Administração, bem como os demonstrativos 
exigidos pela legislação;
V - articular com as Secretarias Municipais de Obras, 
Projetos e Captação de Recursos e Convênios, de 
Habitação e Urbanismo, de Meio Ambiente, de Segu-
rança Pública e Mobilidade Urbana e de Defesa Civil e 
Ordem Urbana a implantação de um sistema de licen-
ciamento e fiscalização;
VI - Acompanhar, auxiliar e apoiar as atividades do 
comércio popular, de acordo com o Código Municipal 
de Posturas;
VII - implementar um sistema de informações territo-
riais com base no geoprocessamento, em cooperação 
com as Secretarias Municipais de Obras e de Habita-
ção e Urbanismo;
VIII - realizar pagamentos e conciliação bancária;
IX – controlar a disponibilidade de caixa e viabilizar os 
pagamentos e elaborar o fluxo de caixa do poder exe-
cutivo municipal; e
X – exercer outras competências correlatas, em razão 
de sua natureza.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Fazenda 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:
I – Secretaria Municipal Especial Fazendário;

II – Subsecretaria Municipal de Fazenda;

III - Departamento de Receita:

a) Divisão de Arrecadação de Impostos Imobiliários e 
Territoriais;

b) Divisão de Arrecadação sobre Serviços, Taxas e 
Contribuições; e

c) Divisão de Geoprocessamento.

IV - Departamento de Fiscalização Tributária:

a) Divisão de Fiscalização e Cobrança de Impostos; e

b) Divisão de Fiscalização e Cobrança de Alvará e 
Taxas:
b.1. Setor de Comércio Popular; e

c) Divisão de Controle de Notificações.

V - Departamento de Contabilidade:

a) Divisão de Análise e Relatórios Contábeis:

a.1. Setor de Gestão Fiscal.

b) Divisão de Contabilidade de Custos:
b.1. Setor de Prestação de Contas.

c) Divisão de Execução Orçamentária:
c.1. Setor de Liquidação da Despesa;
c.2. Setor de Lançamento de Receita; e

c.3. Setor de Reconciliação.

VI – Secretaria Municipal Especial do Tesouro.

Art. 35 – À Secretaria Municipal Especial do Tesouro 
compete:
I -  a administração dos compromissos financeiros, 
haveres e disponibilidades do Município; 
II - emissão de cheques e ordens para transferências 
bancárias e o recolhimento de assinaturas para autori-
zação de pagamentos; 
III – conferência do fechamento bancário e controle do 
movimento das contas bancárias;
IV -  elaborar e executar o cronograma mensal de de-
sembolso da Administração direta do Município 
V - promover o recebimento, pagamento, guarda e 
movimentação de valores do Município;
VI - desempenhar outras atividades afins.

Seção XVI
 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E UR-
BANISMO

Art. 36. A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanis-
mo exerce as seguintes funções básicas:
I - desenvolver estudos e projetos urbanísticos no cam-
po habitacional do Município;
II - definir uma política habitacional que permita melho-
rar as condições de moradia da população;
III - realizar cadastro da população beneficiária dos 
programas de habitação de interesse popular, em ar-
ticulação com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher;
IV - promover o reassentamento da população desalo-
jada, devido à desapropriação de unidades habitacio-
nais, decorrente de obra pública ou desocupação de 
área de risco;
V - incentivar a desenvolvimento de cooperativas e 
associações habitacionais para a consecução de pro-
gramas de construção de moradias por autogestão;
VI - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 
Municipal de Habitação;
VII - desenvolver programas de combate ao déficit ha-
bitacional, com construção de novas unidades e refor-
ma de habitações existentes e em situações precárias 
para a população de baixa renda;
VIII - fiscalizar com base nas posturas urbanísticas, 
bem como articular e coordenar equipes multidiscipli-
nares, compostas de fiscais e de outros profissionais 
de várias Secretarias, na realização de trabalhos con-
juntos e inspeções, que envolvam o exercício de diver-
sas modalidades do poder de polícia administrativa do 
Município;
IX - promover e coordenar os estudos e propostas para 
a formulação da política urbana do Município com o 
objetivo de assegurar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana em 
articulação com os órgãos e entidades afins;
X - planejar e monitorar o crescimento do Município de 
Belford Roxo, disciplinando e controlando a ocupação 
e uso do solo no Município, de forma a garantir o seu 
desenvolvimento sustentável;
XI - coordenar a elaboração do Plano Diretor e sua 
gestão depois de aprovado por lei;
XII - analisar e licenciar projetos particulares e públicos 
de parcelamentos e edificações;
XIII - fiscalizar com base na legislação de parcelamen-
to, uso e ocupação do solo e das normas edilícias do 
Município;
XIV - gerir o Cadastro Técnico do Município, em articu-
lação com a Secretaria Municipal de Fazenda;
XV - ampliar do programa de habitação para mulheres; 
e
XVI - desempenhar de outras atividades afins.
XVII – emitir parecer técnico de avaliação nos proces-
sos de aquisição, locação, desapropriação de imóveis 
em que o Município seja parte.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo compreende em sua estrutura interna as 
seguintes unidades: 

I - Departamento de Controle Habitacional;

II - Departamento de Desenvolvimento Habitacional; e
III - Departamento de Urbanismo:
a) Divisão de Estudos Urbanísticos;
b) Divisão de Projetos Urbanísticos;
c) Divisão de Análise, Licenciamento e Fiscalização; e
d) Divisão do Cadastro Técnico.
 IV - Departamento de Patrimônio Imobiliário.

SEÇÃO XVII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 37. A Secretaria Municipal de Meio  Ambiente exer-
ce as seguintes funções básicas:
I - propor, promover e desenvolver a política pública de 
meio ambiente do Município e de normas e padrões 
para a sua proteção, defesa e controle, bem como veri-
ficação de seu cumprimento, em articulação com os 
sistemas estadual e federal de meio ambiente;
II - fazer cumprir as normas técnicas e os padrões de 
proteção, controle e conservação ambiental definidos 
na legislação em vigor;
III - elaborar, em articulação com os Municípios da Re-
gião, de propostas de trabalho comuns para a proteção 
e defesa do meio ambiente e dos recursos naturais;
IV - promover ações e programas municipais relativos 
à proteção, ao controle e ao desenvolvimento ambien
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Ingredientes

torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

tal;
V - promover, coordenar e supervisionar os processos 
de educação ambiental para população e para os es-
tudantes da rede municipal de ensino em articulação 
com a Secretaria Municipal de Educação e outros ór-
gãos municipais;
VI - promover e programar a divulgação de eventos 
relativos à proteção do meio ambiente;
VII - incentivar e apoiar as ações voltadas para a reci-
clagem de materiais em cooperação com a Secretarias 
Municipais de Conservação e de Serviços Púbicos;
VIII - desenvolver e manter áreas verdes em vias 
públicas, parques, jardins, áreas de lazer e próprios 
municipais;
IX - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 
Municipal de Meio Ambiente; e
X – desempenhar outras atividades afins.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:
I – Secretaria Municipal Especial de Saneamento; 
Divisão de Planejamento Ambiental; e
Divisão de Planejamento.
II - Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e 
Controle Ambiental; e
Divisão de Licenciamento Ambiental;
Divisão de Fiscalização Ambiental; e
Divisão de Controle Ambiental.
III – Departamento de Preservação e Programas Am-
bientais.
Divisão de Programas ambientais;
Divisão de Preservação Ambiental; e
Divisão de Sustentabilidade; 
IV – Departamento Técnico e de Serviços Ambientais.
§ 2º. Secretaria Municipal Especial De Saneamento 
exerce as seguintes funções:
l - Planejar o zoneamento de áreas sob proteção espe-
cial ou de interesse ambiental estratégico;
ll - Elaborar o planejamento ambiental estratégico do 
uso de recursos ambientais, de modo a promover a 
integração do desenvolvimento econômico e social 
com a proteção ambiental, garantida a participação da 
sociedade;
lll -  Monitorar esgotamento sanitário (coleta, tratamen-
to e destinação final), gestão de resíduos sólidos urba-
nos (coleta, tratamento e disposição final);
IV – Acompanhar e aprovar a execução de obras ob-
servando o adequado manejo de águas pluviais urba-
nas, com o consequente controle de enchentes;
§ 3º. A Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização 
e Controle Ambiental exerce as seguintes funções 
básicas:
I - Orientar, coordenar e supervisionar e validar as 
atividades de licenciamento, controle e fiscalização 
ambiental em todo o território municipal;
II - Responder tecnicamente e juridicamente pela emis-
são de licenças e/ou autorizações ambientais confor-
me legislação em vigor;
III Realizar atendimento ao público, que buscar orienta-
ções sobre documentação necessária ao requerimento 
do procedimento administrativo para obtenção de li-
cenciamento ambiental;
IV - Desempenhar outras atividades afins.

Seção XVIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA E MOBILIDADE URBANA

Art. 38. A Secretaria Municipal de Segurança Pública 
e Mobilidade Urbana exerce as seguintes funções bá-
sicas:
I) – A Subsecretaria de Segurança Pública cabe:
I.I - elaboração e implementação de uma política de 
Segurança Pública e proteção social para o Município 
de Belford Roxo;
I.II - promoção da segurança e da convivência pacífica;
I.III - articulação com os demais órgãos de segurança 
visando potencializar o combate à criminalidade e a 
violência;
I.IV - promoção e intensificação de uma cultura de paz, 
de apoio ao desarmamento e de combate sistemático 
aos preconceitos;
I.V - implementação de medidas preventivas que visem 
promover a cidadania e a inclusão social em setores 
ou regiões focos de violência e criminalidade, em ar-
ticulação com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher;
I.VI - garantir do acesso à justiça, especialmente nos 
territórios vulneráveis;
I.VII - integração com a comunidade buscando um re-
lacionamento democrático que vise conscientização e 
colaboração para a diminuição dos níveis de violência;
I.VIII - Coordenar e manter Centro Integrado de Segu-
rança Pública, em articulação com as outras esferas 
de poder, mormente com as áreas de Segurança Públi-
ca do Estado do Rio de Janeiro; 
I.IX - quanto a Guarda Municipal, as funções são as 
seguintes:
a) executar as atividades de Guarda do Município;
b) exercer a vigilância interna e externa sobre os 
próprios municipais e unidades administrativas e fun-
cionais de todos os órgãos da administração direta e 
indireta do Município de Belford Roxo;
c) proteger o patrimônio público municipal contra atos 

de vandalismo e danos;
d) prevenir, no âmbito de sua competência, a ocorrên-
cia de qualquer ilícito penal;
e) controlar, quando requisitado, a entrada de veículos 
em estabelecimentos próprios municipais;
f) garantir a execução dos serviços de responsabili-
dade do Município, bem como exercer a sua função 
fiscalizadora no desempenho de atividade de Polícia 
Administrativa, nos termos das Constituições Estadual 
e Federal e Lei Orgânica do Município;
g) atuar em sintonia com os organismos policiais do 
Estado, dentro de suas atribuições específicas;
h) colaborar quando solicitado, com as tarefas atribu-
ídas à Secretaria da Casa Civil e Ordem Pública, na 
ocorrência de calamidade pública e sinistros; e
i) organizar o batalhão verde para fiscalizar e preservar 
as áreas de preservação ambiental em conjunto com 
as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Ser-
viços Públicos.
I.X - com relação a trânsito:
a) gerenciar as atividades relativas ao Depósito Muni-
cipal, respondendo pela entrada, saída, segurança e 
guarda dos veículos ali depositados;
I.XI - desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Subsecretaria de Segurança Públi-
ca compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Segurança Pública e Prevenção à 
Violência;
II - Centro Integrado de Segurança Pública;
III - Guarda Civil Municipal; e
IV - Depósito Municipal.
II) – À Subsecretaria de Mobilidade Urbana cabe:
II.I - propor e promover o desenvolvimento das políti-
cas públicas do Município na área de mobilidade;
II.II - definir diretrizes e propor medidas com vistas a 
organizar e tornar eficiente o sistema de transportes 
públicos;
II.III - planejar, organizar e controlar os serviços de 
transporte público, coletivo e da circulação viária do 
Município;
II.IV - promover e supervisionar a execução dos servi-
ços de trânsito, sob a responsabilidade do Município;
II.V - orientar o público e o trânsito de veículos em 
caráter auxiliar à Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro;
II.VI - exercer as funções de agente da Autoridade de 
Trânsito para, no exercício regular do Poder de Po-
lícia de medidas administrativas cabíveis, aplicar as 
infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
inclusive com a remoção do veículo pela Prefeitura, 
decorrente estacionamento irregular;
II. VII - participar do processo de formulação das Polí-
ticas Públicas em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Ordem Pública, conduzindo o sistema de operações 
de patrulhamento e ordenamento urbano e de trânsito 
em articulação com a Secretaria de Ordem Pública e 
de Conservação, autuando e aplicando as penalidades 
de advertência por escrito e multa por infrações de 
circulação e estacionamento irregular, e de  remoção 
de veículo por estacionamento irregular imediatamente 
à autuação pela infração, para depósito da Prefeitura; 
II.VIII - receber e analisar os requerimentos de Defesa 
Prévia de Autuação, de acordo com a Resolução nº 
619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito e outras 
que venham a regular o tema;
II.IX - organizar, manter e garantir o funcionamento da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, 
de acordo com os artigos 16 e 17 do Código de Trânsi-
to Brasileiro;
II.X - promover os serviços de sinalização de trânsito e 
tráfego em articulação com os órgãos estaduais com-
petentes, conforme a legislação vigente;
II.XI - administrar os terminais de transporte do Muni-
cípio;
II.XII - conservar, manter e administrar a frota de ve-
ículos leves e máquinas pesadas da Prefeitura, bem 
como se responsabilizar por sua guarda, distribuição e 
controle da utilização de combustíveis e lubrificantes; e
II.XII - desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Secretaria Adjunta de Mobilidade 
Urbana compreende em sua estrutura interna as se-
guintes unidades:

I - Departamento de Transporte;
a) Divisão de Transporte:
a.1. Setor de Transporte Coletivo; e
a.2. Setor de Transporte Individual.
b) Divisão de Terminais de Transporte;
c) Divisão de Transporte Interno;
II - Departamento de Trânsito:
a) Divisão de Engenharia de Tráfego.
b) Divisão de Operações e Fiscalização de Trânsito:
b.1. Setor de Fiscalização de Trânsito.
c) Divisão de Planejamento; e
d) Divisão de Educação para o Trânsito.

Seção XIX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJE-
TOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

Art. 39. A Secretaria Municipal de Obras, Projetos e 
Captação de Recursos e Convênios exerce as seguin-

tes funções básicas:
I) – À Subsecretaria de Obras cabe:
I.I - construir obras civis públicas;
I.II - elaborar projetos e orçamentos de obras públicas 
em geral;
I.III - elaborar normas básicas e padronizadas para 
execução de obras em prédios públicos;
I.IV - controlar, fiscalizar e mensurar as obras públicas 
contratadas a terceiros pela Prefeitura;
I.V - manter atualizado o cadastro das obras públicas 
municipais e dos dados técnicos e financeiros neces-
sários ao acompanhamento e controle das referidas 
obras;
I.VI - construir, pavimentar e as vias urbanas e logra-
douros;
I.VII - licenciar as atividades produtivas, bem como 
conceder os respectivos alvarás de licença para locali-
zação e funcionamento;
I.VIII - consolidar e manter atualizada a cartografia 
municipal; e
I.IX - desempenhar outras atividades afins.

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios compreen-
de em sua estrutura interna as seguintes unidades:

I – Subsecretaria de Obras de Obras:
a) Divisão de Orçamento;
b) Divisão de Acompanhamento e Avaliação; e
c) Divisão de Manutenção de Prédios Municipais.

II – Subsecretaria de Projetos:
Divisão de Projetos.

III – Subsecretaria de Captação de Recursos e Convê-
nios:
 Departamento de Convênios e Contratos de Repasse

Parágrafo Único – À Subsecretaria de Captação de 
Recursos e Convênios cabe a captação de recursos 
públicos junta à União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, bem como a captação de recursos privados 
e a celebração de convênios e instrumentos afins no 
âmbito público e privado.

SEÇÃO XX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 40-  A Secretaria Municipal de Saúde exerce as 
seguintes funções básicas:
I- atuar sempre em consonância com as dire-
trizes e os princípios do Sistema Único de Saúde, em 
articulação com outros municípios, com as direções es-
tadual e federal do Sistema e de acordo com as normas 
em vigor;
II- atuar em consonância com a missão, visão e 
valores estabelecidos; 
III- estabelecer a política de saúde do município 
e realizar a sua gestão de forma a possibilitar o acesso 
universal, igualitário e integral à população, de modo 
contínuo, desenvolvendo serviços de saúde de qualida-
de e resolutivos, com o emprego do princípio da equi-
dade;
IV- efetivar o princípio da integralidade em suas 
várias dimensões a saber:
a- integrar ações programáticas e demanda espon-
tânea;
b- articular ações de promoção à saúde, prevenção 
de agravos, vigilância epidemiológica, tratamento e 
reabilitação;
c- trabalhar de forma interdisciplinar e em equipe;
d- coordenar a rede de serviços;

V- promover o planejamento geral das ativida-
des de saúde, envolvendo o Plano Plurianual de Ativi-
dades, a Programação Anual de Saúde, as Diretrizes 
Orçamentárias, as disposições estabelecidas na Lei 
Complementar Federal nº 141/2012, bem como o Re-
latório Anual de Gestão, estabelecendo instrumentos e 
mecanismos para seus acompanhamentos, controle e 
avaliação;
VI- definir, gerenciar e acompanhar a execução 
dos projetos estabelecidos para as diversas áreas de 
saúde, avaliando os seus resultados;
VII- promover a captação de recursos necessários 
para a aplicação nas atividades de saúde, junto aos ór-
gãos governamentais e instituições públicas e privadas;
VIII- desenvolver ações para a celebração de con-
vênios destinados à área de saúde e supervisionar os 
seus cumprimentos;
IX- desenvolver ações de vínculo e responsabilidade 
com a população sob sua área de abrangência;
X- empregar recursos técnicos, físicos e materiais em 
favor da preservação e atenção à saúde da população, 
em função da diminuição das desigualdades sociais 
apresentadas no município;
XI- manter estreita articulação com o Conselho 
Municipal de Saúde, atentando para as suas recomen-
dações e instruções, prestando assistência necessária 
aos seus membros e às suas atividades específicas, 
zelando para a harmonia dos entendimentos e obser-
vância às normas pertinentes de relacionamento entre 
ambos;
XII- - realizar avaliações e acompanhamento sis-
temático dos resultados alcançados, como parte do pro
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ATOS OFICIAIS

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.

I- cesso de planejamento e gestão do sistema 
municipal de saúde;
II- - organizar e manter os diversos sistemas de 
informação em saúde atualizados, permitindo conhecer 
as condições de saúde dos cidadãos e priorizar ações 
resolutivas;
III- desenvolver a gestão da saúde de forma 
transparente, promovendo a divulgação dos resultados 
alcançados num processo contínuo de comunicação 
em saúde;
IV- estimular a participação popular garantindo o 
acesso através da ouvidoria SUS e o controle social, 
adotando atitudes proativas de integração com a comu-
nidade através do Conselho Municipal de Saúde;
V- desenvolver e executar ações de vigilância 
epidemiológica, bem como normatizar, complementar-
mente, a legislação em vigor, assegurando o seu fiel 
cumprimento;
VI- executar programas especiais de saúde de ini-
ciativa própria ou através de convênios com a União e 
o estado;
VII- articular com os demais órgãos municipais e 
em especial com as Secretarias de Educação, de Cul-
tura e de Assistência Social e Cidadania, numa ação in-
tersetorial, para a execução de programas de educação 
e comunicação em saúde, dirigidas ao educando;
VIII- - coordenar e executar as ações pactuadas 
entre o Município, o Estado e a União, garantindo a 
correta aplicação dos recursos em consonância com o 
princípio de equidade;
IX- - promover ações para a celebração de con-
tratos e convênios com a rede complementar de saúde, 
controlando e avaliando sua execução, bem como para 
celebração de contratos de aquisição de medicamen-
tos, materiais de uso em laboratórios, médicos e hospi-
talar (insumos);
X- - promover ações no sentido de requerer a 
contratação de pessoal para atuar na área de saúde, 
quando necessário, bem como para locação de imóveis 
destinados ao funcionamento das unidades de saúde e 
dos programas de saúde estabelecidos;
XI- planejar, supervisionar, coordenar e controlar 
as atividades de zeladoria, transportes de pacientes, 
vigilância patrimonial e serviços administrativos, espe-
cificamente de suas unidades de saúde e envolvendo, 
unicamente, o atendimento do seu quadro de pessoal, 
bem como zelar pela guarda dos bens móveis, equi-
pamentos, instalações e arquivos de documentos perti-
nentes à Secretaria;
XII- - proteger a saúde da população por meio de 
ações integradas de coordenação, normatização, capa-
citação, educação, informação, apoio técnico, supervi-
são e avaliação em atividades da saúde, inclusive na 
vigilância sanitária, em estreita articulação com a Se-
cretaria de Vigilância Sanitária, quando envolver ativi-
dades por ela desenvolvidas;
XIII- - mobilizar e motivar a população a aderir às 
práticas sanitárias que estimulem mudanças de com-
portamento, formação da consciência sanitária e a pro-
moção da saúde;
XIV- estabelecer parâmetros necessários à saúde 
pública, regulando os processos e produtos que interfe-
rem na saúde das pessoas;
XV- estabelecer mecanismos que visem à promo-
ção e proteção da saúde coletiva da população, em to-
das as suas áreas e seus segmentos;
XVI- desempenhar outras atividades afins no âmbi-
to de sua pasta;
XVII- administrar, coordenar e executar as ações de 
vigilância sanitária pública, bem como de vigilância vol-
tada a saúde do trabalhador;
XVIII- atuar em um conjunto de ações integradas, 
para diminuir ou prevenir riscos à saúde da população, 
em estreita articulação com a Secretaria Municipal de 
Saúde;
XIX- estabelecer e executar programas de ações 
de vigilância em Saúde, no âmbito de sua atuação, bem 
como aqueles definidos pelos órgãos federais e esta-
duais;
XX- executar os serviços de avaliação e perícias 
médicas dos servidores pertencentes ao quadro efeti-
vo, dos cargos comissionados e dos contratados, bem 
como dos servidores inativos, nos casos determinados 
por lei;
XXI- promover os serviços de inspeção de saúde 
dos servidores municipais para fins de admissão, licen-
ça e outros fins, bem como a divulgação de técnicas e 
métodos de segurança e medicina do trabalho no âm-
bito da Prefeitura;
XXII- prestar apoio técnico e administrativo ao Con-
selho Municipal dos Direitos da Mulher e do Conselho 
Municipal do Idoso; e
XXXIV-   desempenhar outras atividades afins.
§ 1º. A Secretaria Municipal de Saúde compreende em 
sua estrutura interna as seguintes unidades: 
I- Secretário Municipal de Saúde;
II- Subsecretário de Saúde;
III- Secretário Especial da Coordenação dos Mé-
dicos;
IV- Secretário Especial de Gestão e Programas 
em Saúde; 
V- Secretário Especial de Promoção e Proteção 
à Saúde; 
VI- Secretário Especial de Atenção à Saúde da 
Mulher; 
VII- Secretário Especial de Coordenação Ortopé-
dica; 

VIII- Secretário Especial de Coordenação Cirurgi-
ca; 
IX- Secretário Especial de Coordenação de Pron-
to Atendimento; 
X- Secretário Especial de Assuntos Jurídicos; 
XI- Secretário Especial em Saúde Bucal; 
XII- Diretoria das Unidades de Atendimento
a. Divisão das Policlínicas; 
b. Divisão das Unidades de Pronto Atendimento; 
c. Divisão de Administração das Unidades Bási-
cas
i. Setor de Administração de Postos de Saúde; e
ii. Setor de Administração de UPAS.
d. Divisão de UBS 
e. Divisão da Unidade Mista
f. Divisão de Media e Alta Complexidade Ambu-
latorial e Hospitalar.

XIII- Diretoria de Atenção Primária de Saúde:
a. Divisão de Estratégia de Saúde da Família;
b. Divisão de Atenção Integral à Mulher, à Crian-
ça, ao Adolescente; e
c. Divisão de Saúde do Idoso e Atenção Domi-
ciliar.
d. Divisão de Programas estratégicos 
e. Divisão NASF
XIV-  Departamento de Atenção Especializada de 
Saúde;

a. Divisão de Vigilância Epidemiológica.
b. Divisão de Enfermagem 
c. Divisão de Assistência Farmacêutica

XV- Diretoria de Planejamento, Informação e Cap-
tação de Recurso; 

a. Divisão de Contas Médicas 
b. Divisão de Planejamento e Convênios 
c. Divisão de Informações em Saúde

XVI-  Diretoria de Coordenação dos Médicos.

XVII- Da Assistência Social
a. Divisão dos Transportes

XVIII- Diretoria de Cuidados de Nutrição.

XIX-  Departamento de Gestão Administrativa: 

a. Setor de Recursos Humanos;
b. Setor de Manutenção e Serviços Gerais;
c. Setor de Fiscalização 
d. Setor de Protocolo 
§ 2º. A Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde 
exerce as seguintes funções básicas:
I- administrar, coordenar e executar as ações de 
vigilância sanitária pública;
II- supervisionar, promover, coordenar e executar 
a fiscalização de vigilância sanitária nas residências, 
nos estabelecimentos, nas vias públicas e nos demais 
logradouros do município;
III- coordenar e executar as atividades de controle 
de vetores;
IV- estabelecer e executar programas de ações 
de vigilância sanitária, no âmbito de sua atuação, bem 
como aqueles definidos pelos órgãos federais e estadu-
ais, em perfeita harmonia e integração com a Secretaria 
Municipal de Saúde;

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

VI- desempenhar outras atividades afins afetas às 
ações sanitárias, no âmbito de sua atuação.

§ 3º. A Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I- Departamento de Vigilância Sanitária :

a)- Divisão de Vigilância e Fiscalização Sanitária; e

b)- Divisão de Controle de Vetores.

§ 4º. A Assessoria Especial de Atenção à Saúde da 
Mulher exerce as seguintes funções básicas:

I- implantar políticas para as mulheres, reduzin-
do a desigualdade de gênero;
II- promover a saúde plena e a garantia de direi-
tos à participação política, ao trabalho, à renda, à cultu-
ra, ao lazer e aos demais direitos;

III- promover o combate ao assédio sexual e mo-
ral através de campanhas de esclarecimento, lei puniti-
va e ouvidoria;

IV- implantar programa de qualificação para as 
mulheres;

V- fortalecer a rede de atendimento às mulheres 
vítimas de violência; VI - criar políticas de transversali-
dade de atendimento à mulher;
VI- ampliar do programa de habitação para mulhe-

res;

VII- contribuir e acompanhar o funcionamento do 
Hospital da Mulher; e

VIII- desempenhar outras atividades afins.

§ 5º. A Assessoria Especial de Atenção à Saúde da 
Mulher compreende em sua estrutura interna a seguinte 
unidade:

I- Coordenadoria de Políticas de Saúde para as 
Mulheres; e II – Secretária Executiva da Mulher.

§ 6. As Secretarias e Assessorias Especiais terão suas 
atribuições e competências disciplinadas por Decreto e 
se utilizarão da estrutura da própria Secretaria Municipal 
de Saúde ou de outras Secretarias Municipais, quando 
for o caso, para exercerem suas atividades.

SEÇÃO XXI

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 41 - O Fundo Municipal de Saúde de Belford Roxo 
– FMSBR, tem por objetivo criar condições financeiras 
e de gerência dos recursos oriundo da União, do Esta-
do, do Município ou de outras fontes e destinados ao 
desenvolvimento das ações de saúde, para consolida-
ção e manutenção do Sistema Único de Saúde – SUS, 
de acordo com os princípios e normas a ele aplicáveis. 
Art. 42 - Compete ao Fundo Municipal de Saúde: 
I – administrar e exercer o controle administrativo, or-
çamentário, financeiro e contábil do sistema de saúde 
do Município; 
II – gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal 
de Saúde; 
III – servir de apoio aos programas de saúde do Muni-
cípio; 
IV – promover e participar do planejamento da política 
municipal de saúde do Município; 
V – exercer a representação legal junto aos órgãos 
federais, estaduais, municipais e setores privados no 
que diz respeito às ações e diretrizes gerais da Política 
de Saúde Pública do Município e no que concerne aos 
assuntos de natureza geral do Fundo Municipal de 
Saúde;
VI – promover contratos e convênios com a rede com-
plementar destinado a atender as necessidades da 
área de saúde; 
VII – promover protocolos de cooperação e mecanis-
mos similares com entidades, públicas e privadas, que 
visem captar apoio e recursos às suas atividades e a 
troca de conhecimentos e tecnologia com seus parcei-
ros;
VIII – zelar pelo cumprimento da legislação pertinente 
e relacionada ao âmbito de suas atividades; 
X– prestar contas sistematicamente ao Conselho Mu-
nicipal de Saúde das receitas e despesas do Fundo 
Municipal de Saúde, abrangendo as objeto de transfe-
rências governamentais e as de recursos próprios do 
tesouro municipal, atendendo aos preceitos estabeleci-
dos na Lei Complementar Federal nº 141/2012; 
XI – colaborar com a Controladoria Geral do Município 
nas prestações de contas dos recursos transferidos 
e próprios ao Conselho Municipal de Saúde e outras 
prestações de contas previstas por lei; 
XII – prestar apoio técnico e administrativo ao Conse-
lho Municipal de Saúde, no que tange aos assuntos 
inerentes ao Fundo Municipal de Saúde; 
Art. 43 - O Fundo Municipal de Saúde, vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde, com gestão autônoma 
nas áreas administrativa, orçamentária, financeira e 
contábil, será administrado por um Presidente, subordi-
nado diretamente ao Chefe do Executivo Municipal. 
§ 1º - O Fundo Municipal de Saúde compreende em 
sua estrutura interna as seguintes unidades: 
I – Presidência; 
a – Assessoria de Gabinete.
II – Superintendência Técnica Administrativa: 
a - Departamento de Apoio Administrativo; 
a.1 – Setor de Protocolo; 
a.2 – Setor de Expediente; 
a.3 – Setor de Arquivo; 
a.4 – Setor de Serviços Gerais 
III – Superintendência Orçamentária e Financeira: 
a – Departamento de Orçamento; 
b – Departamento Financeiro; 
c – Departamento de Contabilidade;
IV – Superintendência de Assuntos Jurídicos
a – Departamento Jurídico
a.1 Consultoria Jurídica;
a.2 – Gerência de Análise de Processos;
a.3 - Gerência de Apoio e Informações; e
a.4 - Gerência de Contratos e Convênios.
IV – Superintendência de Contas Médicas
Divisão de faturamento da rede privada;
Divisão de faturamento da rede própria;

Seção XXII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art. 44. A Secretaria Municipal Agricultura exerce as 
seguintes funções básicas:
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joelho de porCo Na 
CerVeja

1 joelho de porco 
de 1kg/ Sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
Escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
Coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250C.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
Depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200C.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
Cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
Descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
Em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
Junte as batatas 
cozidas e salteie.
Disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

sopa de espINafre

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ Sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
Após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

I - estabelecer a política agrícola e de abastecimento 
do Município de Belford Roxo;

II - estabelecer e programar o Plano Municipal de Agri-
cultura e Pecuária, em conformidade com as leis fede-
rais e estaduais que regulamentam o setor;

III - assessorar as ações municipais na zona rural;

IV - captar e controlar recursos necessários ao desen-
volvimento do setor rural, em articulação com demais 
Secretarias Municipais afetas ao tema;

V - estabelecer e garantir o abastecimento do Muni-
cípio, implementando estímulos aos produtores rurais 
para a comercialização dos seus produtos, preferen-
cialmente, na comunidade local;

VI - promover a realização de atividades relacionadas 
com o desenvolvimento agropecuário do Município;

VII - coordenar as atividades relativas à orientação da 
produção primária;

VIII - promover intercâmbios e convênios com entida-
des federais, estaduais, municipais e privadas, relati-
vos aos assuntos atinentes às políticas de desenvolvi-
mento agropecuário;

IX - fomentar novos projetos, objetivando a expansão 
da capacidade de absorção da mão-de-obra local; e

X - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO XXIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLI-
COS

Art. 45 - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
exerce as seguintes funções básicas:
I - coordenar e executar a política municipal de sanea-
mento básico e os serviços relacionados;
II - supervisionar a execução dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos e sua destinação final, dos serviços 
de aterro sanitário, e dos serviços de capina, varrição e 
limpeza das vias e logradouros públicos;
III - planejar, supervisionar, executar e fiscalizar os 
serviços de abastecimento de água, além da coleta e 
tratamento de esgotos obedecendo às diretrizes exara-
das pelo Plano Municipal de Saneamento Básico;
IV - regulamentar os serviços funerários existentes no 
Município;
V - fazer cumprir a legislação relativa ao saneamento 
básico e serviços públicos;
VI - controlar e fiscalizar concessões públicas do muni-
cípio, buscando a devida qualidade dos serviços, retor-
no financeiro e a manutenção do patrimônio público; e
VII - desempenhar outras atividades afins.

§ 1ºA Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

I - Departamento de Saneamento:

a) Divisão de Água Potável;

b) Divisão de Esgoto;

c) Divisão de Resíduos Sólidos; e

d) Divisão de Drenagem.

II - Departamento de Fiscalização de Concessões Pú-
blicas.

Parágrafo Único – as atribuições elencadas nos incisos 
I, II, III, IV, V, VI e VII do artigo 44 são pertinentes aos 
serviços concedidos ou delegados de competência do 
Município, sem prejuízo das atribuições das demais 
Secretarias.

Seção XXIV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO

Art. 46. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 
exerce as seguintes funções básicas:
I - propor políticas e estratégias para o desenvolvimen-
to das atividades industriais, comerciais e de serviços 
no Município;
II- criar programas de fomento às atividades industriais 
e comerciais compatíveis com a vocação da economia 
local;
III - incentivar e orientar a formação de associações e 
outras modalidades de organização voltadas para as 
atividades econômicas do Município;
IV - articular-se com organismos, tanto públicos como 
privados, para o aproveitamento de incentivos e recur-
sos para o desenvolvimento econômico do Município;
V - manter intercâmbio com entidades nacionais visan-
do o desenvolvimento econômico e tecnológico das 

atividades de mercado;
VI - promover o cadastramento das fontes de recursos 
para o desenvolvimento do Município, bem como a 
preparação de projetos para a captação de recursos; e
VII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO XXV

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO

Art. 47. A Secretaria Municipal de Trabalho exerce as 
seguintes funções básicas:
I - promover as atividades de levantamento e cadastra-
mento atualizado da força de trabalho do Município;
II - realizar, em colaboração com entidades públicas e 
privadas, programas de capacitação de mão de obra e 
sua integração ao mercado de trabalho local;
III - elaborar projetos e programas visando à valoriza-
ção da ação comunitária, de modo a buscar alternati-
vas de emprego e aumento de renda do trabalhador;
IV – incentivar associações, cooperativas, empresas e 
outras organizações que mobilizem capital e propiciem 
a ampliação e diversificação do mercado local de em-
pregos;
V – formular e coordenar políticas, projetos e ações 
voltadas para a capacitação e atualização de trabalha-
dores e empreendedores individuais;
VI – articular com entidades públicas e privadas, visan-
do o aproveitamento e a otimização de incentivos na 
captação de oportunidades de trabalho e de perspecti-
vas de geração de renda;
VII – prestar apoio técnico e administrativo à Conselho 
Municipal de Trabalho e Renda;
VIII – atuar na administração das agências do Sistema 
Nacional de Emprego – SINE;
IX – desempenhar outras atividades afins; 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Trabalho 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:
I – Departamento de Geração de Renda;
a. Divisão de Qualificação para o Trabalho;
b. Divisão de Integração para o Trabalho;

SEÇÃO XXVI

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 48. Compete à Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento Econômico:
I – estabelecer estratégias de incentivo à implantação 
de empresas que favoreçam o desenvolvimento do 
Município;
II – estabelecer estratégias de direcionamento da im-
plantação de empreendimentos no Município, induzin-
do à produção de materiais e serviços adequados às 
demandas da indústria e o comércio locais;
III – dimensionar demanda de infraestrutura necessária 
ao desenvolvimento da indústria e comércio locais, 
intermediando, junto aos demais órgãos da Administra-
ção Municipal, o equacionamento das dificuldades e a 
adoção de providências cabíveis;
IV - proceder às etapas inerentes ao processo de au-
torização de instalação e funcionamento de empresas 
no Município;
V - promover a articulação com diferentes órgãos, tan-
to no âmbito governamental como na iniciativa privada, 
visando ao aproveitamento de incentivos e recursos 
para a economia do Município;
VI - fomentar e desenvolver a livre iniciativa;
VII - privilegiar a geração de empregos através da im-
plantação de indústrias no Município;
VIII - promover a construção de galpões industriais, 
visando o oferecimento de vantagens locacionais para 
as pequenas e médias empresas;
IX - cuidar para que seja dispensado tratamento dife-
renciado às microempresas e às empresas de peque-
no porte;
X - operacionalizar e manter sistema de dados que 
permita dispor de uma estrutura formal de planejamen-
to, documentação e acompanhamento, associando-se 
aos programas correlatos do Estado e da União;
XI - estabelecer critérios, em ordem de prioridade, para 
alocação de recursos municipais no fomento à indús-
tria;
XII - acompanhar a execução de projetos industriais no 
Município, participando de sua avaliação;
XIII - elaborar estudos de viabilidade de empreendi-
mentos industriais;
XIV - promover e acompanhar a execução dos planos 
municipais de desenvolvimento;
XV - requisitar aos demais órgãos do Município dados 
e informações necessárias ao planejamento, organi-
zando-os e mantendo-os devidamente atualizados;
XVI - promover a elaboração e o acompanhamento de 
diagnósticos, projetos e estudos voltados para o plane-
jamento do Município;
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento Econômico compreende em 
sua estrutura interna as seguintes unidades:
I – Secretaria Municipal Especial de Planejamento; 
II - Secretaria Municipal Especial de Desenvolvimento 
Econômico; e
III – Secretaria Municipal Especial de Projetos Espe-
ciais.

Art. 49 – As Secretarias Municipais Especiais de Pla-
nejamento, Desenvolvimento Econômico e de Projetos 
Especiais terão suas atribuições disciplinadas por De-
creto e se utilizarão de estrutura própria ou de outras 
Secretarias Municipais, quando for o caso, para exer-
cerem suas atividades.

SEÇÃO XXVII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS ANI-
MAIS

Art. 50. A Secretaria Municipal de Defesa dos Animais 
exerce as seguintes funções básicas:
I- Promover ações necessárias à proteção e bem-estar 
dos animais;
II- prevenir os mesmos de maus-tratos;
III- Garantir que as leis de proteção animal sejam res-
peitadas;
IV- promover ações para melhorar a qualidade de de-
veres e a posse responsável dos animais;
V- desempenhar outras atividades afins.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de defesa dos 
Animais compreende em sua estrutura interna as se-
guintes unidades:
I – Departamento de Atenção Veterinária; e
II - Coordenadoria de Proteção e Combate aos Maus 
Tratos.

Seção XXVIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Art. 51. A Secretaria Municipal de Defesa Civil exerce 
as seguintes funções básicas:
I - articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil 
em nível municipal;
II - promover a ampla participação da comunidade nas 
ações de defesa civil, especialmente nas atividades 
de planejamento e ações de respostas a desastres e 
reconstrução; 
III - elaborar, implementar e gerenciar planos diretores, 
planos de contingências e planos de operações de 
defesa civil, bem como projetos relacionados com o 
assunto;
IV - elaborar o plano de ação anual, objetivando o 
atendimento de ações em tempo de normalidade, bem 
como em situações emergenciais, com a garantia de 
recursos do orçamento municipal;  
V - implementar políticas de capacitação de recursos 
humanos para as ações de defesa civil e promover o 
desenvolvimento de associações de voluntários, bus-
cando articular, ao máximo, a atuação conjunta com as 
comunidades apoiadas; 
VI - promover a inclusão dos princípios de defesa civil 
nos currículos escolares da rede municipal, proporcio-
nando todo apoio à comunidade docente no desenvol-
vimento de material didático-pedagógico para esse fim; 
VII - realizar exercícios simulados, com a participação 
da população, para treinamento das equipes e aperfei-
çoamento dos planos de contingência;
VIII - gerenciar os procedimentos relativos à avaliação 
de danos e prejuízos das áreas atingidas por desas-
tres;
IX - propor à autoridade competente a decretação de 
situação de emergência ou de estado de calamidade 
pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
X - executar a coleta, a distribuição e o controle de 
suprimentos em situações de desastres;
XI - implementar os comandos operacionais a serem 
utilizados como ferramenta gerencial para comandar, 
controlar e coordenar as ações emergenciais em cir-
cunstâncias de desastres;
XII - tomar as medidas necessárias destinadas a pre-
servar a moral da população e o restabelecimento da 
normalidade da vida comunitária no Município após 
situações de emergência ou de calamidade pública.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Defesa Civil 
compreende em sua estrutura interna as seguintes 
unidades:

Secretaria Municipal Especial de Defesa Civil;

SEÇÃO XXIX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMU-
NITÁRIOS

Art. 52. A Secretaria Municipal de Assuntos Comunitá-
rios exerce as seguintes funções básicas:
I – promover o fortalecimento das organizações comu-
nitárias como forma de garantir os direitos do cidadão;
II – atender e gerir as demandas da sociedade civil 
organizada determinadas pelo Prefeito;
III – articular iniciativas e apoiar projetos voltados para 
a promoção e defesa dos direitos à participação social 
no âmbito municipal, tanto por organismos governa-
mentais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, quanto por organizações da sociedade civil;
IV – elaborar projetos e programas que assegurem a 
igualdade de condições, a justiça social e a valorização 
da diversidade;
V – estabelecer parcerias com entidades públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, com vistas a pro
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Ingredientes

Modo de preparo

peIxe CoM açaí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

Corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
Disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
Em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
Aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
Transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

fIlÉ de Merluza CoM 
Batata ao forNo

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
Molho de tomate 
de boa qualidade
Orégano
Azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

Tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
Unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
Acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
Cubra com o res-
tante das batatas
Cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CaNjICa

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

Deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
Escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
Adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
Retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
Leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
Coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

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.

mover projetos voltados à efetivação de direitos hu-
manos e participação social, nas áreas afetas às suas 
atribuições;
VI – desempenhar de outras atividades afins. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assuntos 
Comunitários compreende em sua estrutura interna as 
seguintes unidades:
§ - Departamento de Mobilização e Participação 
Comunitária.

CAPÍTULO V

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 53.   Fica Delegada competência aos Secretários 
Municipais de Governo, Educação, Saúde,  Assistência 
Social, Cidadania e da Mulher, Cultura, do Presidente 
do Fundo Municipal de Saúde, ao Secretário Municipal 
Especial do Tesouro e ao Controlador Geral do Municí-
pio para emissão de empenhos e autorização de paga-
mentos na forma prevista nesta Lei.

Seção I

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE ORÇA-
MENTO

Art. 54. Compete ao Secretário Municipal Especial de 
Orçamento emitir notas de empenho e determinar a 
extração da respectiva nota, que será assinada em 
conjunto com o Controlador Geral do Município.
Parágrafo Único - O Secretário Municipal Especial de 
Orçamento fica responsável civil e criminalmente por 
todos os atos praticados no exercício das atribuições 
descritas no art. 54 desta Lei.

Seção II

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 55. Compete ao Secretário Municipal de Governo, 
observada a legislação aplicável e as normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com 
o Secretário Especial de Administração Financeira do 
Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
Parágrafo Único - O Secretário Municipal de Governo 
fica responsável civil e criminalmente por todos os atos 
praticados no exercício das atribuições descritas no 
art. 55 desta Lei.

Seção III

DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 56. Compete ao Controlador - Geral do Município 
– CGM: 
I - Autorizar e empenhar despesas;
II - Assinar notas de empenho;
III- Assinar balancetes, balanços, orçamentos, e de-
mais documentos contábeis;
IV - Encaminhar documentos, responder diligências e 
demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado 
e da União;
V – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
Parágrafo único. O exercício das competências de que 
trata o caput deste artigo não afastam as demais atri-
buições inerentes ao cargo e/ou função do Controlador 
Geral do Município
.
Art. 57 - O Controlador-Geral do Município fica respon-
sável civil e criminalmente por todos os atos praticados 
no exercício das atribuições descritas no art. 56 desta 
Lei.

Seção IV

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 58 - Compete ao Secretário Municipal de Edu-
cação, na qualidade de ordenador de despesa no 
âmbito da unidade gestora – Secretaria Municipal de 
Educação de Belford Roxo – SEMED, e do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais de Educação – FUN-
DEB, observada a legislação aplicável e as normas em 
vigor:

I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com 
o Secretário Especial de Administração Financeira do 
Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Municipal 
Especial de Administração Financeira do Departamen-
to de Administração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar; e 
XI – Autorizar a emissão de empenhos.

Parágrafo Único - O Secretário de Educação fica res-
ponsável civil e criminalmente por todos os atos prati-
cados no exercício das atribuições descritas no art. 58 
desta Lei.

Seção V

DO PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE

Art. 59 - Compete ao Presidente do Fundo Municipal 
de Saúde, na qualidade de ordenador de despesa no 
âmbito da unidade gestora – Fundo Municipal de Saú-
de de Belford Roxo, observada a legislação aplicável e 
as normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.

Art. 60 - O Presidente do Fundo Municipal de Saúde 
fica responsável civil e criminalmente por todos os atos 
praticados no exercício das atribuições descritas no 
art. 59. desta Lei.

Seção VI

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER

Art. 61 - Compete ao Secretário Municipal de Assis-
tência Social, Cidadania e da Mulher, na qualidade de 
ordenador de despesa no âmbito da unidade gestora – 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher de Belford Roxo – SEMACM, e do Fundo 
de Municipal de Assistência Social e do Fundo Muni-
cipal da Mulher, observada a legislação aplicável e as 
normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.

Art. 62 - O Secretário de Assistência Social, Cidadania 
e da Mulher fica responsável civil e criminalmente por 
todos os atos praticados no exercício das atribuições 
descritas no art. 61 desta Lei.

Seção VII

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 63 - Compete ao Secretário Municipal de Cultura, 
na qualidade de ordenador de despesa no âmbito da 
unidade gestora – Secretaria Municipal de Cultura e 
do Fundo de Municipal Cultura, observada a legislação 
aplicável e as normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Municipal 
Especial de Administração Financeira do Departamen-
to de Administração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.

Art. 64 - O Secretário de Municipal de Cultura fica res-
ponsável civil e criminalmente por todos os atos prati-
cados no exercício das atribuições descritas no art. 63 
desta Lei.

Seção VIII

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 65 - Compete ao Secretário Municipal de Meio Am-
biente, na qualidade de ordenador de despesa no âm-
bito da unidade gestora – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e do Fundo de Municipal Meio Ambiente, 
observada a legislação aplicável e as normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.

Parágrafo Único - O Secretário Municipal de Meio Am-
biente, fica responsável civil e criminalmente por todos 
os atos praticados no exercício das atribuições descri-
tas no art. 65. desta Lei.

Seção IX

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA

Art. 66 - Compete ao Secretário Municipal de Ciência e 
Tecnologia, na qualidade de ordenador de despesa no 
âmbito da unidade gestora – Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia e do Fundo de Municipal Ciência 
e Tecnologia, observada a legislação aplicável e as 
normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.
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Ingredientes

CarNe assada Na 
paNela de pressão

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

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

Ingredientes

Modo de preparo

VaCa atolada

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

Refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
Acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
Cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
Salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CarNe Moída À 
parMegIaNa

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

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

Parágrafo Único -  O Secretário Municipal de Ciência e 
Tecnologia, fica responsável civil e criminalmente por 
todos os atos praticados no exercício das atribuições 
descritas no art. 66. desta Lei.

Seção X

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art. 67 - Compete ao Secretário Municipal de Agricul-
tura, na qualidade de ordenador de despesa no âmbito 
da unidade gestora – Secretaria Municipal de Agricul-
tura e do Fundo de Municipal Agricultura, observada a 
legislação aplicável e as normas em vigor:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 
XI - Autorizar a emissão de empenhos.

Parágrafo Único - O Secretário Municipal de Agricultu-
ra, fica responsável civil e criminalmente por todos os 
atos praticados no exercício das atribuições descritas 
no art. 67. desta Lei.

Seção XI

DO TESOURO MUNICIPAL

Art. 68. Compete ao Secretário Municipal Especial 
do Tesouro assinar ordens de pagamento e/ou com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira, 
oriundos dos órgãos não referidos nos arts. 6º, 8º e 10 
desta Lei, além de:
I – Abrir, movimentar e encerrar contas correntes; 
II – Solicitar talonários de cheques, retirar cheques 
devolvidos, podendo delegar; 
III – Emitir cheques, assinando-os em conjunto com o 
Secretário Municipal Especial de Administração Finan-
ceira do Departamento de Administração Financeira;
IV – Autorizar débitos relativos a operações; 
V – Autorizar, assinar e emitir ordens de pagamento, 
assinando-as em conjunto com o Secretário Especial 
de Administração Financeira do Departamento de Ad-
ministração Financeira;
VI – Efetuar aplicações e resgates de aplicações finan-
ceiras; 
VII – Cadastrar, desbloquear e alterar senhas; 
VIII – Efetuar pagamentos e transferências, inclusive 
por meio eletrônico; 
IX – Emitir comprovantes; 
X – Solicitar saldos, extratos de contas de depósitos, 
de aplicações financeiras, de investimentos e de ope-
rações de crédito, podendo delegar. 

Parágrafo Único - O Secretário Municipal Especial 
do Tesouro fica responsável civil e criminalmente por 
todos os atos praticados no exercício das atribuições 
descritas no art. 68 desta Lei.

Seção XII

DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Art.69 – Compete ao Secretário Municipal Especial de 
Administração Financeira verificar a adequação das 
ordens de pagamentos autorizadas pelos ordenadores 
de despesa e pelo tesoureiro, assinando em conjunto 
as ordens de pagamento emitidas pelos gestores e/
ou cheques, para os fins exclusivos de movimentação 
financeira para pagamentos das despesas, exceto nos 
casos expressamente definidos em lei.

Parágrafo Único. O exercício de delegação de compe-
tência de que trata o caput deste artigo não afasta as 
atribuições inerentes ao cargo e/ou função do Secre-
tário Municipal de Administração Financeira, que será 
responsável civil e criminalmente pelos atos praticados 
no exercício das suas atribuições.

CAPÍTULO VI

DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

Art. 70 -   Compete aos Secretários Municipais, ao 
Controlador – Geral do Município e ao Procurador 
- Geral do Município, conforme a Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Belford Roxo – LOMBR, para, no âmbito de 
seus órgãos:
I - homologar licitação, ratificar dispensa e inexigibi-
lidade de licitação, bem como adjudicar o respectivo 
objeto;
II - assinar contratos administrativos, seus aditivos, 
apostilamentos, termos de colaboração e fomento, 
reconhecer despesas e assinar termos de ajuste de 
contas do respectivo órgão.
III – Ordenar e empenhar despesas relativas aos con-
tratos celebrados por ocasião da adjudicação do objeto 
da licitação, nos termos do inciso I deste artigo;
IV - Ordenar e empenhar despesas relativas aos con-
tratos celebrados nos termos do inciso III;
Parágrafo único. Os Secretários Municipais poderão 
delegar, mediante ato próprio, aos Subsecretários 
a competência para autorizar os procedimentos de 
dispensa de licitação e de inexigibilidade, hipótese na 
qual ficará sob sua responsabilidade a ratificação do 
ato.

Art. 71. O Fundo da Procuradoria Geral do Município 
de Belford Roxo se rege por lei própria, não se apli-
cando a ele o disposto nos artigos 54 a 69 da presente 
Lei.

Art. 72– Fica delegada competência à Chefe de Gabi-
nete e ao Procurador Geral do Município, para receber 
os Ofícios oriundos do Ministério Público Estadual e 
Federal, que sejam destinados ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 73 - Fica delegada a competência do Secretário 
Municipal de Administração para:

I – praticar atos relativos aos servidores efetivos ou 
contratados, quanto à lotação, remoção, disposição 
entre secretarias;
II – decidir quanto aos pedidos de cessão e disposição 
inclusive aqueles formulados por autoridades federais, 
estaduais, municipais e de outros Poderes;
III – oficiar a autoridades competentes, solicitando 
cessão e disposição de servidores civis e militares, das 
diversas unidades federativas e de outros Poderes, 
para terem exercício na Administração Municipal;
IV – autorizar afastamento de servidores da Adminis-
tração Municipal, para o exterior ou qualquer parte do 
Território Nacional, nos casos legalmente previstos, 
desde que de interesse da Administração e que não 
ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses;
V – nomear e exonerar, bem como autorizar nomea-
ções de servidores e extra-quadros, em cargos comis-
sionados de símbolo igual ou inferior a SS, da Adminis-
tração Municipal;
VI – praticar atos de nomeação de servidores públicos, 
quando em cumprimento de decisão judicial;
VII – apostilar atos municipais retificatórios;

CAPÍTULO VII

DO REGIMENTO INTERNO

Art. 74. O Regimento Interno da Prefeitura será apro-
vado por Decreto do Prefeito Municipal, a contar da 
vigência desta Lei Complementar.

Parágrafo Único. O Regimento Interno explicitará:
I - as atribuições gerais dos diferentes órgãos e unida-
des administrativas da Prefeitura;
II - as atribuições específicas e comuns dos servidores 
investidos nas funções de direção e chefia;
III - as normas de trabalho que, por sua natureza, não 
devem constituir disposições em separado; e
IV - outras disposições julgadas necessárias.

CAPÍTULO VIII

DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES 
GRATIFICADAS

Art. 75. Para efeitos desta Lei Complementar, os Se-
cretários Municipais e os titulares de igual nível hierár-
quico são considerados Agentes Políticos Municipais, 
nomeados pelo Prefeito e por ele exonerados quando 
assim julgar conveniente.
Art. 76. Os subsídios dos Secretários Municipais e 
equivalentes serão fixados por lei de iniciativa da Câ-
mara Municipal, assegurada revisão geral anual, na 
mesma data e sem distinção de índices remuneratórios 
dos demais servidores do Quadro Permanente de Pes-
soal da Prefeitura.
Art. 77. Ficam criados os cargos de provimento em 
comissão, ordenados por símbolo e níveis de venci-
mentos, constantes dos Anexos I e II desta Lei Com-
plementar.
Art. 78. As funções gratificadas serão instituídas para 
atender a encargos de chefia previstos no Regimento 
Interno da Prefeitura, para os quais não se tenha cria-
do cargo em comissão.
§ 1º. A criação de função gratificada dependerá de 
dotação orçamentária para atender às despesas dela 
decorrentes.
§ 2º. As funções gratificadas não constituem situação 
permanente e sim vantagem transitória pelo efetivo 
exercício de chefia.
§ 3º. Somente serão designados para o exercício 

de função gratificada servidores efetivos do quadro 
permanente da Prefeitura.
§ 4º. As funções gratificadas estão ordenadas por 
símbolos e níveis de vencimentos no Anexo I desta Lei 
Complementar.

Art. 79. Extinto o órgão da atual estrutura administrati-
va automaticamente extinguir-se-á o cargo em comis-
são ou a função de confiança correspondente à sua 
direção, chefia ou assessoramento.
Art.80 - Fica instituída a Gratificação Especial pela 
Prestação de Serviços que poderá ser concedida men-
salmente aos servidores públicos de todos os Quadros 
de Pessoal do município, efetivos e comissionados, em 
efetivo exercício de suas funções, até o limite de duas 
vezes o vencimento do cargo.
Art.81. As nomeações de Agentes Políticos e dos ocu-
pantes dos cargos em comissão da estrutura adminis-
trativa da Prefeitura são de livre nomeação e exonera-
ção do Prefeito.
Art.82. As requisições de servidores de qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Municipal para o 
Gabinete do Prefeito são irrecusáveis.

CAPÍTULO IX

DA TRANSFERÊNCIA DE ACERVO PATRIMONIAL

Art.83. Ficam transferidos e incorporados aos órgãos 
que absorverem as competências, os direitos, os 
créditos e as obrigações decorrentes de lei, os atos 
administrativos ou os contratos, inclusive as receitas e 
despesas, e o acervo patrimonial dos órgãos transfor-
mados por esta Lei Complementar.
Art.84. Ficam transferidos e incorporados a Secretaria 
Municipal de Administração os direitos, os créditos e as 
obrigações decorrentes de lei, os atos administrativos 
ou os contratos, inclusive as receitas e despesas, e 
o acervo patrimonial dos órgãos extintos por esta Lei 
Complementar.

CAPÍTULO X

DA REDISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL

Art.85. Os servidores efetivos dos órgãos transforma-
dos por esta Lei Complementar ficam transferidos aos 
órgãos que absorverem as competências e unidades 
administrativas.
Art.86. Os servidores efetivos dos órgãos extintos por 
esta Lei Complementar ficam transferidos para a Se-
cretaria Municipal de Administração.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.87. A Secretaria Municipal de Administração, atra-
vés do Departamento de Gestão de Pessoal, realizará 
as modificações que se fizerem necessárias no Qua-
dro Permanente de Pessoal, em decorrência da aplica-
ção deste ato legal.
Art.88. Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo 
promover o remanejamento e transformação de cargos 
previstos nesta Lei Complementar, através de Decreto, 
desde que não represente aumento de despesa.
Art.89. Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder 
no orçamento da Prefeitura aos ajustamentos que se 
fizerem necessários em decorrência desta Lei Com-
plementar, respeitados os elementos de despesa e as 
funções de governo.
Art.90. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir o 
crédito especial necessário para atender às despesas 
decorrentes da implantação da presente Lei Comple-
mentar.

Parágrafo Único. As despesas decorrentes de abertura 
do crédito especial de que trata este artigo correrão 
por conta das dotações próprias do orçamento.

Art. 91 - Ficam mantidas as disposições contidas no 
artigo 14 da Lei Municipal nº. 1.528, de 07 de abril de 
2015.

Art.92. Ficam revogadas a Lei Complementar nº 196 
de 18 de janeiro de 2017 e a Lei Complementar nº. 
248 de 19 de julho de 2019.

Art. 93 – Ficam convalidadas todas as nomeações pra-
ticadas entre 1º de Janeiro de 2021 até a promulgação 
da presente lei.

Art. 94 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho.
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

CÓDIGO CC VALOR
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
Temperar os bifes 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 
azeite 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 
ficar macia.
Salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

loMBo À Moda 
ChINesa

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

Cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(Cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
Temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
Cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
Reservar.
Aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
Retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
E m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. Mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
Em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. Aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
Coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. Co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

Ingredientes

poleNta CoM BIfe 
eNrolado

PG R$ 12.400,00

SM R$9.800,00

SME R$8.000,00

SE R$7.000,00

SS R$5.500,00

DAS-1 R$4.500,00

DAS-2 R$4.000,00

DAS-3 R$3.000,00

DAS-4 R$2.000,00

DAS-5 R$1.440,00

DAS-6 R$1.300,00

DAS-7 R$1.250,00

DAS-8 R$1.200,00

DAS-9 R$1.100,00

  

CÓDIGO FG VALOR

FG-1 R$1.000,00

FG-2 R$900,00

FG-3 R$800,00

FG-4 R$500,00

ANEXO II

Tabela II.1

GABINETE DO PREFEITO

CARGO SIMBOLO ESTRUTU-
RA

Chefe de Gabinete do Prefeito SM 1

Secretário Especial do Gabinete do Prefeito SE 1

Ouvidor Geral DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 5

Secretário Executivo de Assuntos Jurídicos do Gabinete do Pre-
feito DAS-2 1

Secretário Executivo da Juventude DAS-2 1

Coordenador da Juventude DAS-3 1

Secretário Executivo de Defesa do Consumidor DAS-2 1

Coordenador da Defesa do Consumidor DAS-3 1

Assessor de Atendimento ao Consumidor DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 10

Subsecretário de Cerimonial SS 1

Assessor Técnico DAS-5 5

Assessor de Gabinete DAS-8 5

Assessor de Serviços DAS-9 5

Gestor de Unidade de Atendimento ao Consumidor FG-1 1

Gerente da Junta Militar FG-1 1

Gerente de Expediente FG-1 1

Assistente de Gabinete FG-2 2

Encarregado FG-3 3

Oficial de Gabinete FG-4 2

TOTAIS  50

Tabela II.2

CASA CIVIL   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal da Casa Civil SM 1

Subsecretário da Casa Civil SS 1

Secretário Executivo dos Assuntos da Casa Civil DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Assessor Executivo DAS-4 5

Assessor Técnico DAS-5 5

Assessor de Gabinete DAS-8 5

Assessor de Serviço DAS-9 5

Supervisor FG-2 2

Encarregado FG-3 2

Oficial de Gabinete FG-4 2

 

TOTAIS  30

Tabela II.3

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Controlador Geral do Município SM 1

Chefe de Gabinete DAS-1 1

Secretário Municipal Especial de Assuntos Jurídicos da CGM SME 1

Subcontrolador Geral SS 1

Auditor Geral SS 1

Subcontrolador de Gestão de Integridade e Riscos SS 1

Subcontrolador de Gestão de Processos SS 1

Auditor de Transparência e Controle Social DAS-2 1

Assessor Especial de Transparência e Controle Social DAS-3 2

Auditor de Engenharia DAS-2 1

Auditor de Serviços DAS-2 1

Auditor de Aquisições DAS-2 1

Auditor Contábil DAS-2 1

Secretário Executivo de Controle Interno DAS-2 4

Diretor do Departamento de Gestão e Processos DAS-3 1

Diretor do Departamento de Auditoria DAS-3 1

Diretor do Departamento de Controle Interno DAS-3 1

Diretor do Departamento de Controle do SIGFIS DAS-3 1

Diretor do Departamento de  Análise e Relatórios Contábeis DAS-3 1

Assessor de Controle Orçamentário DAS-4 1

Assessor de Fiscalização de Contratos DAS-4 1

Assessor de Auditoria DAS-4 2

Assessor de Controle Interno DAS-4 2

Assessor de Controle de Prazos DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor Executivo Especial DAS-3 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Supervisor FG-2 1

TOTAIS  36

Tabela II.4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Procurador Geral do Município PG 1

Subprocurador Geral do Município SME 1

Subprocurador de Contencioso SS 1

Subprocurador Administrativo SS 1

Subprocurador SS 24

Auditor Especial de Processo DAS-1 1

Chefe de Gabinete DAS-1 1

Consultor Jurídico DAS-2 5

Assistente Jurídico DAS-3 5

Diretor de Arquivo DAS-3 1

Consultor Contábil DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 4

Assessor Especial DAS-3 4

Assessor Executivo DAS-4 10

Chefe de Divisão de Inscrição da Dívida Ativa DAS-4 1

Chefe de Divisão de Arrecadação e Cobrança DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 12

Assessor de Gabinete DAS-8 12

TOTAIS  84

   

Tabela II.5

SECRETARIA  MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal SM 1

Secretário Municipal Especial de Eventos SME 1

Secretário Municipal Especial de Midia Social SME 1

Secretário Municipal Especial de Jornalismo SME 1

Chefe de Gabinete DAS-1 1

Analista de Publicidade DAS-2 1

Analista de Jornalismo DAS-2 1

Analista de Comunicação DAS-2 1

Analista de Fotografia DAS-2 1

Analista de Arte Gráfica DAS-2 1

Diretor de Divisão de Jornalismo DAS-4 1

Diretor da Divisão de Vídeo e Edição DAS-4 1

Diretor de Divisão de Criação DAS-4 1

Coordenador de Produção DAS-3 1

Coordenador de Midia Social DAS-3 1

Assessor Executivo de Divulgação DAS-3 3

Assessor Executivo de Marketing DAS-3 2

Assessor de Serviço DAS-9 1

TOTAIS  21

Tabela II.6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Administração SM 1

Secretário Municipal Especial de Recursos Humanos SME 1

Secretaria Municipal Especial de Administração Financeira SME 1

Secretário Especial de Fiscalização Administrativa SE 1

Chefe de Gabinete dos Atos Oficiais DAS-1 1

Secretário Executivo de Recursos Humanos DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 2

Consultor Jurídico DAS-2 4

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas DAS-3 1

Chefe da Divisão de Recursos Humanos DAS-4 1

Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal DAS-4 1

Chefe da Divisão de Segurança do Trabalho DAS-4 1

Chefe da Divisão de Folha de Pagamento. DAS-4 1

Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares DAS-3 1

Diretor da Divisão de Protocolo e Serviços Gerais; DAS-3 1

Chefe do Setor de Zeladoria DAS-4 1

Chefe do Setor de Controle de Processo; DAS-4 1

Chefe do Setor de Apoio Administrativo; DAS-4 1

Chefe do Setor de Apoio Operacional; DAS-4 1
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Chefe de Divisão de Arquivo Geral DAS-4 1

Diretor do Departamento de Almoxarifado DAS-3 1

Chefe da Divisão de Almoxarifado Geral DAS-4 1

Chefe da Setor de Apontamento DAS-4 1

Chefe da Seção de Insumos de infraestrutura urbana e ambiental DAS-4 1

Chefe da Seção de Insumos para Educação, Esporte, Cultura e 
Lazer DAS-4 1

Chefe da Seção de insumos para a Saúde, vigilância sanitária e 
defesa civil DAS-4 1

Diretor do Departamento de Patrimônio DAS-3 1

Diretor do Setor de Bens Móveis DAS-3 1

Diretor do Setor de Bens Imóveis DAS-3 1

Assessor Executivo DAS-4 4

Assessor Técnico DAS-5 4

Assessor de Gabinete DAS-8 10

Assessor de Serviço DAS-9 5

Gerente de Expediente FG-1 5

Supervisor FG-2 5

Encarregado FG-3 5

Oficial de Gabinete FG-4 5

TOTAIS  76

Tabela II.7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Assistencia Social, Cidadania e da Mulher SM                       
1 

Secretário Municipal Especial de Assistência Social SME                       
1 

Secretário Municipal Especial de Cidadania SME                       
1 

Secretário Municipal Especial de Contabilidade SME                       
1 

Subsecretário de Assistencia Social, Cidadania e da Mulher SS                       
1 

Subsecretário da Mulher SS                       
1 

Auditor Especial do Fundo Municipal de Assistência Social DAS-1                       
1 

Consultor Especial de Assuntos Jurídicos DAS-1                       
2 

Secretário Executivo de Atenção Básica à Mulher DAS-2                       
2 

Consultor Jurídico DAS-2                       
3 

Secretário Executivo DAS-2                     
36 

Coordenador Especial do CEAMBEL DAS-1                       
1 

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária 
e Financeira DAS-3                       

1 

Diretor de Projetos de Cidadania DAS-3                       
1 

Diretor de Operação de Serviços, Programas e Projetos Sociais DAS-3                       
1 

Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão Social DAS-3                       
1 

Diretor do Departamento de Proteção Social Básica DAS-3                       
1 

Diretor do Departamento de Proteção Social Especial DAS-3                       
1 

Coordenador de Políticas Públicas para Mulheres DAS-3                       
1 

Assessor Executivo de Programas e Projetos Sociais DAS-4                     
10 

Assessor Executivo DAS-4                     
51 

Chefe Regional de Equipamentos da Assistência Social DAS-4                     
30 

Coordenador SIMASE DAS-3                       
1 

Chefe da Divisão de Atendimento e Proteção à Família DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Média Complexidade DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Alta Complexidade DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Serviços, Programas e Projetos Sociais DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Benefícios DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Informática DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Monitoramento e Avaliação DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio DAS-4                       
1 

Chefe de Divisão de Estudos e Informação DAS-4                       
1 

Chefe da Divisão de Serviços Gerais DAS-4                       
1 

Assessor Tecnico de Visitação DAS-5                     
30 

Assessor Técnico de Mobilidade DAS-5                     
20 

Assessor Técnico DAS-5                     
35 

Assessor Regional de Articulação e Cidadania DAS-7                     
72 

Assessor Especial de Serviços DAS-8                   
100 

Gerente FG-1                       
5 

Supervisor FG-2                       
5 

TOTAIS  429

Tabela II.8

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

 

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia SM 1

Secretário Municipal Especial de Tecnologia SME 1

Subsecretário Municipal de Ciência e Tecnologia SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Diretor do Departamento de Projetos e Programas de Inovação 
Tecnológicas DAS-3 1

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação DAS-3 1

Diretor do Departamento da Divisão de Engenharia de Redes DAS-3 1

Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas DAS-3 1

Diretor do Departamento de Análise de Sistemas DAS-3 1

Diretor do Departamento de Programação DAS-3 1

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Web DAS-3 1

Diretor do Departamento de pessoal DAS-3 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Chefe da Divisão de Infraestrutura e Serviços de TI DAS-4 1

Chefe da Divisão de Sistemas DAS-4 1

Chefe da Divisão de Análise de Suporte DAS-4 1

Chefe da Divisão de Sistemas de Pesquisa DAS-4 1

Chefe da Divisão de Administração de Dados DAS-4 1

Chefe da Divisão de Manutenção DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 2

Assessor de Serviço DAS-9 2

Gerente de Informática FG-1 2

TOTAIS  29

Tabela II.9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   

CARGO SIMBOLO ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Governo SM 1

Secretário Municipal Especial de Assuntos do Governo SME 1

Subsecretário de Governo SS 1

Secretário Especial de Estratégia Governamental SE 1

Assessor Especial do Secretário Municipal de Governo DAS-3 1

Assessor Especial do Secretário Especial de Assuntos de Governo DAS-3 1

Assessor Especial do Subsecretário de Governo DAS-3 1

Secretário Executivo DAS-2 2

Diretor Executivo DAS-3 3

Consultor Jurídico Especial DAS-1 2

Presidente CPL DAS-1 1

Analista Administrativo da CPL DAS-2 1

Coordenador Administrativo da CPL DAS-3 1

Consultor Administrativo da CPL DAS-3 1

Superintendente do Pregão  Presencial DAS-1 1

Analista administrativo do Pregão DAS-2 1

Coordenador administrativo do Pregão DAS-3 1

Consultor administrativo do Pregão DAS-3 1

Superintendente do Pregão  Eletrônico DAS-1 1

Analista administrativo do Pregão Eletrônico DAS-2 1

Coordenador administrativo Pregão Eletrônico DAS-3 1

Consultor administrativo – membro do Pregão Eletrônico DAS-3 1

Superintendente do Departamento de Cotação e Economicidade DAS-1 1

Diretor Executivo de Cadastro do Fornecedor DAS-3 1

Chefe de Seção - DCE DAS-4 1

Coordenador Administrativo do Departamento de Cotação e Eco-
nomicidade DAS-3 1

Analista de Dispensa de Licitação DAS-2 1

Chefe de Seção de Controle de RP DAS-4 1

Assessor Executivo de Compras e Suprimentos DAS-4 4

Gerente de Expediente FG-1 2

Supervisor FG-2 2

Encarregado FG-3 1

Secretário Municipal Especial de Articulação Política SME 1

Superintendente de Planejamento DAS-1 1

Secretário Executivo Especial de Planejamento DAS-2 4

Secretário Municipal Especial de Orçamento SME 1

Analista Administrativo do Departamento de Planejamento e Pro-
jetos DAS-2 1

Analista Administrativo do Departamento de Elaboração e Execu-
ção Orçamentária DAS-2 1

Diretor da Divisão de Planejamento DAS-3 1

Diretor da Divisão de Elaboração e Execução Orçamentária DAS-3 1

Diretor da Divisão de Informação DAS-3 1

Diretor da Divisão de Programação e Acompanhamento Orçamen-
tário DAS-3 1

Diretor da Divisão de Governança DAS-3 1

Diretor da Divisão de Projetos DAS-3 1

TOTAIS  56

Tabela II.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO   

CARGO SÍMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Conservação SM 1

Secretário Municipal Especial de Fiscalização de Serviços SME 1

Subsecretário de Conservação SS 2

Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 4

Diretor de Divisão de Obras DAS-3 5

Chefe de Divisão de Obras DAS-4 5

Coordenador da Divisão do Cemitério DAS-3 1

Diretor da Divisão do Cemitério DAS-3 1

Chefe da Divisão de Cemitério DAS-4 1

Diretor da Divisão e Fiscalização de Iluminação Pública DAS-3 1

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.
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Ingredientes

fraNgo CoM geNgIBre, 
salsão e Maçã

1 colher (sopa) de 
creme vegetal do-
riana light/1/2 cebo-
la picada/2 colheres 
(chá) de gengibre ra-
lado/1/2 kg de filé de 
frango cortado em 
cubos médios/1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco seco/1/2 xíca-
ra (chá) de água/1/2 
xícara (chá) de sal-
são picado/1 maçã 
verde grande, com 
casca picada/1 xíca-
ra (chá) de maionese 
hellmann’s light.

Modo de preparo

Em uma panela mé-
dia, derreta o creme 
vegetal doriana light e 
refogue a cebola e o 
gengibre por 1 minuto.
Acrescente o frango e 
refogue até dourar.
Junte o vinho branco 
e a água.
Cozinhe em fogo mé-
dio por 10 minutos ou 
até ficar macio.
Adicione o salsão e a 
maçã.
Cozinhe por mais 5 
minutos, mexendo de 
vez em quando.
Adicione a maionese 
hellmann’s light e mis-
ture.
Sirva em seguida.

Ingredientes

Modo de preparo

fraNgo xadrez

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva/2 ce-
bolas médias cortadas 
em cubos/2 dentes de 
alho esmagados/500 g 
de filé de frango sem 
pele e cortado em 
cubos/sal a gosto/1 
pimentão verde corta-
do em cubos/1 pimen-
tão vermelho cortado 
em cubos/1 pimen-
tão amarelo cortado 
em cubos/1 xícara 
(chá) de cogumelos 
em conserva corta-
dos ao meio/1/4 xíca-
ra de molho shoyu/1 
colher (sopa) de mai-
sena/1/2 xícara (chá) 
de água/2 colheres 
(sopa) de amendoim 
torrado.

Em uma frigideira ou 
panela grande, misture 
a metade do azeite de 
oliva, a cebola, o alho e 
deixe fritar.
Retire e coloque em um 
prato.
Na mesma panela, colo-
que o sal, o restante do 
azeite e frite os pimen-
tões e os cogumelos por 
5 minutos.
Retire e despeje em ou-
tro prato.
Ainda na mesma pane-
la, coloque o frango e 
frite até dourar.
Coloque todos os ingre-
dientes novamente na 
frigideira, misture bem 
com uma colher de pau 
e refogue por mais 2 mi-
nutos.
Em uma xícara, misture o 
molho shoyu, a maisena 
e a água.
Mexa bem e junte a mis-
tura de frango.
Cozinhe, mexendo cons-
tantemente, até formar 
um molho espesso.
Coloque em uma traves-
sa, polvilhe com amen-
doim e sirva quente.

Chefe da Divisão e Fiscalização de Iluminação Pública DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 10

Coordenador das Subprefeituras DAS-3 1

Chefe de Subprefeitura DAS-4 5

Chefe de Núcleo de Subprefeitura DAS-4 5

Chefe da Divisão de Logradouros Públicos DAS-4 10

Chefe de Divisão de Programas e Projetos DAS-4 4

Chefe da Divisão de Materiais DAS-4 1

Chefe de Região Administrativa DAS-4 3

Assessor de Gabinete DAS-8 10

Assessor Especial de Serviços DAS-8 300

Assessor executivo de Fiscalização DAS-4 10

Gerente de Expediente FG-1 3

Supervisor FG-2 3

   

TOTAIS  389

Tabela II.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário municipal de educação SM 1

Secretário especial de assuntos pedagógicos SE 1

Subsecretário municipal de educação SS 6

Secretário executivo de atendimento a pessoas com deficiência DAS-2 2

Superintendente executivo do setor pedágogico DAS-1 1

Superintendente executivo do setor de contratos e convênios DAS-1 1

Superintendente executivo do setor  jurídico DAS-1 1

Superintendente executivo do setor de recursos humanos DAS-1 1

Superintendente executivo do setor de manutenção e serviço DAS-1 1

Superintendente executivo do setor de  alimentação escolar DAS-1 1

Superintendente executivo do setor de projetos da educação e 
apoio aos conselhos DAS-1 1

Secretário executivo DAS-2 50

Assessor especial do setor  pedágogico DAS-3 4

Assessor  especial  do setor jurídico DAS-3 4

Assessor especial do setor de  recursos humanos DAS-3 4

Assessor especial do setor de  manutenção e serviço DAS-3 4

Assessor  especial do setor de alimentação escolar DAS-3 4

Assessor  especial do setor de contratos e convênios DAS-3 4

Consultor jurídico de apoio as ações do  ministério público DAS-2 2

Consultor jurídico de apoio aos orgãos de controle DAS-2 2

Diretor de departamento de demandas coletivas DAS-3 1

Diretor de departamento de apoio às varas da infância e juventude DAS-3 1

Diretor de departamento de contratos e serviços DAS-3 1

Diretor de departamento de contratos de aluguel DAS-3 1

Diretor de departamento de projetos e convênios DAS-3 1

Diretor de departamento de alfabetização DAS-3 1

Diretor de departamento de ensino fundamental DAS-3 1

Diretor de departamento de inspeção escolar DAS-3 1

Diretor de departamento de educação infantil DAS-3 1

Diretor de departamento de educação de jovens e adultos DAS-3 1

Diretor de departamento de educação especial DAS-3 1

Diretor de departamento  de recursos humanos DAS-3 1

Diretor de departamento de censo escolar DAS-3 1

Diretor de departamento de controle financeiro DAS-3 1

Diretor de departamento de almoxarifado DAS-3 1

Diretor de departamento de transporte escolar DAS-3 1

Diretor de departamento de recebimento e distribuição de alimen-
tos DAS-3 1

Diretor  de departamento de gestão de merendeiras DAS-3 1

Diretor responsável técnico de nutrição escolar DAS-3 1

Diretor de departamento de planejamento de alimentação escolar DAS-3 1

Diretor de departamento de prestação de contas DAS-3 1

Diretor de departamento de  apoio aos conselhos DAS-3 1

Diretor do departamento de ensino semipresencial DAS-3 1

Chefe de divisão de alfabetização DAS-4 1

Chefe de divisão de reforço escolar DAS-4 1

Chefe de divisão de ensino fundamental i DAS-4 1

Chefe de divisão de ensino fundamental ii DAS-4 1

Chefe de divisão de educação de jovens e adultos DAS-4 1

Chefe de divisão de educação especial DAS-4 1

Chefe de divisão de supervisão escolar DAS-4 1

Chefe de divisão de ensino semipresencial DAS-4 1

Chefe de divisão de educação infantil DAS-4 1

Chefe de divisão de frequência de pessoal DAS-4 1

Chefe de divisão de inquéritos administrativos DAS-4 1

Chefe de divisão de merenda escolar DAS-4 1

Chefe de  divisão de inspeção escolar DAS-4 1

Assessor executivo DAS-4 30

Assessor técnico de educação infantil DAS-5 1

Assessor técnico de educação especial DAS-5 1

Assessor técnico de inspeção escolar DAS-5 1

Assessor técnico de planejamento de ensino DAS-5 1

Assessor técnico de projeção e matrícula DAS-5 1

Assessor técnico de formação pedagógica DAS-5 1

Assessor técnico do plano municipal de educação DAS-5 1

Assessor técnico de inquéritos  administrativos DAS-5 1

Assessor técnico de  tramitação de processos DAS-5 1

Assessor técnico de abono de faltas DAS-5 1

Assessor técnico de  apoio ao funcionário DAS-5 1

Assessor técnico de programas sociais DAS-5 1

Assessor técnico de administração de contratos DAS-5 1

Assessor técnico de apoio e resposta aos órgãos de controle DAS-5 1

Assessor técnico de compras e serviços DAS-5 1

Assessor técnico para administração de contratos de aluguel DAS-5 1

Assessor técnico de programas e projetos DAS-5 1

Assessor técnico de prestação de contas DAS-5 1

Assessor técnico de apoio aos conselhos DAS-5 1

Assessor técnico de contabilidade DAS-5 2

Assessor técnico de fiscalização e controle de materiais DAS-5 1

Assessor técnico de rotas de transporte escolar DAS-5 1

Assessor técnico de manutenção de transporte escolar DAS-5 1

Assessor técnico de material  pedagógico DAS-5 1

Assessor técnico de elaboração de cardápios DAS-5 1

Assessor escolar DAS-6 30

Assessor de gabinete DAS-8 10

Assistente escolar de manutenção DAS-6 100

Assessor especial de serviço DAS-8 300

Assessor de serviço DAS-9 700

Gestor escolar DAS-5 100

Vice gestor escolar DAS-7 100

TOTAIS 1527

Tabela II.12

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Cultura SM 1

Subsecretário Municipal de Cultura SS 1

Secretário Executivo DAS-2 2

Diretor do Departamento de Artes DAS-3 1

Chefe da Divisão de Artes Visuais DAS-4 1

Chefe da Divisão de Artes Cênicas DAS-4 1

Chefe do Setor de Dança DAS-4 1

Chefe do Setor de Teatro DAS-4 1

Chefe do Setor de Circo DAS-4 1

Chefe da Divisão de Música DAS-4 1

Chefe da Divisão de Formação Artística e Cultural DAS-4 1

Diretor do Departamento de Patrimônio Cultural DAS-3 1

Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural DAS-4 1

Chefe da Divisão de Manifestações Culturais e Folclore DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 5

Assessor de Serviço DAS-9 5

Supervisor FG-2 5

TOTAIS  34

Tabela II.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Ordem Pública SM 1

Subsecretário Municipal de Ordem Pública SS 1

Secretário Executivo DAS-2 2

Diretor do Departamento de Ordem Urbana DAS-3 1

Diretor do Departamento de Operação e Fiscalização DAS-3 1

Assessor Executivo de Fiscalização DAS-4 5

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 7

Assessor de Serviço DAS-9 6

TOTAIS  28

Tabela II.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

  

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Esporte e Lazer SM 1

Secretário Municipal Especial de Esporte e Lazer SME 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Diretor do Departamento de Esporte e Lazer DAS-3 1

Assessor Técnico da Divisão de Eventos de Lazer DAS-5 1

Assessor Técnico de Eventos de Esporte DAS-5 1

Assessor Técnico de Avaliação, Monitoramento e Pesquisa DAS-5 1

Assessor Técnico de Desenvolvimento do Esporte DAS-5 1

Assessor Técnico de Esporte de Rendimento DAS-5 1

Assessor Técnico de Esporte Educacional DAS-5 1

Assessor Técnico de Esporte de Participação DAS-5 1

Assessor Técnico de Esporte PCD DAS-5 1

Diretor do Departamento de Unidades Esportivas DAS-3 1

Chefe do Setor Administrativo DAS-4 1

Chefe do Setor Técnico DAS-4 1
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IngredientesIngredientes

pão de queijo da ana 
Maria Braga

pão de queijo da ana 
Maria Braga

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

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

Modo de preparoModo de preparo

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

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

IngredientesIngredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

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

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

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
Escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
Tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Chefe do Setor de Serviços Gerais DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 1

Assessor de Gabinete DAS-8 1

Assessor de Serviço DAS-9 8

TOTAIS  27

Tabela II.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Fazenda SM 1

Secretário Municipal Especial Fazendário SME 1

Secretário Municipal Especial do Tesouro SME 1

Subsecretário Municipal de Fazenda SS 1

Subsecretário de Contabilidade SS 1

Chefe de Gabinete do Secretário Municipal Especial do Tesouro DAS-1 1

Secretário Executivo de Administração Tributária DAS-2 1

Secretário Executivo de Administração Financeira DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Diretor do Departamento de Administração Financeira DAS-3 1

Chefe de Divisão de Programação de Pagamentos DAS-4 1

Chefe de Divisão de Programação de Capitais DAS-4 1

Chefe de Setor de Haveres do Município DAS-4 1

Chefe de Divisão de Gerenciamento Orçamentário DAS-4 1

Diretor do Departamento de Dívidas Públicas DAS-3 1

Chefe de Divisão de Acompanhamento de Recursos Descentrali-
zados DAS-4 1

Chefe de Divisão de Garantias DAS-4 1

Diretor do Departamento de Receita DAS-3 1

Chefe da Divisão de Arrecadação de Impostos Territoriais e Imo-
biliários DAS-4 1

Chefe da Divisão de Arrecadação sobre Serviços, Taxas e Contri-
buições DAS-4 1

Chefe da Divisão de Geoprocessamento DAS-4 1

Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária DAS-3 1

Chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança de Impostos DAS-4 1

Chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança de Alvará e Taxas DAS-4 1

Chefe do Setor de Comércio Popular DAS-4 1

Chefe da Divisão de Controle de Notificações DAS-4 1

Chefe da Divisão de Protocolo DAS-4 1

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária DAS-4 1

Chefe do Setor de Liquidação de Despesas DAS-4 1

Chefe do Setor de Lançamento de Receita DAS-4 1

Chefe do Setor de Reconciliação DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 2

Assessor de Serviço DAS-9 3

Chefe da Divisão de Análise e Relatórios Contábeis DAS-4 1

Coordenador de Gestão Fiscal DAS-3 1

Coordenador de Contabilidade de Custos DAS-3 1

Coordenador de Prestação de Contas DAS-3 1

Chefe da Divisão de Receita Bancária DAS-4 1

Chefe da Liquidação das Despesas DAS-4 1

Presidente da Junta de Recursos Fiscais FG-1 1

Julgador de Primeira Instância FG-2 2

Supervisor FG-2 5

Encarregado FG-3 5

TOTAIS  59

Tabela II.16

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

  

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo SM 1

Subsecretário de Habitação e Urbanismo SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Diretor do Departamento de Controle e Fiscalização DAS-3 1

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Habitacional DAS-3 1

Diretor do Departamento de Urbanismo DAS-3 1

Chefe da Divisão de Estudos Urbanísticos DAS-4 1

Chefe da Divisão de Projetos Urbanísticos DAS-4 1

Chefe da Divisão de Análise e Licenciamento DAS-4 1

Chefe da Divisão do Cadastro Técnico DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 1

Assessor de Gabinete DAS-8 10

Assessor de Serviço DAS-9 15

Supervisor FG-2 3

TOTAIS  42

Tabela II.17

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

  

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário municipal do meio ambiente SM 1

Subsecretário de licenciamento, fiscalização e controle ambiental SS 1

Secretário municipal especial de saneamento SME 1

Secretário executivo DAS-2 2

Consultor juridico DAS-2 1

Secretário executivo de planejamento e saneamento DAS-2 1

Assessor executivo DAS-4 2

Diretor dep. Preservação, prog ambientais e sustentabilidade DAS-3 1

Coordenador de preservação ambiental DAS-3 1

Chefe de divisão preservação ambiental DAS-4 1

Chefe de divisão de programas ambientais DAS-4 1

Chefe de divisão de sustentabilidade DAS-4 1

Diretor de dep. De licenciamento, fiscalização e controle ambiental DAS-3 1

Coordenador de licenciamento, fiscalização e controle ambiental DAS-3 1

Chefe de divisão de licenciamento ambiental DAS-4 1

Chefe de divisão de fiscalização ambiental DAS-4 1

Chefe de divisão de controle ambiental DAS-4 1

Diretor de dep. Técnico e serviços ambientais DAS-3 1

Coordenador técnico de serviços ambientais DAS-3 1

Chefe de divisão técnica DAS-4 1

Chefe de divisão de serviços ambientais DAS-4 1

Diretor de dep. De planejamento e saneamento ambiental DAS-3 1

Coordenador técnico de planejamento e saneamento ambiental DAS-3 1

Chefe de divisão de planejamento DAS-4 1

Chefe de divisão de saneamento ambiental DAS-4 1

Assessor técnico DAS-5 5

Assessor de gabinete DAS-8 5

Assessor de serviços DAS-9 10

Gerente de expediente FG-1 2

Supervisor FG-2 2

Encarregado FG-3 2

Oficial de gabinete FG-4 2

TOTAIS  55

Tabela II.18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

 

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Segurança Pública SM 1

Subsecretário Municipal de Segurança Pública SS 1

Subsecretário de Mobilidade Urbana SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 2

Diretor do Departamento de Segurança Pública e Prevenção à 
Violência DAS-3 1

Diretor do Centro Integrado de Segurança Pública DAS-3 1

Diretor Chefe da Guarda Civil Municipal DAS-3 1

Coordenador Regional do Centro Integrado de Segurança Pública DAS-3 10

Chefe do Depósito Municipal DAS-4 1

Secretário Executivo de Mobilidade Urbana DAS-2 1

Diretor do Departamento de Transporte DAS-3 1

Chefe da Divisão de Transporte DAS-4 1

Assessor Técnico do Setor de Transporte Coletivo DAS-5 1

Assessor Técnico do Setor de Transporte Individual DAS-5 1

Assessor Técnico da Divisão de Terminais de Transporte DAS-5 1

Assessor Técnico da Divisão de Transporte Interno DAS-5 1

Diretor do Departamento de Trânsito DAS-3 1

Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego DAS-4 1

Secretário Executivo de Engenharia de Tráfego DAS-2 1

Chefe da Divisão de Operações e Fiscalização de Trânsito DAS-4 1

Assessor Técnico do Setor de Fiscalização de Trânsito DAS-5 1

Chefe da Divisão de Planejamento DAS-4 1

Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 5

Assessor Técnico DAS-5 30

Assessor de Serviço DAS-9 5

Encarregado FG-3 60

Oficial de Gabinete FG-4 60

TOTAIS  194

Tabela II.19

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos 
e Convênios SM 1

Subsecretário de Obras SS 1

Subsecretário de Projetos SS 1

Subsecretário de Captação de Recursos e Convênios SS 1

Subsecretário de Assuntos Jurídicos SS 1

Consultor Jurídico DAS-2 1

Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 10

Diretor do Departamento de Obras DAS-3 1

Diretor do Departamento de Projetos DAS-3 1
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Ingredientes

Modo de preparo

torta de MaraCujá

MASSA

12 colheres (sopa) de 
farinha/2 a 3 colheres 
(sopa) de açucar/1 co-
lher (cha) de fermento em 
pó/5 colheres (sopa) de 
margarina/2 colheres de 
creme de leite.

RECHEIO
1 lata de leite conden-

sado/1 lata de creme de 
leite/200 ml de suco con-
centrado de maracuja 
sem as sementes (3 a 4 
maracujas).

COBERTURA
Polpa de um maracujá 

com as sementes/1 colher 
(sopa) de amido de mi-
lho/3 colheres de açúcar.

MASSA
Misture tudo e amasse 

bem até ficar uma massa 
homogênea.

Abra a massa e colo-
que em uma forma redon-
da de fundo removível.

Leve ao forno até ficar 
dourada.

RECHEIO
Bata tudo no liquidifica-

dor por alguns minutos e 
despeje sobre a massa ja 
assada.

COBERTURA

Coloque os ingredientes 
em uma panela, misture 
bem e leve ao fogo me-
xendo até as sementes se 
separarem, espalhe por 
cima do recheio e leve a 
geladeira.

Fica uma torta muito 
bonita e gostosa.

Churros

1 e 1/2 xícara de lei-
te/1/2 xícara de água/2 
colheres de margarina ou 
manteiga/2 xícaras de fa-
rinha de trigo/sal a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque em uma pa-
nela o leite, a água, a 
manteiga e o sal.

Quando o leite ferver, 
coloque a farinha e mexa 
bem, até soltar do fundo 
da panela (mexa bem rá-
pido).

Coloque a massa em 
um saco de confeiteiro, 
com o bico pitanga.

Faça tirinhas com a 
massa e frite.

Passe na canela com 
açúcar e sirva.

gelatINa CreMosa
Ingredientes

3 caixas de gelatina 
de morango/2 caixas 
de creme de leite/3 
colheres de sopa de 
açúcar.

Modo de preparo
Prepare as caixinhas 

de gelatina todas juntas, 
mas com menos água 
para ficar mais firme, 
com a açúcar

Depois coloque as cai-
xinhas de creme de leite 
junto com a gelatina e 
bata por uns 2 minutos

Leve à geladeira por 4 
a 5 horas

A gelatina separa do 
creme e ficam 2 cama-
das.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Diretor do Departamento de Recursos Humanos DAS-3 1

Diretor do Departamento de Convênios  DAS-3 1

Diretor do Departamento de Prestação de Contas DAS-3 1

Diretor do Departamento de Captação de Recursos DAS-3 1

Assessor Executivo DAS-4 10

Assessor Técnico DAS-5 6

Assessor de Gabinete DAS-8 3

Gerente de Expediente FG-3 3

Supervisor FG-2 1

Encarregado FG-3 6

Oficial de Gabinete FG-4 6

TOTAIS  58

Tabela II.20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Saúde SM 1

Subsecretário Municipal de Saúde SS 1

Subsecretário de Assuntos Jurídicos SS 4

Secretário Especial da Coordenação dos Médicos SE 1

Secretário Especial de Coordenação Ortopédica SE 1

Secretário Especial de Coordenação Cirúrgica SE 1

Secretário Especial de Gestão e Programas em Saúde SE 1

Secretário Especial de Promoção e Proteção à Saúde SE 1

Secretário Especial de Coordenação de Pronto Atendimento SE 1

Secretário Especial de Atenção à Saúde da Mulher SE 1

Secretário Especial em Saúde Bucal SE 1

Diretor de Urgência e Emergencia/SAMU DAS-3 1

Diretor de Unidade Hospitalar DAS 3 3

Diretor da Divisão da Urgência e Emergência DAS 3 2

Assessor Executivo de atendimento farmacêutico DAS 4 7

Secretario Executivo das Divisão das Policlinicas DAS 2 1

Chefe da Divisão de Administração das Policlínicas DAS 4 25

Diretor da Divisão de Reabilitação DAS 3 1

Secretario Executivo de Atenção Básica DAS 2 1

Chefe da Divisão de Administração das Unidades Básicas DAS 4 70

Diretor da Divisão de Estratégia de Saúde da Família, Mulher, à 
Criança, ao Adolescente e ao Idoso DAS 3 2

Secretario Executivo da Divisão de Assistência Farmacêutica DAS 2 1

Secretario Executivo da Divisão de Materiais Hospitalares DAS 2 1

Secretario Executivo do Almoxarifado DAS 2 1

Diretor da Central de Abastecimento Farmaceutico DAS 3 1

Diretor de Programas Farmacêuticos DAS 3 1

Assessor Executivo de atendimento farmacêutico DAS 4 5

Diretor da Divisão de Enfermagem DAS 3 1

Chefe da divisão de enfermagem DAS 4 1

Secretario Executivo da Divisão de Contas Médicas  e Regulação DAS 2 3

Diretor da Divisão de Planejamento e Convênios e informações em 
Saúde DAS 3 1

Diretor de Informação APS DAS 3 1

Chefe de Divisão de Instumentos de Gestão DAS 4 1

Scretário Executivo do Complexo DAS 2 2

Secretário Executivo de Laboratório DAS 2 1

Chefe de Divisão Ambulatorial e Hospitalar DAS 4 4

Diretor de Controle, Avaliação e Auditoria DAS 3 1

Secretario Executivo da Divisão de Assistência Social DAS 2 1

Diretor da Coordenação do TFD e Transportes DAS 3 1

Diretor de Cuidados Nutricionais DAS 3 1

Assessor Executivo de Cuidados Nutricionais DAS 4 18

Secretario Excutivo de Recursos Humanos DAS 2 1

Assessor Executivo de Recursos Humanos DAS 4 5

Assessor Executivo Protocolo da Saúde DAS 4 2

Diretor de Fiscalização em Saúde DAS 3 4

Assessor Executivo de Fiscalização DAS 4 6

Secretario Executivo da Divisão de Serviço DAS 2 3

Diretor da Divisão de Serviço DAS 3 2

Secretario Executivo de Atenção Domiciliar DAS 2 3

Chefe da Divisão de Atendimento Domiciliar DAS 4 1

Diretor da Divisão de Educação em Saúde DAS 3 1

Diretor da Dvisão de Atenção em Saúde do Trabalhador DAS 3 1

Chefe da Divisão em Saúde do Trabalhador e Educação DAS 4 1

Secretário executivo de políticas de saúde mental DAS 2 1

Diretor da rede de políticas de saúde mental DAS 3 1

Chefe de divisão em saúde mental DAS 4 1

Chefe da rede ambulatorial em saúde mental DAS 4 1

Chefe dos leitos psiquiátricos DAS 4 1

Chefe do caps álcool e drogas DAS 4 1

Chefe de serviço de expediente do caps ad DAS 4 1

Chefe do caps ii adulto DAS 4 1

Chefe de serviço de expediente do caps ii DAS 4 1

Chefe do caps infantil DAS 4 1

Chefe de serviço de expediente do capsi infantil DAS 4 1

Chefe do residêncial terapêutico DAS 4 1

Superintendente de Vigilância em Saúde Sanitária DAS 1 1

Secretário executivo de controle de vetores DAS 2 1

Secretário executivo de controle de zoonoses DAS 2 1

Secretário executivo de vigilância sanitária DAS 2 1

Diretor do departamento de controle de vetores DAS 3 1

Diretor do departamento de controlre de zoonoses DAS 3 1

Diretor do departamento de fiscalização sanitária DAS 3 1

Diretor do departamento de vigilância ambiental DAS 3 1

Chefe da divisão de controle de vetores DAS 4 1

Chefe do departamento de controle de vetores DAS 4 1

Chefe do departamento de controle de zoonoses DAS 4 1

Chefe da divisão de vigilância e fiscalização sanitária DAS 4 1

Coordenador de Saúde Bucal DAS 3 1

Diretor de Atenção Básica em Saúde Bucal DAS 3 2

Diretor de Especializada e Emergencial DAS 3 2

Diretor Técnico CEO DAS 3 2

Diretor de Projetos e Estratégias DAS 3 1

Diretor Laboratório Regional de Prótese Dentária DAS 3 1

Assessor Técnico de Manutenção Equipamento Odontológico DAS 5 3

Superintendente de Vigilância em Saúde Epidemiologica DAS 1 1

Secretario Executivo de Epidemiologia DAS 2 1

Diretor de Departamento de Vigilância Epidemiologia Hospitalar DAS 3 1

Chefe de Divisão de Vigilância Epidemiologia Hospitalar DAS 4 1

Chefe de Divisão dados vitais e epidemiologico DAS 4 1

Diretor de Departamento de Imunização e Rede Frio DAS 3 1

Chefe de Divisão de Agravos - Agravo Imunopreveníveis DAS 4 1

Assessor Executivo de Imuno Especiais e Eventos Adversos DAS 4 1

Diretor Departamento de Prevenção e Controle de Doenças DAS 3 1

Chefe de Divisão de Agravos Não Transmissíveis DAS 4 1

Chefe de Divisão de Agravos Vetores Zoonoses e Veiculação 
Hídrica DAS 4 1

Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica DAS 3 1

Chefe de Divisão de Agravo Transmissíveis DAS 4 1

Diretor do Departamento de Saúde Coletiva e Educação Popular DAS 3 1

Assessor Técnico de Campanhas de Saúde e Capacitação DAS 5 1

Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro DAS 3 1

Assessor Técnico de redes sentinelas DAS 5 1

Secretario Executivo de Atenção à Saúde da Mulher DAS 2 5

Coordenador da Atenção à Saúde da Mulher DAS 3 5

Diretor do Departamento Regional DAS 3 30

Assessor Técnico da Atenção à Saúde da Mulher DAS-5 10

Secretario Executivo DAS 2 60

Assessor Jurídico DAS 3 6

Assessor Executivo Juridico DAS 4 2

Assessor Executivo DAS 4 60

Assistente de Saúde DAS 6 370

Diretora da Divisão de Mandados Judiciais DAS 3 2

Chefe da Divisão de Mandados Judiciais DAS 4 2

Assessor Técnico DAS 5 70

Assessor de Serviço DAS 9 500
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Tabela II.21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Presidente SM 1

Superintendente Técnico e Administrativo DAS-1 1

Superintendente Orçamentário e Financeiro DAS-1 1

Superintendente de Contas Médicas DAS-1 1

Diretor de Apoio Financeiro DAS-3 1

Diretor de Orçamento DAS-3 1

Diretor de Finanças DAS-3 1

Diretor de Contabilidade DAS-3 1

Diretor de Contas Médicas DAS-3 1

Consultor Jurídico Especial DAS-1 1

Diretor Executivo de Análise Processual DAS-3 1

Diretor Executivo de Contratos e Convênios DAS-3 1

Chefe de Divisão de Pagamentos DAS-4 1

Chefe de Divisão de Registros Contábeis DAS-4 1

Chefe de Divisão de Programação e Acompanhamento Orçamen-
tário DAS-4 1

Chefe de Divisão de Expediente DAS-4 1

Chefe de Divisão de Protocolo e Serviços DAS-4 1

Chefe de Divisão de Faturamento da Rede Pública DAS-4 1

Chefe de Divisão de Faturamento da Rede Privada DAS-4 1

Diretor Executivo de Contratos e Convênios DAS-3 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 2

Assessor de Serviços DAS-9 3

Supervisor FG-2 2
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Tabela II.22

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Agricultura SM 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 1
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

paella 
VegetarIaNa

1/3 xícara (chá) de 
azeite de oliva1 ce-
bola picada2 den-
tes de alho picados2 
talos de salsão (ou 
aipo) picados2 ce-
noura cortadas em 
cubos1 abobrinha 
cortada em cubo1 
pimentão vermelho 
sem sementes pica-
do1 xícara (chá) de 
arroz3 xícaras (chá) 
de caldo de legu-
mes1 colher (café) 
de açafrão-da-terra 
(ou cúrcuma)1/2 xí-
cara (chá) de vinho 
branco2 tomate sem 
pele e sem sementes 
picados• ervas fres-
cas a gosto

Em uma frigideira 
grande, aqueça o 
azeite.
Frite a cebola, o alho, 
junte o restante dos 
vegetais e misture.
Adicione o arroz, o 
caldo de legumes e o 
açafrão.
Quando começar a 
secar, adicione o vi-
nho, o tomate e as 
ervas.
Cozinhe por mais dois 
minutos e sirva em se-
guida.

leguMes assados 
No sal grosso

• 400 gramas de espi-
ga de milho• 400 gra-
mas de batatas va-
riadas (roxa, doce e 
yacon)• 400 gramas 
de cenoura (laranja e 
roxa)• 400 gramas de 
abóbora• 400 gramas 
de cebola• Sal gros-
so• Tomates-cereja e 
alcachofras para de-
corar
 

Ingredientes

Modo de preparo

Corte as espigas de 
milho, as batatas, as 
cenouras, a abóbora 
e as cebolas em qua-
tro partes.
Disponha-as em uma 
assadeira sobre uma 
camada de sal gros-
so.
Cubra com mais sal.
Leve ao forno a 180°C 
por uma hora.
Balance um a um 
para tirar o excesso 
de sal.

Assessor de Gabinete DAS-8 1

TOTAIS  5

Tabela II.23

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Serviços Públicos SM 1

Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica DAS-2 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Diretor do Departamento de Saneamento DAS-3 1

Chefe da Divisão de Água Potável DAS-4 1

Chefe da Divisão de Esgoto DAS-4 1

Chefe da Divisão de Resíduo Sólido DAS-4 1

Chefe da Divisão de Drenagem DAS-4 1

Chefe da Divisão de Programas e Projetos DAS-4 1

Chefe da Divisão de Materiais DAS-4 1

Diretor do Departamento de Fiscalização de Concessões Públicas DAS-3 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 10

Assessor Especial de Serviço DAS-8 150

Supervisor FG-2 2

Encarregado FG-3 3

Oficial de Gabinete FG-4 3
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Tabela II.24

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal SM 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor de Gabinete DAS-8 1

Assessor de Serviços DAS-9 2

TOTAIS  5

Tabela II.25

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Trabalho SM 1

Chefe da Divisão de Qualificação para o Trabalho DAS-4 1

Chefe da Divisão de Integração para o Trabalho DAS-4 1

Chefe de Agência do SINE DAS-4 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 2

Assessor de Gabinete DAS-8 1

Assessor de Serviço DAS-9 3

Oficial de Gabinete FG-4 2

TOTAIS  13

Tabela II.26

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal Planejamento e Desenvolvimento Econômico SM 1

Secretário Municipal Especial de Planejamento SME 1

Secretário Municipal Especial de Desenvolvimento Econômico SME 1

Assessor Especial de Planejamento DAS-3 1

Assessor Especial de Desenvolvimento Econômico DAS-3 1

Secretário Municipal Especial de Projetos Especiais SME 1

Secretário Executivo de Responsabilidade Técnica DAS-2 1

Secretário Executivo de Projetos Especiais DAS-2 1

Diretoro de Projetos Especiais DAS-3 2

Assessor Executivo de Projetos Especiais DAS-4 10

Assessor Executivo DAS-4 3

Assessor de Gabinete DAS-8 2

Assessor de Serviços DAS-9 2
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Tabela II.27

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS ANIMAIS

  

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Defesa dos Animais SM 1

Secretário Executivo de Atenção Veterinária DAS-2 1

Coordenador de Proteção e Combate aos Maus Tratos DAS-3 1

Assessor Executivo DAS-4 2

Assessor de Gabinete DAS-8 2

Assessor de Serviços DAS-9 3

TOTAIS  10

Tabela II.28

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL   

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Defesa Civil SM 1

Secretário Municipal Especial de Defesa Civil SME 1

Subsecretário de Defesa Civil SS 1

Secretário Executivo de Defesa Civil DAS-2 2

Diretor do Departamento de Defesa Civil DAS-3 1

Chefe da Divisão de Ações Preventivas e Recuperativas DAS-4 1

Chefe da Divisão de Apoio Operacional e Ações de Busca e Sal-
vamento DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 3

Assessor de Gabinete DAS-8 5

Assessor Especial de Serviço DAS-8 21

Assessor de Serviço DAS-9 10

Encarregado FG-3 10

Oficial de Gabinete FG-4 10
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Tabela II.29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

 

CARGO SIMBOL ESTRUTU-
RA

Secretário Municipal de Assuntos Comunitários SM 1

Secretário Executivo DAS-2 1

Assessor Executivo DAS-4 1

Assessor Técnico DAS-5 1

Assessor de Gabinete DAS-8 1
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Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho 
Prefeito Municipal

Lei Complementar N° 265  de 19 de Janeiro de 2021.

“Altera a simbologia dos cargos em comissão do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo e dá outras providências”
AUTOR : PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições cons-
titucionais e legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, 
aprovou e eu sanciono a presente, 

LEI COMPLEMENTAR:

Art. lº. Fica alterado o Anexo Ida Lei Complementar nº 192 de 04 de janeiro de 
2017, conforme o anexo da presente lei.
Art . 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de  01 de janeiro de 2021, revogando as disposições 
em contrário.

Belford Roxo, 19 de janeiro de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho 
Prefeito Municipal

Anexo I

  qTDE DESCRiÇÃO SÍMBOLO

01 Diretor-Presidente SM

01 Chefe de Gabinete DAS-2

04 Assessor de Apoio Técnico DAS-3

07 Assessor Executivo DAS-4

07 Assessor Administrativo DAS-6

01 Diretor de Contabilidade DAS-1

01 Chefe de Controle Interno DAS-4

01 Assessor de Contabilidade DAS-6

01 Diretor de Previdência e Atuária DAS-1

01 Coordenador do COMPREV DAS-4

01 Diretor Administrativo e Financeiro DAS-1

01 Diretor de Recursos Humanos DAS-1

01 Assessor de Finanças DAS-4

01 Tesoureiro DAS-3

01 Chefe de Protocolo e Arquivo DAS-4

01 Chefe de Almoxarifado DAS-4
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

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.

01 Chefe de Patrimônio DAS-4

05 Assessor de Apoio Técnico II DAS-4

03 Assessor Administrativo II DAS-8

01 Diretor de Informática DAS-1

01 Assistente de Informática DAS-4

01 Procurador DAS-1

01 Subprocurador DAS-2

05 Assistente Jurídico DAS-4

07 Assessor Administrativo DAS-8

05 Assessor de Serviço I DAS-8

15 Assessor de Serviço II DAS-9

Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho 
Prefeito Municipal

Lei Complementar N° 266  de 19 de Janeiro de 2021.

“Altera a simbologia dos cargos em comissão da Fundação de Desenvolvimento 
Social de Belford Roxo – FUNBEL, e dá outras providências”
AUTOR: PODER EXECUTIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições cons-
titucionais e legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, 
aprovou e eu sanciono a presente, 

LEI COMPLEMENTAR:

Art. lº. Fica alterado o Anexo Ida Lei Complementar nº 193 de 04 de janeiro de 
2017, conforme o anexo da presente lei.
Art . 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo seus efeitos a contar de 01 de Janeiro de 2021, revogadas as disposi-
ções em contrário.  

Belford Roxo, 15 de janeiro de 2021.

Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho 
Prefeito Municipal

Anexo I

CARGO SÍMBOLO qTDE

Diretor-Presidente SM 01

Diretor de Bem Estar Social DAS-1 01

Diretor de Ação Comunitária DAS-1 01

Diretor Administrativo Financeiro DAS-1 01

Diretor Técnico DAS-1 01

Presidente da Comissão de Licitação DAS-2 01

Tesoureiro DAS-2 01

Advogado DAS-2 01

Contador DAS-2 01

Assessor de Controle Interno DAS-2 01

Coodenador de Serviço DAS-3 04

Assessor Executivo DAS-4 04

Chefe de Protocolo DAS-5 01

Chefe de Almoxarifado DAS-5 01

Chefe de Recursos Humanos DAS-5 01

Chefe de Arquivo DAS-5 01

Assessor Técnico DAS-6 04

Assessor de Apoio Técnico DAS-7 15

Assessor Administrativo DAS-8 20

Assessor de Serviço DAS-9 60

Wagner dos Santos Carneiro-Waguinho 
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5024 DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre os atos de nomeação de cargos comissionados e funções de confian-
ça de livre nomeação, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a mudança de gestão da Administração Municipal e a necessi-
dade de nova composição das Estruturas Organizacionais dos diversos órgãos do 
Município; 
CONSIDERANDO a precariedade e temporariedade dos cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal, 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no 

uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica Nomeado, a contar de 01 de janeiro de 2021, ANA PAULA DA CON-
CEIÇÃO PLACIDINO, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo- PREVIDE,  na 
forma do art. 46, da Lei Complementar no 083/2006. 
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

Belford Roxo, 11 de Janeiro de 2021.
Wagner dos Santos Carneiro- Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

PORTARIA Nº050/SEMAD/2021 DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
Nomear a contar de 01 de janeiro de 2021, com fundamento do disposto no inciso V, 
do art 87, da Lei Orgânica Municipal, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, símbolo DAS-6, na Procuradoria Geral do Município.

ALCIMAR ALEXANDRE PEÇANHA
EDER DANTAS RAMOS
LEILA AZEREDO GERMANO
LÍDIA CAVALCANTI DOS SANTOS
RAUL GASPAR DOS SANTOS 
RAYANE RIBEIRO DE SÁ 
JULIANA DIAS MENEGUCI
SIDNEY CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR
STEPHANIE TULLER DE SOUZA
JESSICA DA COSTA E SILVA
                 

ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 50.000038/2018.
TERMO: 004.
CONTRATO: 50.00005/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RGM CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo de execução do CONTRATO nº 50.00005/2017, re-
lativo à EXECUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO NO BAIR-
RO SÃO LEOPOLDO, BELFORD ROXO/RJ
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2020.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECUR-
SOS E CONVÊNIOS

DEVOLUÇÃO DE PRAZO
                             

Processo: N° 52/0052/2020  
Contrato: N° 050/SEMOCAP/2020
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: CMG REFORMA,COMÉRCIO, SERVIÇOS E  EQUIPAMENTOS EIRELI

  
Fica devolvida a contagem de prazo da obra de Reforma de Reforma da Creche Mu-
nicipal Maria Lucia Netto dos Santos, situada na AV. TTE. Armindo Leal Gonçalves 
com Sub TTE. Nilton Barrada França  nᵒ 108 – Bairro Sargento Roncalli - Belford 
Roxo-RJ, a partir de 18.01.2021 com término em 16.05.2021.

.
ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras,
Projetos e Captação de Recursos e Convênios

Mat. 60/60.494
                                            
Republicado por incorreção


