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Polícia caça traficantes 
que mataram três militares

 Vai queimar no inferno!

Crime bárbaro na baixada 
Pai que obrigava filha a comer fezes e beber urina dentro 

do vaso sanitário é preso pela Polícia Civil

7

Inimigo mora ao lado 
Vizinho de 53 anos, acusado 

de estuprar criança de 7 anos 
é capturado. Foragido foi con-
denado a pena de dez anos e 
oito meses por estupro de vul-
nerável. 

mPrJ 
monitora Plano 

de VaCinação 
3

Dupla vitória em batalhas

Aos 95 anos, o ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, tenente da Marinha do Brasil João 
Amaro dos Santos, foi o primeiro a tomar a dose da vacina contra a Covid-19. Após, 75 
anos da batalha, ele lutou novamente, mas desta vez com o novo coronavírus. “Eu nem 
consigo falar de tão emocionado e alegre que fiquei por ter sido escolhido”. 
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Divulgação 

Divulgação 

7

São João de Meriti reabre 
serviços do Poupa Tempo

3

Cedae diz  que resolve 
crise da água até sábado 

3



sexta-feira, 22 de janeiro de 2021Hora2

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSApp: 21 98037-1338                

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

presidente
José de Lemos
Diretor presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Hélio Martins 
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAixADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SuL FLuMinEnSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGiÃO SERRA-
nA: Teresópolis, Nova Friburgo. RiO DE JAnEiRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CirCulação

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho novo - RJ

CEp: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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João cornão propôs dançar em casa

“amor, diz corno 
João, o que posso fazer 
agora, nesta madrugada 
de sábado, é colocar um 
CD de forró e a gen-
te dançar aqui mesmo. 
ainda tá tudo esquisito. 
a autoridade mandou 

suspender festas, bailes, 
de novo, e os forrós es-
tão fechados. o Nando 
do Forró está maluco. 
Sem poder faturar já 
mandou dois emprega-
dos embora. o bar dele 
só funciona de dia”. 

A sapeca queria um bate-coxa ardido 

“agora vê Dona Cân-
dida! o João querer 
dançar comigo dentro 
do apartamento, ouvin-
do CD. Tô acostumada 
com bate-coxa gosto-
so, ao vivo, carne na 
carne. Fui tentar dor-
mir e deixei ele falando 
sozinho na sala. Nem 

parece que me ama. 
assim que essa coisa 
ruim sumir de vez, vou 
à forra. vou arder tudo 
que tenho direito”, 
prometeu a mulher, em 
conversa com nossa 
agente sênior, vó Can-
dinha. *Que sina, hein, 
João! (risos)

Mulher do corno queria dançar forró

a quarentena já não 
é mais a mesma, mas 
ainda incomoda. lá no 
Pombal Chifre de ouro 
existem moradores que 
seguem na ‘prisão’. De-
pois de meses confinada, 
com saidinhas esporádi-
cas para não pirar, a mu-
lher fala pro corno João: 

“amor, arranja um forró 
pé de serra pra eu dan-
çar. Hoje é sábado. Não 
aguento mais ficar sem 
conhecer outros rapazes. 
você promete que vai 
arranjar? vou esperar”. 
Corno João, o que nunca 
diz não, desta vez ficou 
sem saber o que dizer. 

cultura

aquele abraço!
No início de 2000, este velho Escriba, 

chefiava equipe de esportes na lendária 
Rádio Solimões aM, de Nova iguaçu. 
um dia, léo Ribeiro apareceu, indicado 
pelo radialista e professor, Sérgio luiz, e começou a 
trabalhar com a gente como operador técnico nas trans-
missões externas. a partir dali a carreira do rapaz des-
lanchou. Ele manda avisar que em março estreia a Tv 
Rio. Sucesso, léo Ribeiro! aquele abraço!!!

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Transformação
Cultural 

Neste momento de 
novos ares culturais no 
município de Japeri, a 
prefeita Fernanda onti-
veros informa que a es-
colha dos componentes, 
dos integrantes da Pasta 
foi baseada em critérios 
técnicos de quem vive 
da arte. “Nossa gestão 
leva em consideração 
os conhecimentos e ex-
periências de quem faz 
cultura há muito tem-
po. apenas desta for-
ma poderemos, de fato, 
desenvolver ações que 
contemplem os artistas 
de Japeri e incentivem 
a descoberta de novos 
talentos”, afirmou a 
prefeita.

o SoMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Criança prodígio 

Novo tempo na
 Cultura de Japeri

Divulgaçãio

Rodas de conversa com
 artistas locais é o primeiro passo

visando promover gestão 
participativa a fim de traçar 
estratégias que incentivem 
e desenvolvam a cultura 
local, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura de Japeri 
quer ouvir artistas, agen-
tes, produtores, técnicos e 
trabalhadores da área em 
uma roda de conversa. Se-

rão duas modalidades: pre-
sencial e virtual. a primeira 

acontecerá nesta sexta (22), 
às 10h, na Escola Municipal 
Pastor aristides arruda, e 
será restrita a um público de 
até 30 pessoas, com prefe-
rência para aqueles que não 
têm acesso à internet em 
suas residências. o encon-
tro respeitará os protocolos 

de segurança contra a Covid-19. 
Para quem preferir, o evento será 
realizado também em formato 
virtual no dia seguinte, dia 23, no 
mesmo horário. as inscrições po-
dem ser feitas na sede da Secreta-
ria de Cultura de Japeri (segunda 
a sexta, das 9h às 15h) ou pelo e-
-mail culturajaperi@gmail.com.

“Estamos montando o Planeja-
mento Estratégico da Secretaria 
de Cultura, com metas para esta 
gestão. Não poderíamos realizar 
propostas sem ouvir os fazedores 
de cultura da nossa Cidade. acre-
ditamos numa gestão democráti-
ca, participativa e humana, que 
impulsione, fomente e potencia-
lize as ações culturais de Japeri”, 
declarou a secretária da pasta, 
Rita de Cássia.

Fernanda Ontiveros 
quer descobrir talentos

 Instituto Cultural 
Escola Livre de Palha-
ços, ESLIPA, poderá se 

apresentar na cidade 

MARICOTTA
Talento que desabrochou aos 3 anos

Mariana Cot-
ta nasceu em 
Belo Horizon-

te (Mg) em 9 de agosto 
de 2011, e chegou a mo-
rar por alguns anos no 
Rio de Janeiro. Seu pai, 
Fernando, é oriundo de 
uma família com for-
te inclinação musical. 
Ele se surpreendeu ao 
ver sua filha mais nova 
aprender rapidamente 
canções complicadas 

quando tinha apenas três 
anos. Em determina-
do momento, resolveu 
montar um home studio 
e contratar um profes-
sor de música para dar 
aulas a ele e às filhas 
Mariana e laura. E foi 
Mari quem se destacou 
e resolveu levar a coisa 
a sério.

Decidida, a menina 
também pediu ao pai 
para criar um canal no 
Youtube, o que ocorreu 
logo a seguir. aos pou-
cos, foram cativando 

uma audiência cada vez 
maior. o canal permite 
a quem ver os vídeos 
conferir o rápido pro-
gresso da Maricotta a 
cada nova gravação. ao 
contrário de outras can-
toras da mesma faixa 
etária, ela não se perde 
em exibicionismos, pro-
curando valorizar cada 
canção.

o repertório da jovem 
cantora se concentra em 
um pop melódico pró-
ximo da nova mpb e do 
folk moderno, ficando 

longe de apelações e 
sendo infantil sem ser 
infantilizado, como bem 
define o pai. 

Fernando chega a es-
fregar os olhos quando 
vê a filhota frequentan-
do estúdios profissio-
nais como se estivesse 
na sala de casa. “Ela en-
tra no palco com músi-
cos experientes, premia-
dos e responde a altura”, 
comenta Fernando, com 
ar de orgulho pela cria 
talentosa e amada por 
muitos nas redes sociais.

Com mais de 5 milhões de views 
em seu canal no YouTube, a can-
tora e compositora comemora o 

sucesso do single “Eu Sou” 
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Campanha de imunização 

MPRJ monitora plano 
de vacinação contra Covid-19

A instituição instaurou procedimento para acompanhar e fiscalizar a execução do cronograma nos grupos prioritário

além disso, a SES terá 
prazo de 5 dias para in-
formar à Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva 

de Proteção ao idoso da 
Capital sobre cronogra-
ma e sobre a forma como 
ocorreu a vacinação nos 

municípios do Estado, 
especificamente, no que 
diz respeito às pessoas 
idosas institucionaliza-

da. a resposta deverá ser 
acompanhada de relató-
rio de acompanhamento 
da vacinação do referido 

grupo ocorrida nos mu-
nicípios, e infirmar se as 
pessoas idosas institu-
cionalizadas, que foram 

contempladas com a pri-
meira dose, já estão com 
segunda dose da vacina 
garantida.

PRAzo DE CInCo DIAS PARA InFoRMAçõES 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Ex-combatente é o primeiro 
vacinado em nilópolis

o primeiro a receber a 
vacinação contra a Co-
vid-19 em Nilópolis na 
última quarta-feira foi 
o ex-combatente da Se-
gunda guerra Mundial 
João amaro dos Santos, 
com 95 anos. o tenen-
te da Marinha do Brasil 
defendeu uma frota de 
navios mercantes de um 
submarino alemão perto 
do Estreito de gibraltar 
durante a Segunda guer-
ra Mundial. após, 75 
anos da batalha, ele lutou 
novamente, mas desta 
vez com o novo corona-
vírus.

“Eu nem consigo falar 

de tão emocionado e ale-
gre que fiquei por ter sido 
escolhido. a injeção nem 
doeu, enfrentar batalhas 
é bem pior”, afirmou o 
viúvo de dona Edith San-
tos e pai de quatro filhos. 
Morador do bairro Paiol, 
ele saiu de casa usando 
um terno ornado com 
suas inúmeras medalhas.

o prefeito abraãozinho 
disse que o seu amaro 
tinha sido escolhido por-
que é um idoso ilustre da 
cidade. João amaro foi 
vacinado pela superin-
tendente de enfermagem 
do Posto Central, andréa 
da Silva Paulo Rodri-

gues, e estava acompa-
nhado da filha Edileusa, 
com quem mora no bair-
ro do Paiol.

“Meu pai é muito co-
nhecido no bairro. Quan-
do ninguém tinha car-
ro, ele transportava as 
vizinhas grávidas e fez 
vários partos”, contou a 
filha Edileusa. Por cau-
sa de seus feitos, como 
agradecimento, as mães 
deram os filhos para seu 
João batizar. Ele e a espo-
sa, com quem foi casado 
por 63 anos, têm dezenas 
de afilhados. Generoso, 
o tenente também criou 
quatro sobrinhos.

Aos 95 anos, João Amaro dos 
Santos venceu mais uma batalha

 Divulgação/PMSJM

Objetivo é averiguar se os 
grupos prioritários estão 

recebendo a vacina 

REPRoDução 

o Ministério Pú-
blico do Estado 
do Rio de Janei-

ro (MPRJ), instaurou, 
na última quarta-feira, 
procedimentos para 
acompanhar e fiscalizar 
a execução do cronogra-
ma e do plano de vaci-
nação contra Covid-19. 
a instituição pretende 
averiguar se os grupos 
prioritários estão rece-
bendo a imunização du-
rante esta primeira fase 
iniciada no dia 18/01.

a Promotoria de Jus-
tiça de Tutela Coletiva 
de Proteção ao idoso da 
Capital, instaurou pro-
cedimento para acom-
panhar a vacinação de 

idosos em instituições 
de longa Permanência. 
Já a Promotoria de Justi-
ça de Tutela Coletiva da 
Pessoa com Deficiência 
da Capital, ingressou 
com outro procedimen-
to, ambos com o objeti-
vo de monitorar o cum-
primento da vacinação 
prioritária de deficien-
tes, também institucio-
nalizados.

Plano
o procedimento da 

Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Pro-
teção ao idoso da Capi-
tal, solicita. entre outras 
medidas, que a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
do Rio (SMS-Rio) in-
forme, em até 30 dias, o 
cronograma de vacina-

ção e quais instituições, 
das que abrigam pessoas 
idosas no município, já 
foram ou serão contem-

pladas com a vacinação; 
os nomes das pessoas 
idosas institucionaliza-
das que já foram vaci-

nadas; se o primeiro lote 
de vacina contemplará 
todos os idosos institu-
cionalizados na cidade; 

e sobre existência de 
fluxo ou protocolo para 
aplicação das vacinas 
nas referidas unidades.

Meriti: Poupa Tempo é reaberto 
o Poupa Tempo em 

São João de Meriti foi 
reaberto na manhã de 
ontem com todos os 60 
serviços oferecidos pela 
a unidade e mais a emis-
são do boleto de paga-
mento do iPTu. o posto, 
localizado no Shopping 
grande Rio, bairro Par-
que Barreto, possui um 
amplo espaço de aten-
dimento e conta com 
diversos serviços como: 
cadastro do cartão iD 
Jovem, Bolsa Família, 
cartão de estacionamen-
to do idoso, cartão de 
estacionamento para de-
ficiente físico, cartão do 
SuS, 2ªvia de certidões, 

microempreendedor in-
dividual (MEi), além 
dos serviços do Detran, 
Procon, Serasa, entre 
outros.

“Estou muito feliz com 
a reabertura do Poupa 
Tempo porque facilita 
muito a vida do mora-
dor. Tanto na agilidade 
quanto na facilidade de 
atender e resolver alguns 
serviços ao mesmo tem-
po. outro ponto impor-
tante é a comodidade, 
conforto e acessibilida-
de que a unidade ofe-
rece” afirmou Orlando 
Hortêncio, subsecretário 
municipal de governo.

Para o maqueiro lucia-

no Domingues, 60 anos, 
a reabertura do Poupa 
Tempo foi muito positi-
va para os meritienses: 
“vim pegar a isenção 
da segunda via de cer-
tidão de nascimento do 
meu filho, por indicação 
de um amigo. Ele disse 
que o atendimento aqui 
é rapidinho, e realmente 
é. Demorei três minutos 
pra resolver”, disse.

o posto de atendimen-
to do Poupa Tempo fun-
ciona de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h. Para 
emissão do boleto do 
iPTu é preciso levar o 
número de inscrição do 
imóvel.

Luciano Domingues pegou a isenção da 2ª 
via de certidão de nascimento do filho

 Divulgação/PMSJM

Comerciantes de Caxias têm hora certa para descartar lixo 
a partir desta semana, os 

comerciantes estabeleci-
dos nos calçadões da Rua 
José de alvarenga e da 
avenida Nilo Peçanha, no 
Centro de Duque de Ca-
xias, têm hora certa para 

colocar o lixo do lado de 
fora das lojas. agentes da 
Subsecretaria de limpe-
za urbana estão nas ruas 
distribuindo uma circular 
informando as determina-
ções e punições para quem 

descumprir as medidas de 
descarte.

os agentes vão trabalhar 
de segunda a sábado, a par-
tir do horário de abertura 
do comércio até seu fecha-
mento. a coleta de lixo no 

principal centro comercial 
do município é feita quatro 
vezes ao dia, às 9h, 12h, 
15h e 19h. Quem descum-
prir as determinações será 
notificado e poderá ser 
multado, caso seja flagrado 

cometendo as irregularida-
des pela segunda vez.

Nos quatro distritos, a 
coleta de lixo domiciliar 
é realizada três vezes por 
semana. a Slu mantém à 
disposição da população os 

telefones 0800 0222515, 
2674-9090 e 2674-9017 
para solicitação de coleta 
de lixo e retirada de entu-
lho. o serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.
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Pazzuelo fica
Diante da crise do 

oxigênio enfrentada 
por Manaus, que re-
percutiu com mais 
intensidade depois 
da divulgação de in-
formações, segundo 
as quais o governo 
federal sabia da ame-
aça do colapso, uma 
liminar (decisão pro-
visória) para afastar 
o general da ativa 
Eduardo Pazuello do 
cargo de ministro da 
Saúde foi negada on-
tem pelo inistro Ri-
cardo lewandowski, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Na decisão, lewan-
dowski afirmou que o 
Supremo não possui 
autoridade para deter-
minar a medida, pois 
“compete privativa-
mente ao presidente 
da República, nos ter-
mos do art. 84, i, do 
texto constitucional 
nomear e exonerar 
os ministros de Esta-

do’”.
a liminar havia sido 

pedida pelo partido 
Rede, que para jus-
tificar o afastamento 
de Pazuello alegou 
“diversos equívocos, 
incluídos os de logís-
tica, na condução das 
atividades ministe-
riais durante a pande-
mia do Coronavírus”. 
a legenda destacou as 
mais de 210 mil pes-
soas que morreram 
de covid-19 no Bra-
sil e a recente falta de 
oxigênio em unidades 
hospitalares do ama-
zonas e do Pará.

lewandowski fri-
sou, contudo, que 
eventual afastamento 
de ministro de Esta-
do depende da atua-
ção da Procuradoria-
-geral da República, 
a quem cabe apurar 
os crimes cometidos 
por essas autoridades, 
sejam comuns ou de 
responsabilidade.

Cedae

governo zera imposto de importação de pneus de caminhão. Re-
presentantes dos caminhoneiros autônomos e das empresas impor-
tadoras afirmam que medida neutraliza o aumento do transporte 

marítimo de cargas durante a pandemia. 

Com poucas doses e muita gente na fila para vacinar, alguns estados 
têm restringido o público que deve receber as primeiras doses da Co-
ronavac, o único imunizante contra Covid-19 disponível no país até o 

momento. 

Em meio a campanha 
pela presidência da Câ-
mara, o PSl foi anunciado 
oficialmente como inte-
grante do bloco do depu-
tado arthur lira (PP-al) 
na disputa. Mas o partido 
integrava o grupo aliado de 
Baleia Rossi (MDB-SP).

Rossi é considerado 
como principal força 
para brigar com lira na 
eleição, marcada para 
1º de fevereiro. a revi-
ravolta aconteceu de-
pois da adesão de mais 
quatro deputados a um 
grupo inicial de 15 dis-
sidentes do PSl 

RAChA no PSl 

CAChoRRo GRAnDE 

Com a adesão, a ala 
conseguiu 19 assina-
turas, o que formou 
maioria em relação à 
bancada atual da le-
genda na Câmara, que 
tem 36 parlamentares. 
E como em política, 
tudo é mutável, muita 
coisa ainda pode acon-
tecer até a eleição. 

Para convocar a carreeta, gleisi 
pontuou três bandeiras principais que 
empurraram ladeira abaixo a anêmica 
popularidade do presidente Jair Bolso-
naro: vacina para todos; auxílio emer-
gencial; e o próprio impeachment. 

maioria

JuSTIFICATIVA

editorial

o Partido dos Trabalhadores prepara 
carretana para amanhã com o grito de 
‘Fora Bolsonaro’. a convocação atra-
vés das redes sociais foi feita pela pre-
sidenta nacional da agremiação, depu-
tada gleisi Hoffmann.

Carreata 

AGênCIA BRASIl 

um dos maiores even-
tos de música do mundo, 
o Rock in Rio 2021 estar 
estar mantido, apesar de 
mais um ano atípico por 
causa da pandemia. a 
confirmação da realiza-

ção do festival foi feita 
pelos organizadores, que 
não sinalizam para o pos-
sível cancelamento. 

a próxima edição está 
marcada para setembro, 
quando boa parte da po-

pulação ainda não deve 
estar vacinada. o Rock 
in Rio traz para solo ca-
rioca neste ano diversos 
nomes da música nacio-
nal e internacional. como 
iron Maiden, Sepultura, 

Apesar da pandemia, Rock in 
Rio 2021 vai acontecer 

assessoria de impresa Moradores relatam água com cor, 
gosto e cheiro alterados

Divulgação/PMJ

aproximadamente 
1 ano depois do 
Rio ter passado 

pela ”Crise da geosmi-
na”, moradores voltaram 
a relatar que a água es-
tava com gosto e cheiro 
alterados. o governador 
Cláudio Castro informou 
ontem, que a Cedae pro-
meteu resolver o proble-
ma em até 48 horas. 

De acordo com o Blog 
do Edimilson Ávila, pela 
manhã, Castro convocou 
uma reunião de emergên-
cia para evitar nova ‘crise 
da água’. o governador 
disse que a direção da 
companhia de saneamen-
to lhe deu esse prazo para 
acabar com o problema. 
Se até lá (sábado) a água 
ainda estiver com gosto 

ruim e mau cheiro, ele 
afirmou que poderá to-
mar medidas drásticas.

o governador explicou 
ainda que a companhia já 
tinha identificado o pro-
blema na água na terça-
-feira (19/01), quando 
moradores começaram a 
reclamar. Ele disse que 
os técnicos aumentaram 
a concentração de carvão 
ativado na água. Essa foi 
a solução encontrada há 
um ano, no que ficou co-
nhecido como a “Crise da 
geosmina”.

Em entrevista ao jor-
nalismo da Tv  globo, 
o presidente da Cedae, 
Edes Fernandes, infor-
mou que o sabor e o odor 
verificados na água eram 
muito característicos da 
geosmina, mas que ia 
esperar o laudo técnico, 
previsto para sair em cin-
co dias.

 Governador Cláudio Castro convocou reunião de emergência para evitar nova ‘crise no abastecimento 

Água: problema resolvido 
em até 48 horas

BR
AS

Il Suicidas explodem bombas e deixam 32 mortos 
BAGDÁ - Dois ata-

ques suicidas deixaram 
32 mortos e 110 feri-
dos na praça Tayaran, 
uma área comercial no 
centro de Bagdá, capi-
tal do iraque, ontem. 
Ninguém assumiu a 
responsabilidade pelos 
ataques, mas militares 
iraquianos acusam o 
grupo terrorista Estado 
Islâmico pela carnifici-

na. 
o número de víti-

mas foi divulgado pelo 
ministro da Saúde ira-
quiano, Hassan Mo-
hammed al-Tamimi, 
que também afirmou 
que alguns feridos es-
tão em estado grave.  
um primeiro homem 
acionou seu cinto de 
explosivos no meio de 
vendedores e compra-

dores em um mercado 
de roupas usadas na 
Praça. 

Enquanto uma mul-
tidão se formava para 
tentar ajudar as víti-
mas, um segundo ho-
mem-bomba detonou 
seus explosivos, acres-
centou o ministério.

“Esse ataque terro-
rista foi perpetrado por 
uma célula adormeci-

da do Estado islâmi-
co”, afirmou Tahsin al-
-Khafaji, porta-voz do 
comando de operações 
conjuntas, que inclui 
uma série de forças ira-
quianas.

Segundo o porta-voz, 
o grupo terrorista “quis 
provar a sua existên-
cia” após uma série de 
derrotas em operações 
militares. atentados a 

bomba se tornaram ra-
ros na capital iraquiana 
desde a derrota do gru-
po no país, em 2017. 

o último havia sido 
em janeiro de 2018, na 
mesma praça, e deixou 
27 mortos.

 aERoPoRToS BRaSil/viRaCoPoS

Ataque aconteceu em mercado de roupas 
usadas em Bagdá, capital do Iraque 

Divulgação/PMJ
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 SoS amazonaS

esporte

Flamengo leiloa 
camisas autografadas
Ação contará com projetos sociais parceiros, que organizam a campanha 

Confira os detalhes das ações

Presidente do CoI diz que Jogos olímpicos serão disputados
 EFE

Divulgação / Fla

Além da renda das ca-
misas oficiais autogra-
fadas haverá distribui-
ção de álcool em gel e 

máscaras de proteção a 
doentes

Fluminense venceu Bangu e garantiu primeiro título no Maracanã
No dia 20 de janeiro, 

em 1952, o Fluminen-
se venceu a edição de 
1951 do Campeonato 
Carioca, após levar a 
melhor sobre o Bangu, 
por 2 a 0, com gols de 
Telê. Foi o primeiro tí-
tulo do clube no Mara-
canã, que recebeu qua-
se 80 mil pessoas.

a equipe de Zezé 
Moreira já havia der-

rotado o adversário no 
primeiro duelo da final, 
na semana anterior, 
pelo placar de 1 a 0, 
garantido por orlando 
Pingo de ouro.

ao longo da compe-
tição, tricolores e al-
virrubros somaram 14 
vitórias, três empates e 
três derrotas, chegando 
a 31 pontos. a igualda-
de provocou a decisão 

em uma melhor de três, 
com o Time de guer-
reiros erguendo a taça 
depois de dois triunfos.

o título assegurou 
vaga na Copa Rio de 
1952, quando o Trico-
lor se sagrou campeão 
mundial, no ano de 
seu cinquentenário. a 
história é contada no 
livro “Campeão Mun-
dial - o Bravo ano de 

1952”, lançado pelo 
clube na FluFest de 
2017. Na Sala de Tro-
féus, há uma exposição 
com elementos da con-
quista, como a bola da 
época.

além disso, o suces-
so contrariou as expec-
tativas da imprensa, 
que conferia ao Flu a 
alcunha de “timinho”. 
igualmente campeã nos 

aspirantes e juvenis, 
a agremiação acabou 
sendo tríplice coroada 
em 1951. a façanha 
completa 70 anos.

Recheado de jovens, 
o elenco contava com 
Didi, jogador de Sele-
ção e um dos craques 
do Carioca, e Carlyle, 
artilheiro do campeo-
nato. o centroavante 
marcou 23 dos 51 gols 

do Fluminense. lesio-
nado, porém, ele não 
entrou em campo no 
confronto que definiu o 
vencedor do torneio.

a escalação, na oca-
sião, tinha os seguintes 
jogadores: Castilho; 
Píndaro e Pinheiro; vi-
tor, Édson e laffayette; 
lino, Didi e Telê; or-
lando Pingo de ouro e 
Robson.

Diante das recen-
tes dificuldades 
do Estado do 

amazonas no enfrenta-
mento da CoviD-19, o 
Flamengo, através de seu 
movimento Nação Soli-
dária, se uniu a empresas 
licenciadas, lojas oficiais, 
comerciantes do Com-
plexo do Chapadão e a 
empresa de logística Pe-
xlog para ajudar a cam-
panha SoS aM, que cap-
ta recursos para a compra 
de oxigênio. 

“Todo o Brasil está 
acompanhando os últi-
mos acontecimentos no 
amazonas e o Flamen-
go não poderia deixar de 
usar sua força para aju-
dar, dentro do possível, 
a diminuir o sofrimento 
das pessoas. agradece-
mos aos nossos parcei-

ros, fundamentais nesta 
ação, e convocamos a 
Nação Rubro-Negra para 
participar do leilão das 
camisas autografadas”, 
disse gustavo oliveira, 
vice-presidente de Co-
municação e Marketing 
do Flamengo. 

além da renda das ca-
misas oficiais autogra-
fadas que estão sendo 
leiloados on-line, haverá 
distribuição de álcool em 
gel e máscaras de prote-
ção a doentes que estejam 
aguardando por vagas, 
internados e familiares 
nos hospitais. a entrega 
será feita pelos projetos 
sociais que estão mobili-
zados para a campanha: 
Salaada Solidário, Bo-
rajudar, amor Sem Caô, 
instituto Ágape Manaus, 
Mais amor aM, Projeto 
Social Somar, instituto 
Tchibum, oNg Moradia 
& Cidadania aM, Razões 

Para acreditar, gav gru-
po de apoio voluntário, 
vidativa, global Shapers 
Manaus, instituto Nossa 
Jornada e voaa.

“as unidades de álco-
ol em gel e as máscaras 
serão distribuídas aos 
familiares dos pacientes 
que aguardam na porta 
dos hospitais, que estão 
lotados. Há, na verda-
de, mais gente fora do 
que dentro dos hospi-
tais porque, como não 
há leitos para todos, as 
pessoas ficam na porta 
esperando vagas serem 
abertas. a distribuição 
será feita pelos projetos 
sociais parceiros, que or-
ganizam a campanha, na 
porta dos hospitais e das 
uBSs (unidade Básica 
de Saúde)”, disse Cami-
la Nascimento, gerente 
do departamento de Res-
ponsabilidade Social do 
Flamengo.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

os Jogos olímpicos 
de Tóquio 2020, adiados 
em um ano por causa da 
pandemia do novo coro-
navírus, irão acontecer 
em 2021. isso é o que ga-
rante o alemão Thomas 
Bach, presidente do Co-
mitê olímpico internacio-
nal (Coi). Ele declarou 
na quinta-feira (21) que 
está convencido de que o 
evento será disputado nas 
datas programadas - entre 
23 de julho e 8 de agosto -, 
acrescentando que “não há 
um plano B”. “Nós temos, 
neste momento, nenhuma 
razão para acreditar que 
os Jogos olímpicos de 
Tóquio não começarão no 
dia 23 de julho no estádio 
olímpico de Tóquio. isto 
é, porque não há um plano 
B e porque estamos total-

mente comprometidos em 
fazer estes Jogos seguros 
e bem-sucedidos”, afir-
mou Bach em entrevista 
ao jornal japonês Kyodo 
News.

as declarações do presi-
dente do Coi acontecem 
em meio ao crescimento 
do número de casos de 
covid-19 no mundo e ao 
aumento das restrições no 
Japão, onde a população 
japonesa cada vez mais 
se mostra contrária à re-
alização do evento espor-
tivo.

No último dia 7, o go-
verno do Japão declarou 
estado de emergência em 
Tóquio e em algumas re-
giões da área metropolita-
na, com duração prevista 
de um mês. a entrada de 
cidadãos estrangeiros foi 

proibida no país - antes da 
virada do ano os privilé-
gios concedidos a atletas 
já haviam sido retirados.

Três dias depois, a im-
prensa japonesa publi-
cou uma pesquisa que 
revelava que 80% dos 
japoneses são contra a 
realização dos Jogos de 
Tóquio-2020 no cenário 
atual.

Nesta semana, um por-
ta-voz do governo con-
firmou a realização da 
olimpíada e disse que a 
vacina não será um pré-
-requisito. Keith Mills, 
ex-vice-presidente do Co-
mitê organizador dos Jo-
gos de londres-2012, no 
entanto, mostrou-se pessi-
mista: “Muito improvável 
de acontecer”.

(Fonte: R7)

 Thomas Boach afirma 
que Olimpíada aconte-
cerá a partir de 23 de 

julho

1) leilão on-line, na 
plataforma SolD, de 
três camisas autografa-
das por jogadores. uma 
camisa do Filipe luis, 

uma do Everton Ribeiro 
e uma do Rodrigo Caio. 
os lances encerram na 
terça-feira (26), às 16h, 
com lance mínimo de R$ 

1.000,00;
2) lBBio vai doar duas 

toneladas de álcool gel;
3) Bemesports vai doar 

3.250 máscaras em TNT;

4) loja É Campeão, 
do projeto do Complexo 
do Chapadão, doará 500 
máscaras com dupla ca-
mada em tecido;

5) As lojas oficiais 
do Flamengo de Ma-
naus irão reverter R$ 
9.000,00 de royalties 
em ajuda;

6) a empresa de logís-
tica Pexlog será o pilar 
fundamental para a re-
alização das doações e 
entregas.
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atravéS doS CraS e CreaS

 Prefeitura de Mesquita iniciou 
distribuição de cestas básicas

400 cestas serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e maior número de filhos

Divulgação

a Prefeitura de 
Mesquita come-
çou a distribuir 

na quinta-feira (21), 400 
cestas básicas às famílias 
cadastradas pelos Centro 
de Referência de assis-
tência Social (CRaS) e 
Centro de Referências 
Especializado de assis-
tência Social (CREaS).

através da Secretaria 
Municipal de assistência 
Social-SEMaS, a dis-
tribuição começou pelo 
CRaS da Rua adolfo de 
albuquerque, 398, no 
bairro Chatuba. o produ-
to foi doado pelo governo 
federal, a pedido da de-
putada federal Rosangela 
gomes.

De acordo com a sub-
secretária de assistência 
Social de Mesquita, Mô-

nica Duriez, os critérios 
utilizados para a distri-
buição das cestas leva-
ram em consideração a 
situação de vulnerabili-
dade social das famílias 
cadastradas pelos CRaS 
e CREaS, tomando por 
base também aquelas 
com maior número de fi-
lhos. Segundo ela, a dis-
tribuição começou pela 
Chatuba e seguirá para 
outros CRaS.

Equipe distribui cesta básica para 
deficiente visual e às famílias cadas-

tradas pelos CRAS e CREAS

DEFICIEnTE VISuAl FoI A PRIMEIRA

a primeira família a 
receber a cesta foi a de 
dona gisele Celestino, 
48 anos, deficiente visu-
al. Seguida de seu Fran-
cisco Renovato Filho, 
62 anos, que destacou a 
iniciativa. “Esse gesto de 
doação da cesta básica 
chega no momento opor-
tuno, já que eu estou sem 
condições de trabalhar. 
agradeço a Deus e ao 
prefeito de Mesquita”, 
disse. De acordo com 
a assessoria da deputa-
da, cerca de 3 mil cestas 
serão distribuídas entre 

Nova iguaçu, Petrópolis, 
Duque de Caxias, Mes-
quita e Rio de Janeiro.

antes da distribuição, 
Mônica frisou o trabalho 
do governo de Mesquita, 
assim como, o empenho 
da deputada Rosângela 
gomes, ao conseguir a 
doação junto ao governo 
federal, através da minis-
tra Damares alves, que 
comanda o ministério da 
Mulher, da Família e Di-
reitos Humanos. “Rosan-
gela sempre trabalhou 
em defesa da mulher e 
das famílias menos fa-

vorecidas no Congresso 
Nacional”, disse Môni-
ca, ao lado de Paulino 
Pinheiro, assessor da de-
putada.

Participaram da aber-
tura da distribuição 
Silvania almeida, co-
ordenadora Municipal 
de Políticas para Mu-
lher (CMPM) e do Cen-
tro Especializado de 
atendimento à Mulher 
(CEaM). além de Nara 
lucena, coordenadora de 
Proteção Social Básica, 
responsável pelos seis 
CRaS do município.

Prefeitura de nilópolis inaugura sede do SAMu no centro
o ano de 2021 mal 

começou e foi entre-
gue ontem, a sede do 
Serviço de atendimen-
to Móvel de urgência 
(SaMu) reformada, 
que está localizada na 
rua Senador Fernando 
Mendes, no centro da 
cidade.

Há cinco ambulâncias 
disponíveis no municí-
pio de Nilópolis, sen-
do duas com unidades 
de Terapia intensiva 
(uTi). São registradas 
15 a 18 chamadas por 
dia. a reforma trans-
formou o espaço mais 
adequado e moderno 
para receber a equipe 

de saúde que atua nos 
serviços do SaMu.

“Estou muito feliz em 
estar dando dignidade 
aos profissionais que 
são a alma do SaMu de 
Nilópolis. até outubro 
do ano passado, eram 
cerca de 400 chamadas 
por mês. o ex-prefeito 
Farid abrão buscou o 
apoio do Consórcio in-
termunicipal de Saúde 
da Baixada Fluminense 
(Cisbaf) para esse servi-
ço. Esse número então 
aumentou para quase 
500 chamadas por mês, 
são mais vidas sendo 
salvas. as cinco am-
bulâncias dão conta de 

toda extensão territorial 
do nosso município, le-
vando mais saúde para 
a população”, disse o 
prefeito abraãozinho.

a base está centrali-
zada e estrategicamente 
posicionada para que 
atenda com mais agili-
dade para os nilopolita-
nos. “Existe a central de 
recebimento dessas ur-
gências. imediatamen-
te a base se mobiliza e 
atende a população de 
uma maneira rápida”, 
explicou o secretário 
de Saúde, Marco auré-
lio.

O secretário afirmou 
que o SaMu levará à 

população ainda mais 
agilidade no atendi-
mento, já que ela não 
se encontrava nessa 

posição privilegiada. 
“Existe uma equipe 
preparada com todos 
os equipamentos ne-

cessários para pres-
tação de serviço com 
eficiência”, concluiu o 
secretário de Saúde.

“Estou muito feliz em estar dando 
dignidade aos profissionais que são 

a alma do SAMU de Nilópolis”, 
disse o prefeito Abraãozinho 

Importação de insumo de vacinas é questão burocrática, diz Bolsonaro
o presidente Jair 

Bolsonaro afirmou na 
quinta-feira (21), du-
rante sua live semanal 
nas redes sociais, que 
o atraso no envio de 
insumos farmacêuticos 
para a produção de va-
cinas contra a covid-19 
é apenas uma questão 
burocrática. Bolsonaro 
negou qualquer proble-
ma político do governo 
brasileiro com Índia e 
China, países que fa-
bricam os imunizantes 
e também os chamados 
ingredientes farmacêu-
ticos ativos (iFa), que 
serão usados para a 
produção, em solo bra-
sileiro, da Coronavac e 
da dose da astraZene-

ca. 
“o problema, como 

o próprio embaixador 
disse, é burocrático. 
Não é nada de político, 
como alguns falaram”, 
disse o presidente. Du-
rante a live, Bolsonaro 
estava acompanhado 
dos ministros das Re-
lações Exteriores, Er-
nesto araújo, e da in-
fraestrutura, Tarcísio 
Freitas. De acordo com 
o chanceler, a Embai-
xada do Brasil em Pe-
quim, capital chinesa, 
está negociando a libe-
ração dos insumos re-
tidos, cuja previsão de 
entrega era ainda para 
este mês. 

“Nosso embaixador 

em Pequim, na ver-
dade, tem conversado 
porque é lá que precisa 
operar para conseguir 
os insumos da vacina 
dentro da burocracia 
chinesa, que é uma coi-
sa normal”, afirmou. 
ontem (quarta), três 
ministros do gover-
no federal se reuniram 
com embaixador da 
China no Brasil, Yang 
Wanming, para discutir 
formas de acelerar esse 
processo.

Em relação à Índia, 
Bolsonaro destacou o 
seu relacionamento do 
líder do país asiático, 
Nerendra Modi, para 
refutar que houvesse 
qualquer problema en-

tre os países. “o inte-
resse que o Modi tem 
no Brasil nós também 
temos na Índia. um ex-
celente relacionamento. 
E nada mudou”, disse. 
Mais cedo, o governo 
brasileiro divulgou que 
as vacinas contra a co-
vid-19 desenvolvidas 
em parceria entre a as-
traZeneca e a universi-
dade de oxford devem 
chegar ao Brasil amanhã 
(sexta), vindas da Índia. 
inicialmente, a previsão 
é que elas chegassem há 
uma semana. ao todo, 
foram contratados 2 mi-
lhões de doses, fabri-
cadas pelo laboratório 
indiano Serum. (Fonte: 
agência Brasil)

/ REPRoDução Do FaCEBooK

Presidente citou boa relação do 
país com Índia e China, ao con-
trário do que noticiaram alguns 

veículos de imprensa
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À polícia, a ado-
lescente disse ainda 
que, além de obrigá-
-la a comer fezes, o 

homem também en-
fiou um pedaço de 
mangueira no órgão 
genital dela, colocou 

um bicho de pelúcia 
no nariz para impe-
dir que respirasse e 
rasgou sua roupa. 

Nesta ocasião, após 
dizer que estava com 
sede, o agressor abriu 
a boca dela, cuspiu 

e colocou seu ros-
to em uma poça de 
lama no quintal. De 
acordo com os agen-

tes, a mãe da menina 
presenciou algumas 
agressões, mas teve 
medo de denunciar.

MãE DA MEnInA TEVE MEDo DE DEnunCIAR AS AGRESSõES 

vai arder no inferno 

polícia

Barbárie em cidade da Baixada 
Polícia Civil prende pai que obrigava filha a comer

 fezes e beber urina dentro do vaso sanitário

um crime bár-
baro que cho-
ca pelos re-

quintes de crueldade. 
um homem que tor-
turava a filha adoles-
cente, de 13 anos, foi 
preso por agentes da 
55ª DP (Queimados) 
ontem. a menina rela-
tou à polícia que o pai 
a obrigou comer fe-
zes, beber urina den-
tro do vaso sanitário e 
ainda praticava outras 
agressões. a vítima 
morava com a mãe e o 
acusado em uma casa 
alugada. 

Segundo as inves-
tigações, a violência 
começou no fim do 

ano passado, quando 
a mãe da vítima pe-
diu a dona do imóvel 
que tomasse conta da 
filha. A proprietária 
da casa foi buscar a 
roupa da adolescente 
e a encontrou suja de 
fezes.

Ela pediu socorro e 
disse que era impe-
dida de tomar banho, 
trocar a roupa suja, 
escovar os dentes e 
até de comer, pois o 
agressor só oferecia 
feijão estragado. ao 
ouvir o relato, a dona 
do imóvel disse que 
não deixaria que o ho-
mem cometesse tais 
atrocidades e foi ame-
açada. a Polícia Civil 
foi acionada e o sus-
peito acabou preso.

 Prisão do criminoso 
foi feita por agentes 

da 55ª DP 

Acusado de estuprar vizinha 
de sete anos é preso 

um homem de 53 
anos acusado de es-
tuprar uma criança de 
sete anos, foi preso 
por agentes da De-
legacia Especializa-
da em atendimento 
à Mulher (Deam) de 
Cabo Frio, na Região 
dos lagos. 

De acordo com as in-

vestigações, a vítima 
era vizinha do acusa-
do e foi violentada por 
duas vezes. a titular da 
especializada, delega-
da Waleska dos San-
tos, determinou que 
os agentes fossem até 
a Rua Bangu, no bair-
ro aquárius, em Cabo 
Frio, onde o acusado 

foi localizado.
os abusos acontece-

ram em 2016, quan-
do o homem invadiu 
a casa onde a criança 
estava. Foragido há 
cinco anos, o acusado 
foi condenado a cum-
prir pena de dez anos e 
oito meses por estupro 
de vulnerável

PM que matou motorista 
de aplicativo se entrega

Com mandado de 
prisão expedido pela 
morte do motorista de 
aplicativo Marcos an-
dré lacerda de Paula, 
de 24 anos, na linha 
amarela, na noite de 
25 de outubro, o se-
gundo sargento Jeffer-
son da Cunha oliveira, 
lotado no 

Batalhão de Polícia 
de Choque (BPChq) se 
se entregou na tarde de 

ontem, na 14ª DP (le-
blon). 

as investigações 
apontam que o carro da 
vítima seguia o veículo 
do PM em alta veloci-
dade e tentou ultrapas-
sá-lo. No depoimento, 
o militar pensou tratar 
de um assalto. No mo-
mento em que os auto-
móveis ficaram lado a 
lado, o Jefferson abai-
xou o vidro e efetuou 

o disparo, que atingiu 
a cabeça de Marcos. a 
vítima perdeu o contro-
le e bateu na mureta da 
via.

Na ocasião, a corpo-
ração informou que o 
acusado foi afastado 
das suas funções e a 
arma foi recolhida. um 
procedimento apurató-
rio interno também foi 
instaurado para apurar 
a sua conduta. 

Pescadores são presos por pesca ilegal 
Com o apoio do insti-

tuto Estadual de am-
biente (inea), agentes 
da 81ªDP (itaipu) pren-
deram na manhã de 
ontem, 13 pessoas por 
pesca ilegal em uma 
área de preservação de 
Niterói, na Região Me-

tropolitana do Rio.
os pescadores, que es-

tavam em duas embarca-
ções, foram detidos em 
flagrante quando faziam 
pesca de arrasto na praia 
de Piratininga, onde a 
prática é proibida.

a polícan informou 

que no local somente é 
possível fazer a pesca 
tradicional, realizada 
em local reservado a 
pescadores de itaipu. 
as embarcações foram 
levadas ao cais de Ju-
rujuba e os presos paga-
ram fiança e foram soltos.

 Divulgação 

 Foragido há cinco anos, 
ele vai cumprir pena de 

10 anos e oito meses

PP pede informações sobre 
envolvidos na morte de soldados 

o Portal dos Procurados 
divulgou ontem um cartaz 
que pede informações que 
possam levar à prisão de 
Higor gustavo Conceição 
da Silva, de 29 anos, an-
dré luís dos Santos affon-
so, o Pai da alma, 38, 
Douglas vieira da Silva, 
o Flamengo ou Pochete, 
31, e Flávio igor Correia, 
23. o quarteto é o princi-
pal suspeito da morte dos 
soldados do Exército Da-
niel Ferreira de azevedo, 
19,  e victor Hugo Xavier, 
18, em julho do ano pas-
sado, em S~]ao onçalo, na 
Região Metropolitana. os 
criminosos são considera-
dos foragidos da Justiça.

No dia do crime, os mili-

tares assistiram uma parti-
da de futebol em uma casa 
de festas no Mutondo. De-
pois do jogo, foram a um 
bar no Raul veiga, onde 
conheceram duas meni-
nas. após o encontro, eles 
se ofereceram para levar 
as jovens em casa, e no ca-
minho de volta acabaram 
se envolvendo em uma 
discussão causada por um 
acidente de trânsito, com 
o veículo onde estava o 
traficante André Luiz, o 
Pai, a principal lideran-
ça da venda de drogas do 
Terceiro Comando Puro 
(TCP) na região. após 
serem identificados como 
militares, os jovens foram 
executados a tiros.

Na manhã seguinte, os 
dois corpos foram encon-
trados carbonizados den-
tro de um carro incendia-
do na Rua Francisco José 
da Silva, no Pacheco, um 
corpo se encontrava no 
porta-malas, já o outro no 
banco traseiro.

o Disque Denúncia re-
cebe informações sobre os 
quatro procurados nos se-
guintes canais: Whatzapp 
(21) 98849-6099/Disque 
Denúncia RJ (21) 2253-
117/Facebook/(inbox): ht-
tps://www.facebook.com/
procuradosrj/,

h t tps : / / twi t t e r. com/
PProcurados (mensa-
gens). o anonimato é ga-
rantido.

Plantão
Polícia indicia dois por agressão a ator 

ALAGOAS - a Polícia 
Civil de alagoas indiciou 
duas pessoas envolviddas 
na agressão ao ator Henri 
Castelli em uma marina na 
Barra de São Miguel. Elas 
vão responder por lesão 
corporal grave. No inqué-
rito, o delegado Fabrício 
Nascimento, que investi-
gou o caso, concluiu que o 

ator foi agredido com mur-
ros e chutes, que causaram 
lesão. 

o delegado informou on-
tem que o inquérito já foi 
enviado ao Ministério Pú-
blico do Estado de alagoas 
(MP-al). Por causa da lei 
de abuso de autoridade, ele 
não pode informar a iden-
tidade dos indiciados. No 

último domingo, o Fantás-
tico divulgou que as duas 
pessoas envolvidas na 
agressão ao ator são Ber-
nardo Malta e guilherme 
accioly. o advogado de 
defesa de ambos, lucas 
Dória, disse que o clien-
te guilherme agiu para se 
defender de uma agressão 
do ator.



sexta-feira, 22 de janeiro de 2021Hora8 aToS oFiciaiS

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

SoPA DE lEnTIlhA

1/2 kg de lentilha/ 
1/4 xícara (chá) 
de bacon picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de cebola pica-
da/ 1/2 dente de 
alho picado fino/ 
3/4 xícara (chá) de 
cenoura picada/ 
3/4 xícara (chá) 
de salsão picado/ 
3/4 xícara (chá) 
de batata picada/ 
1 folha de louro/ 
2 cravos da índia/ 
Sal e pimenta do 
reino a gosto/ /2 
kg de salsicha

De véspera, escolha 
a lentilha, lave bem 
e ponha de molho 
em 2 1/2 litros de 
água.
No dia seguinte, frite 
o bacon por 5 minu-
tos, até que se des-
prenda toda a gor-
dura.
Junte a cebola, o 
alho e os legumes e 
refogue durante 10 
minutos, mexendo 
freqüentemente.
Acrescente à pane-
la o louro e os cravos 
da índia.
Despeje a lentilha e 
a água em que ficou 
de molho na panela 
e tempere com sal e 
pimenta do reino.
Abaixe o fogo e es-
pere levantar fervu-
ra.
Depois, tampe a pa-
nela e cozinhe, sem-
pre em fogo bran-
do, por 50 minutos, 
quando a lentilha 
deverá estar macia.
Corte as salsichas 
em rodelas de 1,5cm 
de espessura.
Elimine o louro, os 
cravos da índia.
Acrescente a salsi-
cha à panela.
Misture bem e cozi-
nhe por mais 15 mi-
nutos.
Polvilhe com salsa e 
sirva em seguida.

bufete

1 kg de chicharros 
frescos (atum)
Molho
4 colheres (sopa) e 
vinagre/ 2 gindun-
gos/ Sal 

Ingredientes

Modo de preparo

Lave, escame e tire 
as tripas do atum.
Leve a assar nas 
brasas sem sal.
Depois de assados 
sirva com molho pi-
cante.
Molho
Pique a cebola mui-
to miudinha.
Misture o sal e o gin-
dungo pisados e o 
vinagre.
Misture bem e sirva.

prefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Chamamento Público

O Município de Porto Real, em atendimento ao disposto 
no § 1º, art. 34, da Lei federal nº 8.666/93, comunica 
que está realizando o registro e a atualização dos 

dados cadastrais de pessoas jurídicas interessadas 
nas licitações para fornecimento de produtos, obras 
e prestação de serviços. Para maiores informações, 
dirijam-se à Secretaria Municipal de Licitação Compras 
e Contrato, situada na Rua Hilário Ettore - Nº 442, 

Centro, Porto Real - RJ, Telefone (24) 3353-1393.

Letícia Klotz de Almeida
Secretária Municipal de Licitações Compras e 

Contratos

Câmara Municipal de nova iguaçu
ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O pRESiDEnTE DA CÂMARA MuniCipAL DE nOVA 
iGuAÇu-RJ, uSAnDO DAS ATRiBuiÇÕES QuE LHE SÃO 
COnFERiDAS pOR LEi, 

RESOLVE:
pORTARiA n.° 133, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR GERALDO FERREIRA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 134, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR CINTIA GOMES DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo II, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 135, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR DAVIDSON CHAGAS BARBOSA GANDRA para 
exercer o cargo em comissão de Assessor do Serviço de 
Transporte, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 136, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR LUCIANA COELHO DE CARVALHO para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Especial, a contar de 
01/01/2021. 

pORTARiA n.° 137, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR JENIFFER OLIVEIRA VICENTE para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 138, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR RENATO GONZAGA DE SOUZA para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 139, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR CEZAR AUGUSTO BARROSO FIGUEIREDO 
para exercer o cargo em comissão de Gerente, a contar de 

01/01/2021. 

pORTARiA n.° 140, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR ELTON SILVA DE OLIVEIRA para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo I, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 141, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 

pORTARiA n.° 142, DE 21 DE JAnEiRO DE 2021.
nOMEAR ADIL COSTA JOSE para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, a contar de 01/01/2021. 
                               Nova Iguaçu, 21 de janeiro de 2021.

EDuARDO REinA GOMES DE OLiVEiRA
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de 
Janeiro, por seus representantes legais, aprovou a seguinte 

COMpOSiÇÃO pARA AS COMiSSÕES 
pERMAnEnTES BiÊniO 2021 À 2022:

i. COnSTiTuiÇÃO, JuSTiÇA E REDAÇÃO 
FinAL
Presidente: VER. IGOR FEIO
Membro: VER. IGO MENEZES
Membro: VER. ARMANDINHO PENÉLIS

ii. FinAnÇAS, ORÇAMEnTO E FiSCALiZAÇÃO 
FinAnCEiRA
Presidente: VER. AMIGO BINHO
Membro: VER. MARCELO IRINEU
Membro: VER. DUDU CANELLA

iii. EDuCAÇÃO
Presidente: VER. CRISTIANE DO SOBREIRA
Membro: VER. NUNA DO WAGUINHO
Membro: VER. IGO MENEZES

iV. CuLTuRA
Presidente: VER. EDUARDO ARAÚJO
Membro: VER. TELMINHO 
Membro: VER. JULIO PIU

V. TuRiSMO, ESpORTE E LAZER
     Presidente: VER. DUDU CANELLA
Membro: VER. TEIXEIRA DO CARVÃO
Membro: VER. IGOR FEIO

Vi. CiÊnCiA E TECnOLOGiA
Presidente: VER. JULIO PIU
Membro: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO
Membro: VER. MARCELO IRINEU

Vii. SAÚDE pÚBLiCA, HiGiEnE, BEM-ESTAR 
SOCiAL
Presidente: VER. AMIGO BINHO
Membro: VER. ARMANDINHO PENÉLIS
Membro: VER. CRISTIANE DO SOBREIRA

Viii. MEiO AMBiEnTE
Presidente: VER. ARMANDINHO PENÉLIS
Membro: VER. IGO MENEZES
Membro: VER. EDUARDO ARAÚJO

ix. ADMiniSTRAÇÃO, TRABALHO E 
SERViDOR pÚBLiCO
Presidente:VER. NUNA DO WAGUINHO
Membro: VER. DUDU CANELLA
Membro: VER. TELMINHO

x. pROCESSO SELETiVO E COnCuRSO 
pÚBLiCO
Presidente: VER. IGOR FEIO
Membro: VER. EDUARDO ARAÚJO
Membro: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO

xi. inDÚSTRiA, COMÉRCiO E AGRiCuLTuRA
Presidente: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO
Membro: VER. JULIO PIU
Membro: VER. TEIXEIRA DO CARVÃO

xii.  HABiTAÇÃO E uRBAniSMO
Presidente: VER. TEIXEIRA DO CARVÃO 
Membro: VER. CRISTIANE DO SOBREIRA
Membro: VER. TELMINHO

xiii. DEFESA DO COnSuMiDOR E DiREiTOS 
HuMAnOS E SEGuRAnÇA pÚBLiCA
Presidente: VER. IGO MENEZES
Membro: VER. DUDU CANELLA
Membro: VER. MARCELO IRINEU

xiV. pROTEÇÃO AO iDOSO E À pESSOA COM 
DEFiCiÊnCiA
Presidente: VER. NUNA DO WAGUINHO
Membro: VER. AMIGO BINHO
Membro: VER. CRISTIANE DO SOBREIRA

xV. OBRAS E SERViÇOS pÚBLiCOS
Presidente: VER. EDUARDO ARAÚJO
Membro: VER. MARCELO IRINEU
Membro: VER. JULIO PIU

xVi. TRAnSpORTES
Presidente:VER. TELMINHO 
Membro: VER. NUNA DO WAGUINHO
Membro: VER. IGOR FEIO

xVii. ÉTiCA E DECORO
Presidente: VER. ARMANDINHO PENÉLIS
Membro: VER. RODRIGO COM A FORÇA DO POVO
Membro: VER. AMIGO BINHO 

xViii. DEFESA E DiREiTOS DOS AniMAiS
Presidente: VER. RIBEIRO
Membro: VER. TELMINHO
Membro: VER. NUNA DO WAGUINHO

SALA DAS SESSÕES, 19 DE JANEIRO DE 2021.

SiDnEY CAnELLA
pRESiDEnTE

          nELCi pRAÇA              MARKinHO GAnDRA
1º ViCE-pRESiDEnTE           1º SECRETÁRiO

MATHEuS iGuAL A VOCÊ  REGinA DO VALTinHO
     2º ViCE-pRESiDEnTE         2º SECRETÁRiO

FABinHO DE HELiÓpOLiS      HEnRiQuE FAROFA
  3º ViCE-pRESiDEnTE                3º SECRETÁRiO

Lei Orgânica Municipal de Belford Roxo – RJ
Atualizada até a Emenda nº 057/2020 

LEi ORGÂniCA DO MuniCÍpiO DE BELFORD ROxO

TÍTuLO i
DOS FunDAMEnTOS DA ORGAniZAÇÃO 

MuniCipAL

Art. 1º - O Município de Belford Roxo integra a união 
indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem 
como fundamentos:
I - a autonomia;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político.

Art. 2º - Todo o Poder emana do povo, que exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente nos 
termos da Constituição da República, da Constituição 
Estadual e desta Lei Orgânica.
               
Art. 3º - São objetivos fundamentais do Cidadão do 
Município e de seus representantes:
I - assegurar a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária;
II - garantir o desenvolvimento local, regional e nacional;
III - contribuir para o desenvolvimento estadual e 
nacional;

IV - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais; 
V - promover o bem-estar de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Art. 4º - Os direitos e deveres individuais e coletivos, na 
forma prevista na Constituição da República, integram 
esta Lei Orgânica e devem ser afixados em todas as 
repartições públicas do Município, nas escolas, nos 
hospitais ou em qualquer local de acesso público, para 
que todos possam, permanentemente, tomar ciência, 
exigir o seu cumprimento por parte das autoridades 
e cumprir, de sua parte, o que cabe a cada cidadão 
habitante deste Município ou que por seu território 
transite.

TÍTuLO ii
DA ORGAniZAÇÃO MuniCipAL

CApÍTuLO i
DA ORGAniZAÇÃO pOLÍTiCO-ADMiniSTRATiVA

Art. 5º - O Município de Belford Roxo, com sede na 
cidade que lhe dá nome, dotado da autonomia política, 
administrativa e financeira, reger-se-á por esta Lei 
Orgânica, observados os princípios das Constituições 
da República e do Estado. 
Parágrafo Único - O aniversário de emancipação 
político-administrativa, será celebrado no dia 03 de abril 
de cada ano.

Art. 6º - São poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Art. 7º - São símbolos do Município, a Bandeira, o Hino 
e o Brasão.
 
§1º- O Brasão do Município, cujo logotipo consta 
do Anexo I a esta Lei Orgânica, terá as seguintes 
características: escudo no formato português com 
volume nas bordas, incorporando uma curva na parte 
superior, para receber a coroa prateada de 8 torres, 
designada para os municípios. Na base, faixa para 
receber o nome do município, a data da emancipação 
e ano de sua construção. Na lateral direita, ilustração 
alusiva à cana de açúcar e à esquerda ao milho, 
representando algumas das culturas desenvolvidas a 
partir do século XVI que, além de atender o consumo 
local, era transportada por via fluvial através da ótima 
malha hídrica da bacia do Rio Sarapuí e do Rio Botas. 
Começando a descrição interna do escudo pelo centro 
superior do Brasão e seguindo sentido horário: A 
primeira ilustração é de um amanhecer do dia. A força 
do nosso astro maior sobre a montanha representa o 
novo tempo para as pessoas e a força e a coragem para 
o início para uma nova história da cidade. A ilustração 
com laranjais ao lado de uma ferrovia remete aos anos 
noventa do século XIX que marcam o início desse 
cultivo que proporcionou à Baixada Fluminense um novo 
desenvolvimento econômico para a área: plantio, cultivo, 
beneficiamento e transporte da laranja. A ilustração 
de uma indústria faz alusão à instalação da Bayer do 
Brasil em Belford Roxo no período desenvolvimentista 
contribuindo para a industrialização da região. A seguir 
a ilustração de um engenho. Eles foram fundamentais 
para o desenvolvimento econômico e cultural de toda 
a região da Baixada Fluminense. Por fim, a ilustração 
de um rio com uma canoa transportando pessoas faz 
alusão aos Rios Botas e Sarapuí. As bacias desses 
rios foram fundamentais para o desenvolvimento dessa 
região entre os séculos XVII e XIX.
*Alterado pela Emenda nº 046/2017

§2º- A Bandeira Municipal definida em Lei, terá ao 
centro o Brasão Municipal.
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Ingredientes

Modo de preparo

lAGARTo À 
PoRTuGuESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

MOLHO:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/Sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/Orégano/Se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

Limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
Limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
Coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
Coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
Coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
Deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
Tire a carne e deixar esfriar
Corte em fatias bem finas
Junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
Deixe ferver.
Junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
Deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
Sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FIlÉ DE SAlMão Ao 
forno faCÍlimo

500 g de filé de salmão/
Azeitonas fatiadas sem 
caroço/Orégano/3 colhe-
res de sopa de Molho de 
soja (shoyu)/Sal a gosto/
Azeite a gosto/Limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

Lave o salmão com 
suco de limão.
Aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
Reserve.
Cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
Sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
Decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
Despeje a cebola por 
cima.
Embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
Leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
Sirva com legumes e 
salada verde.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
§3º- A alteração dos símbolos municipais só poderá 
ser feita mediante consulta popular ,com a aprovação 
da maioria absoluta da população.
* parágrafos 1º, 2º e 3º acrescidos pela Emenda nº 
005 97
* Revogado pela Emenda nº 045/2017

Art. 8º - A Bandeira Municipal pode ser usada em todas 
as manifestações de caráter oficial ou particular.

Art. 9º - A Bandeira Municipal pode ser apresentada: 
I - Hasteada, nos edifícios públicos ou particulares, 
templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, 
auditórios, ruas e praças, ou em qualquer manifestação 
de sentimento dos munícipes, de caráter oficial ou 
particular em que lhe seja atribuído o devido respeito;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 
005/97.
II - Compondo com outras bandeiras, galhardetes, 
escudos ou peças semelhantes;
III - Conduzida em formaturas, desfiles ou mesmo 
individualmente;
IV - Distendida sobre ataúde, até a ocasião do 
sepultamento.

Art. 10 - Hastea-se diariamente a Bandeira Municipal:
I - Nos edifícios sede da Prefeitura e Câmara Municipal;
II - Nas escolas públicas e particulares;
III - Nas repartições municipais, Sociedades de 
Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações 
instituídas pelo Poder Público.

Art. 11 - Nos bens municipais, nos das Sociedades 
de Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações 
instituídas pelo Poder Público, bem como nas placas 
indicativas de obras e serviços o símbolo a ser usado é 
o Brasão do Município de Belford Roxo.
Parágrafo Único - Incluem-se entre os bens do 
Município, os imóveis, por natureza ou havidos por 
concessão física e os móveis que atualmente sejam 
do seu domínio, bem assim os que lhe vierem a ser 
atribuídos por Lei e os que se incorporarem ao seu 
patrimônio.

CApÍTuLO ii
DA DiViSÃO ADMiniSTRATiVA DO MuniCÍpiO

Art. 12 - O Município poderá dividir-se, para fins 
exclusivamente administrativos, em distritos, vilas e 
bairros.
§ 1º - Distrito é parte do território do Município, dividido 
para fins administrativos, da circunscrição territorial e de 
jurisdição Municipal, com denominação própria, e tendo 
por objetivo a descentralização dos serviços, com vistas 
à maior eficiência e controle por parte da população 
beneficiada.
§ 2º - O Distrito poderá subdividir-se em vilas, de acordo 
com a Lei.
§ 3º -  É facultada a descentralização administrativa 
com a criação, nos bairros, de Subprefeituras, 
munidas anteriormente, de infra-estrutura básica que 
atenda adequadamente as necessidades existentes 
naquelas regiões na forma da Lei de iniciativa do Poder 
Executivo, aprovada por maioria de 2/3 (dois terços) 
dos Vereadores que compõem o Legislativo.
§4º - Constituem bairros as porções contínuas e 
contíguas do território da sede, com denominação 
própria representando meras divisões geográficas 
desta.

Art. 13 - A criação, organização, supressão ou fusão 
de distritos dependem da Lei, observada a Legislação 
Estadual específica e o atendimento aos requisitos 
estabelecidos no artigo 15 desta Lei Orgânica.
Parágrafo Único - O Distrito pode ser criado mediante, 
fusão de dois ou mais distritos, aplicando-se, neste 
caso, as normas Estaduais e Municipais cabíveis 
relativas à criação e à supressão.

Art. 14 - São requisitos para a criação de Distritos, 
população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 
sexta parte da exigida para a criação de Município.
Parágrafo Único - Comprovam-se os requisitos 
mediante:
a) declaração emitida pela Fundação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, de estimativa da 
população;
b) certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, 
fixando o número de eleitores;
c) certidões dos Órgãos Fazendários Estaduais e do 
Municipal, apontado a arrecadação da área Territorial 
em tela.

Art. 15 - Na fixação das divisões distritais devem ser 
observadas as seguintes normas:
I - preferência, para a delimitação, das linhas naturais, 
facilmente identificáveis;
II - na existência de linhas naturais, utilização de linha 
reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam 
facilmente identificáveis.
 
Art. 16 - Os distritos criados no Município de Belford 
Roxo, obedecerão aos limites das atuais Subprefeituras.
Parágrafo Único - A criação de Distritos far-se-á por Lei 
Complementar.

CApÍTuLO iii
DA COMpETÊnCiA DO MuniCÍpiO

SEÇÃO i
DA COMpETÊnCiA pRiVATiVA

Art. 17 - Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a Legislação Federal e a Estadual no 

que couber;
III - elaborar o plano plurianual e o orçamento anual;
IV - instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos 
fixados em Lei;
V - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
Legislação Estadual;
VI - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
VII - dispor sobre organização, administração e 
execução dos serviços Municipais;
VIII - dispor sobre administração, utilização e alienação 
dos Bens Públicos;
IX - instituir o quadro, os planos de carreira e o regimento 
único dos servidores públicos;
X - organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos locais, 
incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;
XI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado programas de educação pré-escolar 
e de ensino fundamental;
XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais 
e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da 
criança e do adolescente;
XIII - estimular a participação popular na formulação 
de políticas públicas e na ação governamental, 
estabelecendo programas de incentivo e projetos 
de organização comunitária nos campos social e 
econômico, bem como cooperativas de produção e 
mutirões;
XIV - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população, incluindo a assistência nas emergências 
médico-hospitalares de pronto-socorro, com recursos 
próprios ou mediante convênio com entidade 
especializada;
XV - planejar e controlar o uso, o parcelamento e a 
ocupação do solo em território municipal;
XVI - estabelecer normas de edificação, de loteamento, 
de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem 
como as limitações urbanísticas convenientes à 
ordenação do seu território, observadas as diretrizes da 
Lei Federal;
XVII - instituir, planejar e fiscalizar programas de 
desenvolvimento urbano nas áreas de habitação 
e saneamento básico, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na Legislação Federal, sem prejuízo do 
exercício da competência comum correspondente;
XVIII - prover sobre a limpeza das vias e logradouros 
públicos, remoção e destino de lixo domiciliar ou não, 
bem como sobre o de outros detritos e resíduos de 
qualquer natureza;
XIX- conceder e renovar licença para localização 
e funcionamento de estabelecimentos industriais, 
comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;
XX -  cassar a licença que houver concedido ao 
estabelecimento cuja atividade venha a se tornar 
prejudicial à saúde, à higiene, à segurança e ao sossego 
público e aos bons costumes;
XXI - coordenar as atividades urbanas, fixando condições 
e horários para funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas 
as normas da Legislação Federal aplicável;
XXII -  organizar e manter os serviços de fiscalização 
necessárias ao exercício do seu poder de política 
administrativa;
XXIII - fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas 
e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, 
observada a Legislação Federal pertinente;
XXIV – Adquirir bens inclusive por meio de 
desapropriação mediante autorização legislativa.
*inciso com redação alterada pela Emenda nº 022/01.
XXV - dispor sobre o registro, guarda, vacinação e 
captura de animais, com a finalidade precípua de 
controlar e erradicar moléstias de que possam ser 
portadores ou transmissores;
XXVI - disciplinar os serviços de carga e descarga, bem 
como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos 
que circulem em vias públicas municipais, incluídas 
as vicinais cuja conservação seja de competência 
municipal;
XXVII- sinalizar as vias urbanas e as estradas 
municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua 
utilização;
XXVIII- regulamentar a utilização dos logradouros 
públicos e, especialmente no perímetro urbano, 
determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória 
de veículos de transporte coletivo;
XXIX- fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e 
tráfego em condições especiais;
XXX - regular as condições de utilização dos bens públicos 
de uso comum;
XXXI- regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, 
permitir ou autorizar, conforme o caso:
a) o serviço de carros de aluguel, acrescido o uso de 
taxímetro;
b) os serviços funerários e os cemitérios;
c) os serviços de mercados, feiras e matadouros 
públicos;
d) os serviços de construção e conservação de estradas, 
ruas, vias ou caminhos municipais;
e) a afixação de cartazes e anúncios, assim como a 
utilização de quaisquer outros meios de publicidade e 
propaganda, nos locais sujeitos ao poder de política 
municipal;
f) os serviços de iluminação pública;
XXXII - fixar os locais de estacionamento público de táxi 
e demais veículos;
XXXIII - estabelecer servidões administrativas 
necessárias à realização de seus serviços e dos seus 
concessionários e permissionários;
XXXIV - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação 
mediante autorização legislativa;

* inciso com redação alterada pela Emenda nº 022/01
XXXV - assegurar a expedição de certidões, quando 
requerida às repartições municipais, para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações;
XXXVI - regulamentar a utilização das vias, logradouros 
públicos e áreas de uso comum do povo e seus 
subsolos por concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos;
XXXVII - participar de entidades que congreguem outros 
Municípios integrados na mesma região metropolitana, 
aglomeração urbana ou micro região, na forma estabelecida 
em Lei;
XXXVIII - integrar consórcio com outros Municípios para a 
solução de problemas comuns;
XXXIX- estabelecer e impor penalidades por infração 
de suas Leis e regulamentos;
§ 1º - As competências previstas neste artigo não 
esgotam o exercício privativo de outras  na forma da 
Lei desde que se tenha ao interesse do Município e ao 
bem-estar de sua população e não ocorra o conflito com 
as competências Federal e Estadual;
§2 - A Lei que dispuser sobre a guarda-Municipal, 
destinada à proteção dos bens, serviços e instalações 
Municipais, estabelecerá sua organização e 
competência;
§ 3º- A política de desenvolvimento urbano, com objetivo 
de ordenar as funções sociais da cidade e de garantir o 
bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada 
em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, nos 
termos do Artigo 182, § 1º da Constituição da República.

Art. 17A - O Município aplicará anualmente, nos 
distritos, nunca menos de 50% (cinqüenta por cento), 
de sua própria arrecadação, incluída igual participação 
nas transferências de recursos constitucionais.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 022/01

SEÇÃO ii
DA COMpETÊnCiA COMuM

Art. 18 - É de competência comum do Município, 
da União e do Estado, na forma prevista em Lei 
complementar Federal:
I - zelar pela guarda  da Constituição da República, 
da Constituição Estadual, das Leis e das instituições 
democráticas, e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, e da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência, 
acrescidos os idosos;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descentralização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater  a poluição 
em qualquer de suas formas;
VII - preservar e recuperar as florestas, a fauna e a flora;
VIII -fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração  de recursos hídricos 
e minerais em seu território;
XII - estabelecer e implantar a política de educação 
para a segurança do trânsito.

SEÇÃO iii
DA COMpETÊnCiA SupLEMEnTAR

Art. 19 - Compete ao Município suplementar a 
Legislação Federal e a Estadual no que diz respeito ao 
seu peculiar interesse, visando adaptá-las à realidade e 
às necessidades locais.

CApÍTuLO iV
DAS VEDAÇÕES

Art. 20 - Além de outros casos previstos nesta Lei 
Orgânica, ao Município é vedado:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a colaboração 
de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções ou preferências entre brasileiros;
III - subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com 
recursos públicos, pela imprensa, cartazes, anúncios 
ou outro meio de comunicação, propaganda político-
partidária ou a que se destinar à campanha ou objetivos 
estranhos à administração e ao interesse público.

CApÍTuLO V
DA ADMiniSTRAÇÃO pÚBLiCA

SEÇÃO i
DiSpOSiÇÕES GERAiS

Art. 21 – A administração pública direta e indireta de 
quaisquer dos poderes do Município obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e razoabilidade e, também, ao 
seguinte: 
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
I - os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
em Lei, assim como aos estrangeiros, na forma da Lei;
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Ingredientes

Modo de preparo

STolEn

Etapa 1
Cerca de 300g de 
farinha de trigo
125 ml de leite li-
geiramente morno
30g de fermento 
biológico
1 pouco de cerve-
ja
Etapa 2
1 colher (sobreme-
sa) de sal
120g de manteiga
Casca ralada de 
limão
80g de açúcar
250 ml de leite
2 gemas
Etapa 3
400g de farinha de 
trigo
8g de fermento 
em pó
Etapa 4
2 colheres (sopa) 
de rum
100g de chocolate 
meio-amargo pi-
cado
100g de frutas cris-
talizadas
100g de uvas pas-
sas
100g de nozes mo-
ídas
Etapa 5
150g de açúcar
Manteiga derreti-
da

Etapa 1
Misture bem os 
ingredientes, for-
mando uma mas-
sa pequena.
Deixe fermentar.
Etapa 2
Adicione os ingre-
dientes dessa eta-
pa na massa fer-
mentada e misture 
del icadamente, 
até ficar homogê-
nea.
Etapa 3
Junte a farinha de 
trigo e o fermento 
em pó à mistura 
da etapa 2 e mis-
ture bem, até a 
massa ficar bem 
homogênea.
Deixar descansar e 
crescer num lugar 
quente.
Etapa 4
Misture todos os in-
gredientes a mas-
sa crescida.
Deixe descansar e 
crescer novamen-
te, no papel de as-
sar, por ½ hora.
Depois, asse vaga-
rosamente em for-
no baixo.
Etapa 5
Enquanto o Stollen, 
depois de assado, 
ainda estiver quen-
te, pinte com man-
teiga e polvilhe 
açúcar.
Repita até que 
acabem a mantei-
ga e o açúcar, de 
forma que o Stol-
len fique com uma 
casca branca.
Sirva em seguida.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
* inciso acrescido pela Emenda nº 013/97
* inciso alterado pela Emenda nº 018/99
II - a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para o Cargo em 
Comissão, declarado, em Lei, de livre nomeação e 
exoneração;
* inciso acrescido pela Emenda nº 013/97
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
III- o exercício anterior ou atual de função, cargo ou 
emprego público será sempre computado como título 
nos concursos públicos de provas e títulos;
* inciso acrescido pela Emenda nº 013/97
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 019/99
IV- para cada seis meses de exercício contar-se-á 
três pontos, podendo apresentar provas de títulos de 
no máximo 25% (vinte e cinco por cento) do limite da 
pontuação estabelecida em Lei;
iV- A nota de títulos de caráter classificatório, terá peso 
equivalente a 30% (trinta por cento) da nota total do 
concurso público de provas e títulos.
* inciso acrescido pela Emenda nº 013/97
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 019/99
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 050/17
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento;
* inciso acrescido pela Emenda nº 013/97
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
VI - a Lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público; definindo o 
prazo da contratação de acordo com as peculiaridades 
da contratação;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 019/99
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 030/05
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em Lei específica, Lei Federal;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
VIII - a Lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão;
IX - a Lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos de administração 
direta, autárquica e funcional, dos membros de qualquer 
dos poderes do Município, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remunerada, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal em espécie de que trata o 
Art. 37, XI da Constituição Federal;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XIV - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado 
o disposto nos incisos XI e XIV, deste artigo, e nos arts. 
39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição 
Federal;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XVI - é vedada a acumulação remunerada de Cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI, deste Artigo:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
* inciso e alíneas com redação alterada pela Emenda 
nº 018/99
* inciso e alínea “c” com redação alterada pela 
Emenda nº 030/05
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos 
e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da Lei;
XIX - somente por lei específica, poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, 
de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação. 
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
a) a Lei será votada, em dois turnos, com interstício, de 5 (cinco) dias, 

por maioria de 2/3 (dois terços);
b) depende de autorização Legislativa, em cada caso, 
a criação de subsidiárias das entidades mencionadas, 
assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada obedecidos os critérios previstos na 
alínea anterior;
XX – Ao servidor efetivo investido em cargo em 
comissão ou função de confiança é devido a retribuição 
pelo exercício do cargo.
* inciso com redação alterada  pela Emenda nº 
019/99
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 030/05
§1º - A não observância do disposto nos incisos II e III 
deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos de Lei.
§2º- As reclamações relativas à prestação de serviços 
públicos serão disciplinados em Lei.
§3º - Os atos de improbidade administrativa importarão 
na suspensão dos direitos políticos, na perda da 
função pública, na indisponibilidade dos bens e no 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista 
em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§4º- Os prazos de prescrição para ilícitos praticados 
por qualquer agente, servidor ou não, que causem 
prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento, são estabelecidos em Lei Federal.
§5º - As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços público 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa.
Parágrafo Único – * parágrafo acrescido pela 
Emenda nº 018/99
* parágrafo revogado pela Emenda nº 019/99.

SEÇÃO ii
DOS SERViDORES pÚBLiCOS

Art. 22 - O Município instituirá conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos poderes, 
observando os princípios consoantes do artigo 39, § 1º, 
I, II, e III da Constituição Federal.
* Artigo com redação alterada  pela Emenda nº 
018/99
§ 1º - parágrafo revogado pela Emenda nº 018/99
Parágrafo Único - Aplica-se  aos servidores ocupantes de 
cargo público o disposto no art. 7º IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX da Constituição 
Federal, podendo a lei estabelecer requisitos, diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo exigir.
* parágrafo acrescido pela Emenda nº 018/99
Art. 23 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente; sendo os proventos 
integrais quando decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificadas em Lei;
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;
* inciso ii alterado pela Emenda nº 016/98
III - *inciso revogado pela Emenda nº 018/99
a) *alínea revogada pela Emenda nº 018/99.
b) *alínea revogada pela Emenda nº 018/99.
c) *alínea revogada pela Emenda nº 018/99.
d) *alínea revogada pela Emenda nº 018/99.
§ 1º - Nos casos de exercício de atividades consideradas 
penosas, insalubres ou perigosas, a aposentadoria 
se dará aos 25 (vinte e cinco) anos com proventos 
integrais. 
(ARTiGO DECLARADO inCOnSTiTuCiOnAL pELO 
TJRJ)
§ 2º - O tempo de serviço Público Federal, Estadual ou 
Municipal será computado integralmente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade.
§ 3º - Aplica-se ao Servidor Público o disposto no § 2º 
do art. 202 da Constituição da República Federativa do 
Brasil.
§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma data, sempre que modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também, estendidos 
aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidas aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrente da transformação ou 
reclassificação de cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria.
§ 5º- O benefício da pensão por morte corresponderá 
à totalidade da remuneração ou proventos do servidor 
falecido, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 6º- O Município poderá instituir contribuição cobrada de 
seus servidores públicos municipais, pertencentes aos 
Poderes Executivos e Legislativo, inclusive Secretários 
Municipais, bem como de detentores de cargos eletivos, 
para implantação de sistema previdenciário, na forma 
da Lei.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99

Art. 24 - São estáveis após três anos de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de Concurso Público.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
§ 1º - O Servidor Público estável  só perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.
§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do 
servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante  da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
 § 3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 

o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, 
até adequado aproveitamento em outro cargo.
 
Art. 25 - Os servidores Municipais terão como data base 
o dia 1º de abril e seus vencimentos serão corrigidos 
mediante a política salarial adotada pelo Poder 
Executivo, dentro das disponibilidades orçamentárias 
do exercício.
 
Art. 26 * Artigo com redação alterada pela Emenda 
nº 003/95
* Artigo a com redação alterada pela Emenda nº 
023/01
* Artigo revogado pela Emenda nº 026/03
 
Parágrafo Único – * parágrafo acrescentado pela 
Emenda nº 023/01
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03 
§1º * parágrafo com redação alterada pela Emenda 
nº 003/95
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03
§2º. * parágrafo com redação alterada pela Emenda 
nº 003/95
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
014/97
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03 
§3º. * parágrafo com redação alterada pela Emenda 
nº 003/95
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
014/97
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03
§4º. * parágrafo com redação alterada pela Emenda 
nº 003/95
* parágrafo alterado pela Emenda nº 014/97
* parágrafo alterado pela Emenda nº 021/00
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03 
§5º. *parágrafo acrescentado pela Emenda nº 017/98.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
021/00
* parágrafo revogado pela Emenda nº 026/03

Art. 27 - A lei assegurará, ainda, aos servidores da 
administração direta, o disposto no Art. 84 e seu 
Parágrafo Único e artigo 85 da Constituição do Estado.
Art. 28 - O Servidor Municipal dos Poderes Executivos 
e Legislativo, quando requisitado para exercer Cargo 
em Comissão, poderá ser colocado à disposição com 
ou sem qualquer ônus para o poder cedente.
Art. 29 - Fica garantida pensão por morte, ao conjunto 
dos dependentes dos servidores públicos municipais, 
bem como dos detentores de cargos eletivos, na forma 
da lei, a contar da data do óbito ou decisão judicial no 
caso de morte presumida.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 009/97
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
§1º. O valor mensal da pensão por morte será o valor da 
remuneração ao tempo do evento morte. Excluindo-se 
as vantagens que não sejam de caráter individual.
I - o valor da pensão por morte será reajustada nas 
mesmas proporções e época do reajuste dos servidores 
municipais;
II - a pensão por morte fica limitada ao valor da remuneração do cargo 
que ocupava à época do evento;
III - os órgãos de pessoal deverão ajustar 
temporariamente, a pensão por morte, sempre que esta 
ultrapassar os limites do inciso anterior.
§2º. São beneficiários da pensão por morte, na condição 
de dependentes:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, 
de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido;
II - o enteado ou menor que esteja sob a guarda do 
servidor e não possua condições suficientes para o 
próprio sustento e educação;
III - os pais que estiverem na dependência à época do 
evento morte;
IV- a dependência econômica das pessoas do inciso I é 
presumida e das demais deve ser comprovada.  
§3º. A existência de dependente de qualquer das classes 
do parágrafo anterior exclui do direito às prestações os 
das classes seguintes.
*parágrafos acrescidos pela Emenda nº 009/97
§4º. Para efeito do que consta no caput deste artigo, 
entende-se como Servidor aqueles que ocupam cargos 
de proventos efetivos bem como os que ocupam cargos 
demissíveis ad nutum.
§5º. Os efeitos produzidos neste artigo retroagem à 14 
de agosto de 1993.
parágrafos 4º e 5º acrescidos pela Emenda nº 015/97

Art. 30 - Fica instituído o triênio, como benefício por 
tempo de serviço público prestado ao município, 
observando o seguinte:
* Artigo alterado pela Emenda nº 018/99
*Artigo revogado pela Emenda nº 049/2017
§1º. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor 
público, calculado sobre o vencimento básico do cargo 
efetivo, vedado qualquer outro tipo de acréscimo para base 
de cálculo.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
§2º.O adicional é devido à razão de 5% (cinco) por cento 
a cada três anos de tempo público efetivo, observando 
o limite máximo de 35% (trinta e cinco) por cento. 
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
* paragrafo 2º. Revogado pela Emenda no 042. 
12/05/15.
* Revogado o artigo 30 pela Emenda nº 049 de 
16/05/2017
Art. 31 - Os Servidores Municipais ao completarem 
tempo de serviço para aposentadoria, farão jus como 
benefício, conforme for previsto em Lei.
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Ingredientes

Modo de preparo

CrePe de taPioCa 
(CrePioCa)

1 ovo (é melhor tirar a 
pele da gema)/1 colher 
de polvilho doce (pode 
ser substituído por tapioca 
ou polvilho azedo)/1 co-
lher de requeijão/1 colher 
de água/1 pitada sal.

Bata todos os ingredien-
tes em um mixer até obter 
uma consistência cremo-
sa.
Despeje uma concha da 
massa numa frigideira le-
vemente untada com 
margarina, tampe e deixe 
dourar.
Recheie a gosto e dobre 
ao meio como um crepe.

Ingredientes

Modo de preparo

PIRão DE FRAnGo

2 peitos de frango/1 
cebola/3 dentes de 
alho/2 tomates/sal/
caldo de frango/salsi-
nha e cebolinha/fari-
nha de mandioca.

Desfie os frangos depois 
de cozidos.
Não jogue a água que 
cozinhou o frango.
Refogue a cebola, o alho, 
coloque o frango e faça 
o molho com os tomates, 
tempere com o caldo de 
frango, sal, cebolinha e 
salsinha.
Coloque a água que está 
separada para ferver.
Em um recipiente coloque 
a farinha de mandioca 
com um pouco de água.
Acrescente o molho de 
frango na água fervendo.
Aos poucos engrosse com 
a farinha de mandioca 
que está separada.

Ingredientes

Modo de preparo

FRAnGo DE PAnElA DE 
PRESSão SEM ÁGuA

1 frango inteiro/1/2 ce-
bola/pimenta-do-reino (a 
gosto)/cebolinha (a gos-
to)/salsinha (a gosto)/co-
lorau (a gosto).

Corte o frango em pedaços.
Coloque em uma panela 
de pressão o frango e os in-
gredientes, menos o colorau 
e cozinhe por 20 minutos em 
fogo alto.
Abra a panela com cuida-
do (não esqueça de tirar a 
pressão), coloque o colorau 
e uma pitada de sal.
Cozinhe por mais 20 minutos, 
dependendo do seu fogão 
em fogo médio.

Ingredientes

Modo de preparo

bolo de 
CoCa - Cola

6 ovos/1 latinha de Coca 
- Cola tradicional/2 xíca-
ras de farinha de trigo/1 
colher de sopa de fermen-
to/2 xícaras de açúcar

Primeiro abra a Coca - 
Cola e deixe alguns mi-
nutos aberta para per-
der o gás e não espumar 
muito na hora de bater
Bater as gemas com o 
açúcar, misturar a Coca 
- Cola até dissolver bem
Depois é só misturar com 
o trigo, claras e fermento
Levar ao forno médio 
por aproximadamente 
40 minutos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
Art. 32 - O Servidor Público Municipal poderá gozar licença 
especial, na forma de Lei, ou transformá-la em pecúnia 
indenizatória, na ocasião de sua aposentadoria, segundo 
sua opção.
paragráfo Único – Os períodos de licença-prêmio 
já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a 
falecer, serão convertidos em pecúnia, em favor de seus 
beneficiários da pensão.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05
*parágrafo acrescido pela Emenda nº 050/17

TÍTuLO iii
DA ORGAniZAÇÃO DOS pODERES

CApÍTuLO i
DO pODER LEGiSLATiVO

SEÇÃO i
DA CÂMARA MuniCipAL

Art. 33 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara 
Municipal.
Parágrafo Único - Cada legislatura tem a duração de 4 
(quatro) anos, correspondendo cada ano a uma sessão 
legislativa.
 
Art. 34 - A Câmara Municipal compõe-se de 25 (vinte 
e cinco) Vereadores eleitos pelo sistema proporcional, 
como representantes do povo, com mandato de 4 
(quatro) anos. 
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 036/09
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 038/11
§ 1º - São condições de elegibilidade para o exercício 
do mandato de Vereador, na forma da Lei Federal:
I -  o pleno exercício dos direitos políticos;
II - o alistamento eleitoral;
III - a nacionalidade brasileira;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V -  a filiação partidária;
VI - a idade mínima de 18(dezoito) anos;
VII - ser alfabetizado.
§ 2º - É de 25 (vinte e cinco) o número de vereadores da 
Câmara Municipal.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 004/96
* parágrafo revogado pela Emenda nº 036/09

§ 3º - A cada eleição serão feitos os ajustes necessários 
obedecidos os limites fixados na Constituição Federal, 
em face da população do município no ano anterior à 
eleição, fornecida pelo órgão oficial.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 004/96
* parágrafo revogado pela Emenda nº 036/09
 
Art. 35 - A Câmara Municipal reunir-se-á anual e 
ordinariamente, na sede do Município, de 15 de fevereiro 
a 30 de junho, de 1º de agosto a 15 de dezembro.
§ 1º - As reuniões inaugurais de cada sessão 
legislativa, marcadas para as datas que lhes 
correspondem, previstas no caput deste artigo, serão 
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente 
quando coincidirem com sábados, domingos e 
feriados.
§ 2º - A convocação da Câmara é feita no período 
e nos termos estabelecidos no caput deste artigo 
correspondendo à sessão legislativa ordinária.
§ 3º - A convocação extraordinária da Câmara Municipal 
far-se-á:
I - pelo Prefeito, quando este a entender necessária;
II - pelo Presidente da Câmara, para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito;
III- pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento da 
maioria dos membros desta, em casos de urgência ou 
interesse público relevante.
§ 4º - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara 
Municipal somente deliberará sobre a matéria para a 
qual foi convocada.
 
Art. 36 - As deliberações da Câmara Municipal serão 
tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos 
seus membros, salvo disposição em contrário prevista 
na Constituição da República e nesta Lei Orgânica.
 
Art. 37 - A sessão legislativa ordinária não será 
interrompida sem a deliberação sobre o Projeto de Lei 
Orçamentária.
 
Art. 38 - As sessões da Câmara realizar-se-ão em 
recinto destinado ao seu funcionamento, observado o 
disposto no Art. 42, XIII, desta Lei Orgânica.
§ 1º - O horário das sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara Municipal é o estabelecido em seu 
Regimento Interno.
§ 2º - Poderão ser realizadas sessões solenes fora do 
recinto da Câmara.
 
Art. 39 - As sessões serão públicas, salvo deliberação 
em contrário da maioria dos Vereadores, adotada em 
razão de motivo relevante.
 
Art. 40 - As sessões somente serão abertas com a 
presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros 
da Câmara.
Parágrafo Único - Considerar-se-á presente à sessão o 
Vereador que assinar o livro de presença  até o início da 
Ordem do Dia e participar dos trabalhos do plenário e das 
votações.

SEÇÃO ii
DAS ATRiBuiÇÕES DA CÂMARA MuniCipAL

Art. 41 - Cabe à Câmara Municipal de Belford Roxo, 
com sanção do Prefeito, para o especificado no Artigo 
42 da Lei Orgânica Municipal, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município especialmente 
sobre:

* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
I -  tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas 
rendas;
II - isenção de anistia em matéria tributária bem como 
remissão de dívidas;
III -diretrizes orçamentárias, orçamento anual, plano 
plurianual e autorização para abertura de créditos 
suplementares e especiais;
IV - operações, auxílio e subvenções;
V - aprovação do Plano Diretor e demais Planos e 
Programas de Governo;
VI - delimitação do perímetro urbano;
VII - normas urbanísticas, particularmente as relativas a 
zoneamento e loteamento;
VIII - projetos de lei que autorizem a criação de 
entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 
público ou privado.
 
Art. 42 - É de competência exclusiva da Câmara 
Municipal:
I - eleger os membros de sua Mesa Diretora;
II - elaborar o Regimento Interno;
III - organizar os serviços administrativos internos e 
prover os cargos respectivos;
IV - propor a criação ou a extinção dos cargos dos 
serviços administrativos internos e a fixação dos 
respectivos vencimentos, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos 
Vereadores;
Vi- autorizar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários 
Municipais, a ausentar-se do Município, quando a ausência 
exceder a 5 (cinco) dias ou do território nacional por qualquer 
prazo;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 035/09
VII - fiscalizar as fundações e as empresas em que 
o Município detenha a maioria do capital social com 
direito a voto;
VIII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando 
sobre o parecer do órgão de contas que for competente, 
segundo a constituição do Estado, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias do seu recebimento, observados os 
seguintes preceitos: 
a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer 
por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara;
b) as contas do Prefeito ficarão à disposição de qualquer 
contribuinte do Município para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da Lei;
c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, 
remetidas ao Ministério Público, para fins de direito;
d) a decisão que trata a letra “c” poderá ser revista 
se ficar comprovada a inobservância dos princípios 
constitucionais e legais, cabendo ao plenário por 
voto da maioria absoluta proceder à anulação, após 
provocação de qualquer interessado. 
* Alínea acrescentada pela Emenda nº  029/04.
IX - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos 
Vereadores, nos casos indicados na Constituição da 
República, nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal 
aplicável;
X - autorizar a realização de empréstimos ou de créditos 
internos ou externos de qualquer natureza de interesse 
do Município;
XI - proceder à tomada de contas do Prefeito, através 
de comissão especial, quando não apresentadas as 
contas na forma da Lei;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 030/05
XII - estabelecer e mudar temporariamente o local de 
suas reuniões;
XIII - convocar o Prefeito e os Secretários Municipais 
ou ocupantes de cargos equivalentes para prestar 
informações sobre matéria de sua competência;
XIV - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de 
suas reuniões;
XV - criar comissão parlamentar de inquérito sobre 
o fato determinado e com evidentes indícios de 
irregularidades, mediante requerimento de metade de 
seus membros;
XVI - conceder título de cidadão honorário ou conferir 
homenagem a pessoa que, reconhecidamente, tenha 
prestado relevantes serviços ao Município ou nele tenha 
se destacado pela atuação na vida pública e particular 
mediante aprovação pelo voto da maioria dos membros 
da Câmara;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 018/99
XVII -  solicitar a intervenção do Estado no Município;
XVIII - representar judicialmente contra o Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores por infrações comuns e crimes de 
responsabilidades tipificados em Lei Federal;
XIX – Subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais, fixado em lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 
37, XI, 39, §4º,57, §7º, 150, II; 153, III e 153, § 2º, I, da 
Constituição da República Federal.
* inciso alterado pela Emenda nº 018/99
XX – O Subsídio dos Vereadores será fixado em lei de 
iniciativa da Câmara Municipal, nos termos e limites 
definidos na Constituição da República.
* inciso acrescentado pela Emenda nº 018/99
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 030/05 

Art. 43 - O quadro de servidores da Câmara Municipal 
não poderá ser superior a 25 (vinte e cinco) vezes o 
número de Vereadores que a compõem.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 007/97
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 020/00

SEÇÃO iii
DA REMunERAÇÃO DOS AGEnTES pOLÍTiCOS

Art. 44 – Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, 
dos Vereadores e dos Secretários, serão fixados pela 
Câmara Municipal.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº  
018/99
Art. 45 – O subsídio mensal do Prefeito, da 
administração pública, será fixado, em cem por cento 
daquele estabelecido, em espécie, como teto, na forma 
do disposto no Artigo 37, XI da Constituição Federal.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
§ Único – O subsídio do Vice-Prefeito será fixado na 
lei que fixar o subsídio do Prefeito, observado o teto 
municipal.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05 
§ 1º - * parágrafo revogado pela Emenda nº 018/99
§ 2º - * parágrafo revogado pela Emenda nº 018/99
§ 3º - * parágrafo revogado pela Emenda nº 018/99
§ 4º - * parágrafo revogado pela Emenda nº 18/99
 
Art. 46 – É de exclusiva competência da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal a iniciativa da proposição que 
visa à fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Vereadores, do Presidente da Câmara, 
dos Secretários Municipais e da remuneração dos 
servidores da Câmara.
* Artigo de 22/03/2005 pela Emenda nº 018/99
Parágrafo Único – * parágrafo revogado pela 
Emenda nº 018/99
*posteriormente, acrescentado pela Emenda nº 
019/99
* parágrafo revogado pela Emenda nº 030/05 

Art. 47 – O subsídio do Presidente da Câmara Municipal, 
será fixado em Lei da Câmara Municipal, na razão de 
setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 
espécie, para o Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro.
* Artigo cm redação alterada pela Emenda nº 018/99

SEÇÃO iV
DOS VEREADORES

Art. 48 - Os Vereadores são invioláveis, no exercício 
do mandato e na circunscrição do Município, por suas 
opiniões, palavras e votos.
§ 1º - * parágrafo revogado pela Emenda nº 030/05
§ 2º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os 
autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, 
à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da 
maioria de seus membros, resolva a prisão e autorize, 
ou não, a formação de culpa. 
§ 3º - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar 
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato nem sobre as pessoas que lhe 
confiarem ou delas receberem informações.
 
Art. 49 - Os Vereadores prestarão compromisso e 
tomarão posse no dia primeiro (1º) de janeiro do 
primeiro ano de cada legislatura, fazendo declaração 
de seus bens, que constará da ata e que deverá ser 
renovada no final do mandato.

Art. 50 - É vedado ao Vereador:
I - Desde a expedição do Diploma:
a) firmar ou manter contratos com o Município, com 
suas autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista ou com suas empresas 
concessionárias de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou 
municipal;
c) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa 
que goze de favor decorrente de contrato com pessoas 
jurídicas de direito público municipal, ou nela exercer 
função remunerada;
d) patrocinar causa junto ao Município em que seja 
interessada qualquer das entidades a que se refere a 
alínea “a” do inciso I.
 
Art. 51 - Perderá o mandato o Vereador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas 
no artigo anterior;
II- cujo procedimento for declarado incompatível com 
o decoro parlamentar ou atentatório as instituições 
vigentes;
III -que se utilizar do mandato para a prática de atos de 
corrupção ou de improbidade administrativa;
IV - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias 
da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou 
missão autorizada pela Edilidade.
V - que fixar residência fora do Município;
VI - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
§ 1º - Além de outros definidos no Regimento Interno 
da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível 
com o decoro Parlamentar o abuso das prerrogativas 
asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens 
ilícitas ou imorais.
§ 2º - Nos casos dos incisos I e III, a perda do mandato 
será declarada pela Câmara, por voto secreto de 2/3 
(dois terços), mediante provocação da Mesa, sendo 
assegurada ampla defesa.
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos IV e VI, a perda 
será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer de seus membros ou 
de Partido Político representado na Casa, assegurada 
ampla defesa.
 
Art. 52 - O Vereador poderá licenciar-se:
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 Copa do BraSil SuB-17

Molecada de Xerém na final

Após vitória por 6 a 1 na Gávea, a 
garotada meteu 3 a 0 nas Laranjeiras 

e assinou o passaporte

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

a geração dos So-
nhos mostrou 
mais uma vez a 

sua força e atropelou o 
Flamengo novamente 

pela semifinal da Copa 
do Brasil Sub-17. os 
Moleques de Xerém 
venceram por 3 a 0 e 
com o agregado de 9 a 
1, garantiram a vaga na 
decisão da competição. 
os gols foram marcados 

por Matheus Martins, 
Felipe lucas e gustavo 
lobo.

Podendo até mesmo 
perder por quatro gols 
de diferença, já que no 
jogo de ida goleou o 
Flamengo por 6 a 1, na 

gávea, o Fluminense ig-
norou o resultado favo-
rável e partiu pra cima 
do adversário logo des-
de o início da partida.

Repetindo as boas atu-
ações das outras fases, 
os Moleques de Xerém 

conseguiram fazer 3 a 0, 
com certa tranquilidade 
e garantir a vaga na final.

Os confrontos finais 
acontecerão na segunda-
-feira (25) e na sexta-fei-
ra (29) deste janeiro.

um dos mais alegres 

após a classificação, Ma-
theus Martins considera 
a união do grupo um dos 
fatores importantes na 
boa fase. “Estamos fe-
chados e queremos ser 
campeões”, resumiu o 
artilheiro.

A geração tricolor dos sonhos decidirá o título nos próximos dias 25 e 29

ECOCARDIOGRAMA | ELETROENCEFALOGRAMA | ELETROCARDIOGRAMA
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SEGunDo CADERno

Ingredientes

Modo de preparo

banana ComPrida 
reCheada

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

Descasque os cama-
rões.
Corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
Tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
Reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
Reserve as cascas.
Corte as bananas em 
pedaços e reserve.
Recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
Regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
Leve ao forno alto, 
200C, preaquecido 
por 20 minutos.
Retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
Em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
Retire do forno e 
monte o prato.
Coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
Regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
I - por motivo de doença;
II -para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 
desde que o afastamento não ultrapasse cento e oitenta 
dias por Sessão Legislativa;
III - para desempenhar missões temporárias, de caráter 
cultural ou de interesse do Município.
§ 1º - Não perderá o mandato, desde que regularmente 
licenciado pela Câmara Municipal, o Vereador investido no 
cargo de provimento em comissão no âmbito municipal, 
estadual ou federal.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
025/03
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
035/09

§ 2º - Na hipótese do § 1º  o vereador poderá optar pela 
remuneração do mandato.
§ 3º - Ao Vereador licenciado, nos termos do inciso 
I, a Câmara fará o pagamento no valor dos demais 
Vereadores.
§ 4º - O Vereador licenciado poderá reassumir o 
exercício do mandato antes do término da mesma 
desde que o solicite e comprove; e em casos de licença 
médica comprove a alta. * Parágrafo com redação 
alterada pela Emenda no041
§ 5º - Independentemente de requerimento, considerar-
se-á como licença o não comparecimento às reuniões 
de Vereador que esteja temporariamente privado de sua 
liberdade, em virtude de processo criminal em curso.

Art. 53 - Dar-se-á a convocação do Suplente de 
Vereador nos casos de vaga ou licença, nas formas 
previstas nesta Lei Orgânica.
§ 1º - O Suplente convocado deverá tomar posse 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 
convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara 
quando se prorrogará o prazo.
§ 2º - Enquanto a vaga que se refere o parágrafo 
anterior não for preenchida, calcular-se-á o quorum em 
função dos Vereadores remanescentes.

SEÇÃO V
DO FunCiOnAMEnTO DA CÂMARA

Art. 54 - A Câmara reunir-se-á em sessão preparatória, 
a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, 
para a posse de seus membros e eleição da Mesa.
§ 1º - A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará 
independentemente de número, sob a Presidência do 
Vereador mais idoso dentre os presentes.
§ 2º - O Vereador que não tomar posse na sessão 
prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias do início do funcionamento da 
Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo 
justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da 
Câmara.
§ 3º - Imediatamente após a posse, os Vereadores 
reunir-se-ão sob a Presidência do mais idoso dentre os 
presentes e, havendo maioria absoluta dos membros 
da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que 
serão automaticamente empossados.
§ 4º- Inexistindo número legal, o Vereador mais idoso 
dentre os presentes permanecerá na Presidência e 
convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.
§ 5º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
para o segundo biênio, far-se-á em data e formas 
estabelecidas pelo regimento interno, tomando posse 
os eleitos no dia 1º de janeiro do terceiro ano de cada 
legislatura.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
002/94.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
031/06.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
034/09.
§ 5º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
a partir do segundo ano da Legislatura, far-se-á na 
primeira quinzena do mês de dezembro em data e 
formas estabelecidas pelo regimento interno, tomando 
posse os eleitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
057/2020.

Art. 55 - O mandato da Mesa Diretora será de 2 (dois) 
anos de 1 (um) ano, permitida a reeleição para todos 
os cargos.
*Artigo com redação alterada da Emenda nº 057/2020

Art. 56 - A composição da Mesa da Câmara será 
definida no Regimento Interno.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 020/00 
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 034/09.

§ 1º - Em caso de desaparecimento ou licença de 
qualquer dos membros da Mesa Diretora, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias será automaticamente 
declarada a vacância do Cargo, devendo ser promovida 
nova eleição em até cinco dias.
§ 2º-Na constituição da Mesa é assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos 

Partidos e Blocos Parlamentares que participam da 
Casa.
§ 3º - Na ausência dos membros da Mesa, O Vereador 
mais idoso assumirá a Presidência.
§ 4º - Qualquer componente da Mesa poderá ser 
destituído da mesma, pelo voto de 2/3 (dois terços) 
dos Membros da Câmara, quando faltoso, omisso 
ou ineficiente no desempenho de suas atribuições 
regimentais, elegendo-se outro Vereador para a 
complementação do mandato.

Art. 57 - A Câmara Municipal terá comissões 
permanentes, especiais e parlamentares de inquérito.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
§ 1º - Às comissões permanentes, em razão da matéria 
de sua competência cabe:
I - discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma 
do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo 
se houver recurso de 1/3 (um terço) dos membros da 
Casa;
II - realizar audiências públicas com entidades da 
sociedade civil;
III - convocar, com a aprovação do Plenário, os 
Secretários Municipais ou Dirigentes para prestarem 
informações sobre assuntos inerentes às suas 
atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões 
das autoridades ou entidades públicas;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 
cidadão;
VI - exercer, no âmbito de sua competência, a 
fiscalização dos atos do Executivo e da Administração 
indireta;
VII - apreciar programas de obras e planos de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
§ 2º - As comissões especiais, criadas por deliberação 
do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos 
específicos e à representação da Câmara em 
congressos, solenidades ou outros atos públicos.
§3º- Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos 
Partidos ou dos Blocos Parlamentares que participarem 
da Câmara.
§ 4º- As Comissões Parlamentares de Inquérito, que 
terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos no Regimento 
Interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, 
mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova 
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
§ 5º- Os membros das Comissões Especiais, a que se 
refere este artigo, no interesse da investigação, bem 
como os membros das Comissões Parlamentares em 
matéria de sua competência, poderão, em conjunto ou 
isoladamente:
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
I - proceder as vistorias e levantamentos nas repartições 
públicas municipais e entidades descentralizadas, onde 
terão livre ingresso e permanência;
II -  requisitar de seus responsáveis a exibição de 
documentos e a prestação dos esclarecimentos 
necessários;
III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua 
presença, ali realizando os atos que lhes competirem;
§ 6º- É fixado em 15 (quinze) dias prorrogáveis por igual 
período, desde que solicitado e devidamente justificado 
o pedido, o prazo para que os responsáveis pelos 
órgãos da administração direta ou indireta prestem as 
informações e encaminhem os documentos requisitados 
pelas Comissões Especiais de Inquérito.
§ 7º- No exercício de suas atribuições poderão ainda, 
as Comissões Especiais de Inquérito, através de seu 
Presidente:
I - determinar as diligências que reputarem necessárias;
II - requerer, com a aprovação do Plenário, a convocação 
de Secretários, Diretores Municipais e ocupantes de 
cargos assemelhados;
III - tomar o depoimento de quaisquer autoridades, 
intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso.
§8º- O não atendimento às determinações contidas nos 
parágrafos anteriores, nos prazos estipulados faculta ao 
Presidente da Comissão solicitar, na conformidade da 
Legislação Federal, a intervenção do Poder Judiciário 
para fazer cumprir a Legislação.
§9º- Nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 1.579, de 
18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas 
de acordo com as prescrições estabelecidas na 
Legislação Penal e, em caso de não comparecimento, 
sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao 
Juiz Criminal da Comarca onde resida ou se encontre, 
na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal.

Art. 58 - A maioria, a minoria, as representações 
partidárias mesmo com apenas um membro, e os 
blocos parlamentares terão Líder e, quando for o caso, 

Vice-Líder.

Art. 59 - Além de outras atribuições previstas 
no Regimento Interno, os Líderes indicarão os 
representantes partidários nas comissões da Câmara.
Parágrafo Único - Ausente ou impedido o Líder, suas 
atribuições serão exercidas pelo Vice-Líder.
 
Art. 60 - À Câmara Municipal, observado o disposto 
nesta Lei Orgânica, compete elaborar seu Regimento 
Interno, dispondo sobre sua organização, política e 
provimento de cargos de seus serviços e, especialmente 
sobre:
I - sua instalação e funcionamento;
II - posse de seus membros;
III - eleição da Mesa, sua composição e atribuições;
IV - periodicidade das reuniões;
V - comissões;
VI - sessões;
VII - deliberações;
VIII - todo e qualquer assunto de sua administração 
interna.
Parágrafo Único – As alterações ou reformas do 
Regimento Interno dependerão do voto favorável de 2/3 
(dois terços) dos membros da Câmara.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
021/00

Art. 61 - A Mesa, dentre outras atribuições, compete:
I - tomar todas as medidas necessárias à regularidade 
dos trabalhos legislativos.
II - propor projetos que criem ou extinguam cargos nos 
serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos; 
III - apresentar Projetos de Lei dispondo sobre abertura 
de créditos suplementares ou especiais, através do 
aproveitamento total ou parcial das consignações 
orçamentárias da Câmara;
IV - promulgar a Lei Orgânica e suas Emendas;
V - representar, junto ao Executivo, sobre necessidades 
de sua economia interna;
VI - contratar, na forma da Lei, por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
 
Art. 62 -  Dentre outras atribuições, compete ao 
Presidente da Câmara:
I - representar a Câmara em Juízo ou fora dele;
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos 
e administrativos da Câmara;
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar as resoluções e decretos legislativos;
V - promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto 
tenha sido rejeitado pelo Plenário, desde que não aceita 
esta decisão, em tempo hábil, pelo Prefeito;
VI - fazer publicar os atos da Mesa, as resoluções, 
decretos legislativos e as Leis que vier a promulgar;
VII - autorizar as despesas da Câmara;
VIII - representar, por decisão da Câmara, sobre a 
inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;
IX - solicitar, por decisão de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara, a intervenção no Município nos 
casos admitidos pela Constituição da República e pela 
Constituição Estadual;
X - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de 
contas do Município ao Órgão a que for atribuída tal 
competência, na forma da Constituição do Estado.
 

SEÇÃO Vi
DO pROCESSO LEGiSLATiVO

Art. 63 - O processo legislativo municipal compreende 
a elaboração de:
I - emendas à Lei Orgânica Municipal;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - resoluções;
VI - decretos Legislativos.

Art. 64 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta:
I - de 1/3 (um terço) no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal;
II - do Prefeito Municipal;
§ 1º - A proposta será votada em dois turnos, com 
interstício mínimo de 10 (dez) dias, e aprovada por 2/3 
(dois terços) dos membros da Câmara Municipal.
§ 2º - A emenda à Lei Orgânica Municipal será 
promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo 
número de ordem.
§ 3º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na 
vigência do estado de sítio ou intervenção no Município.

Art. 65 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer Vereador; à Comissão permanente da 
Câmara; o Prefeito e aos cidadãos, que a exercerão sob a 
forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco 
por cento (5%) do total do número de eleitores do Município.
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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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
§1º-O Presidente da Câmara não está impedido 
de apresentar projetos, indicações, requerimentos, 
emendas ou proposições de qualquer espécie.
§2º- colocados em discussão os projetos de autoria do 
Presidente, este poderá                       afastar-se da 
direção dos trabalhos para participar dos debates.
* parágrafos acrescentados pela Emenda nº 008/97
* parágrafo com redação alterada pela Emenda 
034/09

Art. 66 - As leis complementares somente serão aprovadas 
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros 
da Câmara Municipal, observados os demais termos de 
votação das leis ordinárias.
Parágrafo Único - Serão leis complementares, dentre 
outras previstas nesta Lei Orgânica:
I - Código Tributário do Município;
II - Código de Obras;
III - Código de Posturas;
IV - Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais;
V - Lei de Organização da Procuradoria Geral do 
Município;
VI - Lei de normas gerais sobre a criação de cargos, 
funções ou empregos públicos.
VII - Lei instituidora do Plano Diretor do Município;
VIII - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 67 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as Leis 
que disponham sobre:
I - Criação, transformação ou extinção de Cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta 
e autárquica;
II - Servidores Públicos do Poder Executivo, de 
administração indireta, das autarquias e fundações, sem 
regime Jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria;
III - Criação, estruturação e atribuições das Secretarias, 
Departamentos ou Diretorias equivalentes, e órgãos da 
administração Pública;
IV - Matéria tributária e Orçamentária e a que autorize a 
abertura de Crédito ou conceda auxílio e subvenções;
Parágrafo Único - Nos projetos de iniciativa do 
Prefeito, não serão admitidas emendas que importem 
em aumento de despesas, ressalvando o inciso IV, em 
se tratando de matéria orçamentária.

Art. 68 - É da competência exclusiva da Mesa da 
Câmara a iniciativa das leis disponham sobre:
I - Autorização para abertura de créditos suplementares 
ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial 
das consignações orçamentárias da Câmara.
II - Organização dos serviços administrativos da 
Câmara; criação, transformação ou extinção de seus 
cargos, empregos e funções e fixação da respectiva 
remuneração.
Parágrafo Único - Nos projetos de competência 
exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas 
emendas que aumentem a despesa prevista, 
ressalvando o disposto na parte final do inciso II deste 
artigo, se assinada pela metade dos Vereadores.

Art. 69 – 
* Artigo e seus parágrafos revogados pela Emenda 
nº  033/09 

Art. 70 - Aprovado o Projeto de Lei, será este enviado ao 
Prefeito, que, aquiescendo, sancioná-lo-á. 
§1º - O Prefeito considerando o Projeto, no todo ou 
em aparte, inconstitucional, ou contrário ao interesse 
público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data do recebimento, 
com as publicações das razões em caso de veto total.
§ 2º - Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio 
do Prefeito importará em sanção.
§ 3 - O veto parcial somente abrangerá texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 4º - A apreciação do veto, pelo Plenário da Câmara 
será feito em uma só discussão e votação, com parecer 
ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos Vereadores, em voto simbólico.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
024/01
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
033/09

§ 5º - Rejeitado o Veto, será o Projeto enviado ao 
Prefeito para a promulgação.
§ 6º - 
*parágrafo revogado pela Emenda nº  033/09

§ 7º - A não promulgação da Lei no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, pelo Prefeito, nos casos dos §§ 
2º e 5º, autoriza o Presidente da Câmara a fazê-lo em 
igual prazo.

Art. 71 - As Leis delegadas serão elaboradas pelo 
Prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara 
Municipal.
§ 1º - Os atos de competência privativa da Câmara, 
a matéria reservada a Lei complementar, os planos 
plurianuais e orçamentos não serão objeto de 
delegação.
§ 2º -  A delegação ao Prefeito será efetuada sob a 
forma de Decreto Legislativo, que especificará o seu 
conteúdo e os termos de seu exercício.
§ 3º - O Decreto Legislativo poderá determinar a 
apreciação do Projeto pela Câmara, que o fará em 
votação única, vedada a apresentação de emenda.

Art. 72 - Os Projetos de Resolução disporão sobre 
matéria de interesse interno da Câmara e os Projetos 
de Decreto Legislativo sobre os demais casos de sua 
competência privativa.

Parágrafo Único - Nos casos de Projetos de Resolução 
e de Decreto Legislativo considerar-se-á concluída 
a deliberação com a votação final da elaboração da 
norma jurídica que será promulgada pelo Presidente da 
Câmara.

Art. 73 - A Matéria constante de Projeto de Lei rejeitado 
somente poderá ser objeto na mesma sessão legislativa, 
mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
da Câmara.

Art. 74 - O projeto de Decreto Legislativo é a proposição 
destinada a regular matéria de competência exclusiva da 
Câmara, que produza efeitos externos, não dependendo, 
porém da sanção do prefeito.
Parágrafo Único - O Decreto Legislativo aprovado pelo 
Plenário, em um só turno de votação, será promulgado 
pelo Presidente da Câmara.

Art. 75 - O projeto de resolução é a proposição destinada 
a regular matéria político-                 -administrativa da 
Câmara, de sua competência exclusiva, e não depende 
da sanção do Prefeito.
Parágrafo Único - O Projeto de resolução aprovado 
pelo Plenário, em um só turno de votação, será 
promulgado pelo Presidente da Câmara.

SEÇÃO Vii
DA pROCuRADORiA DA CÂMARA MuniCipAL

Art. 76 - A Consultoria Jurídica, a supervisão dos serviços 
de assessoramento jurídico, bem como a representação 
judicial da Câmara Municipal, quando couber, são exercidas 
por seus Procuradores, integrantes da Procuradoria Geral 
da Câmara Municipal, diretamente vinculada ao Presidente.
§ 1º - A carreira de procurador da Câmara Municipal, 
a organização e o funcionamento da instituição serão 
disciplinados em Lei complementar, dependendo o 
respectivo ingresso na classificação em concurso Público 
de provas e Títulos, com a participação de Ordem dos 
Advogados do Brasil.
§ 2º - O Procurador Geral da Câmara Municipal, Chefe 
da Instituição, será nomeado pela Mesa Diretora.

CApÍTuLO ii
DO pODER ExECuTiVO

SEÇÃO i
DO pREFEiTO E DO ViCE-pREFEiTO

Art. 77 - O Poder Executivo Municipal é exercido 
pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais 
ou Dirigentes com atribuições equivalentes ou 
assemelhadas.
Parágrafo Único - Aplica-se à elegibilidade para o Prefeito 
e Vice-Prefeito o disposto no § 1º do Artigo 34 desta Lei 
Orgânica, no que couber, e a idade mínima de 21 (vinte e 
um) anos.

Art. 78 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito 
realizar-se-á simultaneamente com a de Vereadores, 
nos termos estabelecidos no Artigo 29, inciso I e II, da 
Constituição da República.
§ 1º - A eleição do Prefeito importará na do Vice-Prefeito 
com ele registrado.
§ 2º - Será considerado eleito Prefeito o candidato que, 
registrado por Partido Político, obtiver a maioria absoluta 
de votos, não computados os brancos e os nulos.
§ 3º - Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta 
na primeira votação, far-se-á nova eleição no último 
domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos 
mais votados e considerando-se eleito aquele que 
obtiver a maioria dos votos válidos.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
011/97
§ 4º- Ocorrendo, antes de realizado o segundo turno, 
morte, desistência ou impedimento legal do Candidato, 
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação.

Art. 79 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no 
dia primeiro de janeiro do ano subseqüente à eleição em 
seção da Câmara Municipal, prestando o compromisso 
de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar 
as leis da União, do Estado e do município, promover 
o bem geral dos Munícipes, e exercer o Cargo sob a 
inspiração dos princípios da democracia, da legitimidade 
e da legalidade.
Parágrafo Único - Decorridos quinze (15) dias da data 
fixada para a posse, se o Prefeito ou Vice-Prefeito, 
salvo motivo de força maior não tiver assumido o cargo, 
este será declarado vago.
Art. 79 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no 
dia primeiro de janeiro do ano subseqüente à eleição em 
seção da Câmara Municipal, prestando o compromisso 
de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar 
as leis da União, do Estado e do município, promover 
o bem geral dos Munícipes, e exercer o Cargo sob a 
inspiração dos princípios da democracia, da legitimidade 
e da legalidade.
§ 1º - Decorridos 15(quinze) dias da data fixada para 
posse, se o Prefeito, salvo por motivo de força maior, 
não tiver assumido seu cargo, este será declarado vago.
§ 2º - Decorridos 02 (dois) anos da data fixada para 
a posse, se o Vice-Prefeito, salvo por motivo de 
força maior, não tiver assumido seu cargo, este será 
declarado vago.
* redação alterada pela Emenda nº 043/16
*Artigo e parágrafos revogados pela Emenda nº 
052/17

Art. 80 - Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e 
suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 1º - O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a substituir o 
Prefeito, sob pena de extinção do mandato.

§ 2º - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre 
que for convocado para missões especiais.

Art. 81 - Em caso de impedimento do Prefeito e Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá inteiramente, 
a administração Municipal o Presidente da Câmara.
Parágrafo Único - A recusa do Presidente da Câmara, por 
qualquer motivo, em assumir o cargo de prefeito, importará 
em automática renúncia à sua função de dirigente do 
Legislativo, ensejando assim, a eleição de outro membro 
para ocupar, como Presidente da Câmara, a chefia do 
Poder Executivo.

Art. 82 - Verificando-se a vacância do cargo de Prefeito 
e inexistindo Vice-Prefeito, observar-se-á o seguinte:
I - Ocorrendo a vacância nos 2 (dois) primeiros anos do 
mandato, far-se-á a eleição noventa (90) dias após a 
sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período 
de seus antecessores;
II - Ocorrendo a vacância nos 2 (dois) últimos anos de 
mandato, a Câmara Municipal elegerá entre os seus 
membros o sucessor do prefeito, que completará o 
mandato;
*inciso com redação alterada pela Emenda nº  011/97
III - a eleição que trata o inciso anterior ocorrerá 30 
(trinta) dias depois de aberta a vaga, podendo concorrer 
todo os Vereadores, em escrutínio direto e secreto;
IV - será declaro vencedor do pleito o Vereador que 
obtiver a maioria absoluta dos votos da Câmara;
V - não se efetivando a eleição, havendo empate ou 
nenhum dos candidatos alcançar os votos necessários 
para ser eleito, será marcada nova eleição para o dia 
seguinte, e se necessário, para os dias subseqüentes 
até se concretizar a eleição;
VI - após a declaração do resultado da eleição, o 
vereador eleito será empossado no cargo de Prefeito 
Municipal, mediante termo lavrado pelo Secretário, 
entrando imediatamente em exercício;
VII - o suplente em exercício estará impedido de votar 
e ser votado.
*incisos acrescentado pela Emenda nº 011/97
Parágrafo Único. Aquele que suceder ao Prefeito no 
curso do mandato poderá ser reeleito para um único 
período subseqüente.
*parágrafo acrescentado pela Emenda nº 011/97

 Art. 83 - O mandato do Prefeito é de quatro (4) anos, 
permitindo-se que seja reeleito para um único período 
subseqüente, e terá início no dia 1º (primeiro) de janeiro 
do ano seguinte ao de sua eleição.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº  
011/97

Art. 84 - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários 
Municipais quando no exercício do cargo, não poderão, 
sem autorização prévia da Câmara Municipal, ausentar-
se do Município por período superior a cinco dias, nem 
do território nacional por qualquer prazo, sob pena de 
perda do cargo ou do mandato.  O Prefeito e o Vice-
Prefeito não poderão ausentar-se do Município por mais 
de quinze dias consecutivos, nem do território nacional 
por qualquer prazo, sem prévia autorização da Câmara 
Municipal, sob pena de perda do mandato.
* Artigo com redação alterada o pela Emenda nº 
53/2017
  §1º - O Prefeito, quando ausentar-se do Estado 
do Rio de Janeiro, independentemente do prazo, estará 
automaticamente licenciado do cargo, até seu retorno, 
assumindo imediatamente o Vice-Prefeito.
§2º - No caso de o Prefeito e o Vice-Prefeito, 
simultaneamente, ausentarem-se do Estado do Rio 
de Janeiro, independentemente do prazo, estarão 
automaticamente licenciados temporariamente 
dos respectivos cargos, até o retorno, assumindo 
imediatamente o Presidente da Câmara Municipal.
§3º - Tratando-se de viagem oficial, ou seja, a serviço ou 
em missão de representação do Município, por qualquer 
prazo, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários 
Municipais, no prazo de dez dias a partir da data do 
retorno, enviarão à Câmara Municipal relatório sobre os 
resultados da viagem, contendo:
 i – Planilha de gastos com hospedagem e 
alimentação;
ii – Objetivos pretendidos e alcançados com a viagem;
iii – Relação com os nomes e cargos dos participantes da 
comitiva, quando for o caso.

§4º - O Prefeito regulamente licenciado terá direito a 
perceber a remuneração, quando:
i - Impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença 
devidamente comprovada;
ii - Em gozo de férias;
iii - A serviço ou missão de representação do Município.
* Artigo e parágrafos com redação alterada pela 
Emenda nº 035/09

Art. 85- O Prefeito gozará de férias anuais de 30 (trinta) 
dias, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu 
critério a época para usufruir o descanso.

Art. 86 – O subsídio do Prefeito será fixado na forma do 
Artigo 46 desta Lei Orgânica.
* Artigo com redação alterada o pela Emenda nº 
018/99

SEÇÃO ii
DAS ATRiBuiÇÕES DO pREFEiTO

Art. 87 - Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:
I - Iniciar o processo Legislativo, na forma e casos 
previsto nesta Lei Orgânica;
II - Representar o Município em Juízo e fora dele;
III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis 
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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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos 
para sua fiel execução;
IV - Vetar, no todo ou em parte, os Projetos de Lei 
aprovados pela Câmara;
V - Nomear e exonerar seus auxiliares para cargos ou 
funções de confiança de livre nomeação e exoneração;
VI - Decretar, nos termos da Lei, a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública;
VII - Expedir decretos, portarias e outros atos 
administrativos;
VIII - Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por 
terceiros;
IX - Prover os Cargos Públicos e expedir os demais atos 
referentes à situação funcional dos servidores;
X - Enviar à Câmara os Projetos de Lei relativos ao 
orçamento anual e ao plano plurianual do Município e 
das sua autarquias;
XI - Prestar contas, anualmente, à Câmara Municipal 
dentro de sessenta (60) dias após a abertura do ano 
legislativo, bem como à Corte de Contas competentes;
XI – Prestar contas, anualmente, à Câmara Municipal 
dentro de 100 (cem) dias após a abertura do ano 
legislativo, bem como à Corte de Contas competente 
em igual prazo;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 
056/2020
XII - Fazer publicar os atos oficiais, na forma da Lei;
XIII - Prestar à Câmara, dentro de trinta (30) dias, 
as informações pela mesma solicitadas, salvo 
prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em 
face da complexidade da matéria ou da dificuldade de 
obtenção nas respectivas fontes, de dados necessários 
ao entendimento do pedido;
XIV - Prover os serviços e obras da administração 
pública;
XV - Superintender a arrecadação dos tributos, bem 
como a guarda e aplicação da receita, autorizado as 
despesas e pagamentos dentro das disponibilidades 
orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara, 
sendo que, quanto as estas autorizações de despesas 
e pagamentos, fica ressalvado direito de o Chefe 
do Poder Executivo delegar tais competências, por 
decreto, aos seus Secretários Adjuntos ou Dirigentes 
Municipais, respondendo estes, individualmente, pelos 
atos que ordenarem, assinarem ou praticarem;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 
048/2017
XVI - Colocar à disposição da Câmara, dentro de quinze 
(15) dias de sua requisição, as quantias solicitadas que 
devam ser despendidas de uma só vez, e, até o dia 
20 (vinte) de cada mês a parcela correspondente a 
programação de gastos;
XVII - Aplicar multas previstas em Leis ou contratos, 
bem como revê-las quando impostas irregularmente;
XVIII - Resolver sobre os requerimentos, reclamações 
ou representação que lhe forem dirigidos;
XIX - Oficializar, obedecidas as normas Urbanísticas 
aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante 
denominação aprovada pela Câmara;
XX - Convocar extraordinariamente a Câmara quando o 
interesse da administração o exigir;
XXI - Aprovar projetos de edificação e planos de 
loteamento, arruamento e zoneamento Urbano ou para 
fins Urbanos;
XXII - Organizar os serviços internos das repartições 
criadas por Lei com observância do limite das dotações 
a elas destinadas;
XXIII - Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, 
mediante a prévia autorização da Câmara;
XXIV - Providenciar sobre a administração dos bens do 
Município e sua alienação, na forma de Lei;
XXV - Organizar e dirigir, nos termos da Lei, os serviços 
relativos às terras do Município;
XXVI - Desenvolver o sistema viário do Município;
XXVII - Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos 
limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano 
de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela 
Câmara;
XXVIII - Providenciar sobre o incremento do ensino;
XXXIX - Estabelecer a divisão administrativa do 
Município, de acordo com a Lei;
XXX - Solicitar o auxílio das autoridades policiais do 
Estado para garantia do cumprimento de seus atos;
XXXI - Solicitar, obrigatoriamente, autorização da 
Câmara Municipal para                 ausentar-se do 
Município por prazo superior a 05 (cinco) dias ou do 
território nacional por qualquer prazo, nos termos do art. 
84 e seus parágrafos;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 035/09

XXXII - Adotar providências para a conservação e salva-
guardas do patrimônio Municipal;
XXXIII - Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento 
de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária;
XXXIV - Estimular a participação popular e estabelecer 
programa de incentivo para os fins previstos no artigo 
17, XIV, observado ainda o disposto no Título IV desta 
Lei Orgânica;
XXXV - Conceder audiências públicas.

Art. 88 - O Prefeito poderá delegar, por Decreto, aos seus 
auxiliares, as funções administrativas que não sejam de 
competência exclusiva daquele.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 
048/2017

Art. 88 -  O Prefeito poderá, mediante decreto, delegar 
aos Secretários Municipais e dirigentes de Autarquias 
e Fundações Municipais a competência de serem 
ordenadores de despesas.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 
054/2019

Art. 88 - O Prefeito poderá delegar, por Decreto, aos 
seus auxiliares, as funções administrativas elencadas 
na presente Lei Orgânica.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 
055/2019

SEÇÃO iii
DA RESpOnSABiLiDADE DOS VEREADORES, DO 

pRESiDEnTE
DA CÂMARA E DO pREFEiTO

DiSpOSiÇÕES GERAiS

Art. 89 - Os Vereadores, o Presidente da Câmara 
Municipal e o Prefeito responderão por crimes 
comuns, nos termos de presente Lei Orgânica, por 
crimes de responsabilidade e por infrações político-
administrativas.
§ 1º - A definição dos crimes de responsabilidade, o 
respectivo processo e o julgamento, são previstos em 
Lei Federal.
§ 2º - A ocorrência da infração político-administrativa 
não exclui à apuração de crime comum ou de crime de 
responsabilidade.
 

SEÇÃO iV
DAS inFRAÇÕES pOLÍTiCO-ADMiniSTRATiVAS 

DOS
VEREADORES E DO pRESiDEnTE DA CÂMARA 

MuniCipAL

Art. 90 - São infrações político-administrativas dos 
Vereadores:
I - Deixar de fazer declaração de bens;
II - Deixar de prestar contas, ou tê-las rejeitadas;
III - Utilizar-se do mandato para a prática de ato de 
corrupção ou de improbidade administrativa;
IV - Fixar residência fora do Município;
V - Proceder de modo incompatível com o decoro 
parlamentar.
Parágrafo Único - O Regimento Interno da Câmara 
Municipal definirá os casos de incompatibilidade com o 
decoro parlamentar.

SEÇÃO V
DAS inFRAÇÕES pOLÍTiCO-ADMiniSTRATiVAS DO 

pREFEiTO

Art. 91 - São infrações político-administrativas do 
Prefeito;
I - Deixar de fazer declaração de bens;
II - Impedir o livre e regular funcionamento da Câmara 
Municipal;
III - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento 
ou documentos que devam constar dos arquivos 
da Câmara Municipal, bem como a verificação de 
documentos, obras e serviços por comissões de 
investigação ou permanentes da Câmara Municipal ou 
ainda por auditoria regulamentar constituída;
* inciso com redação alterada pela Emenda nº 037/10
IV - Desatender, sem motivo justo, aos pedidos de 
informações da Câmara Municipal, quando formulados 
de modo regular por aprovação do Plenário em sua 
memória;
V - Retardar a publicação ou deixar de publicar leis e 
atos sujeitos a essa finalidade;
VI - Deixar de enviar à Câmara Municipal, no tempo 
devido, os Projetos de Lei relativos, ao plano plurianual 
de investimentos, às diretrizes orçamentárias e ao 
orçamento anual;
VII - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício 
financeiro;
VIII - Praticar ato contra expressa disposição legal, ou 
omitir-se na prática daqueles de sua competência;
IX - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 
rendas, direitos ou interesses do Município, sujeitos a 
administração da Prefeitura;
X - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao 
permitido nesta Lei, sem comunicar ou obter licença da 
Câmara Municipal;
XI - Proceder de modo incompatível com a dignidade e 
o decoro do cargo.
Parágrafo Único - Sobre o Vice-Prefeito ou quem vier 
a substituir o Prefeito incidem as infrações político-
administrativas de que trata este artigo, sendo-lhe 
aplicável o processo pertinente, ainda que cessada a 
substituição.

SEÇÃO Vi
DA SuSpEnSÃO E DA pERDA DO MAnDATO

Art. 92 - Nos crimes comuns, nos de responsabilidade 
e nas infrações                       político-administrativas, 
é facultado à Câmara Municipal, uma vez recebida 
a respectiva denúncia pela autoridade competente, 
suspender o mandato do Vereador, do Presidente da 
Casa ou do Prefeito, pelo voto de dois terços (2/3) de 
seus membros, após processo que assegura ampla 
defesa, transitando em julgado.

Art. 93 - O Vereador perderá mandato:
I - Por extinção, quando:
a) perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
b) o declarar a Justiça Eleitoral;
c) assumir outro cargo ou função na administração 
pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude 
de concurso público, bem como cargo de confiança de 
provimento permitido em Lei;
II - Por cassação, quando:
a) deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, 
à terça parte das sessões ordinárias da Câmara 
Municipal, salvo licença ou quando em missão por esta 
autorizada;

b) sofrer condenação criminal em sentença transitada 
em julgado, superior a 2 (dois) anos;
c) indicar em infrações político-administrativas.
Parágrafo Único - O Vereador terá assegurada ampla 
defesa.

Art. 94 - O Prefeito perderá o mandato:
I - Por extinção, quando:
a) perder, ou tiver suspensos os direitos políticos;
b) declarar a Justiça Eleitoral;
c) sentença definitiva o condenar por crimes de 
responsabilidade;
d) assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta  ou indireta, ressalvada a posse em 
virtude do Concurso Público;
e) renunciar.
II - Por cassação, quando:
a) sentença definitiva o condenar por crime comum 
superior a 2 (dois) anos;
b) incidir em infração político-administrativas.

SEÇÃO Vii
DO pROCESSO pARA ApuRAÇÃO DE inFRAÇÃO

pOLÍTiCO-ADMiniSTRATiVA

Art. 95 - O processo para apuração de infrações político-
administrativas da competência da Câmara Municipal, 
sancionadas com a cassação do mandato, obedecerá 
rito previsto neste artigo.
§ 1º- A denúncia de infração político-administrativa, 
exposta de forma circunstanciada, com indicação de 
provas, será apresentada, ao Presidente da Câmara 
Municipal:
I - por qualquer Vereador que ficará, neste caso, 
impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a 
comissão processante, podendo, todavia, praticar todos 
os atos de acusação;
II - por Partidos Políticos;
§ 2º - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara 
Municipal, na primeira reunião, determinará a sua 
leitura, consultando o Plenário sobre o seu recebimento, 
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos presentes.
§ 3º - Recebida a denúncia, na mesma reunião será 
constituída Comissão Especial de cinco (5) Vereadores, 
que, dentro de dois dias, notificará pessoalmente 
o denunciado, com remessa de cópia de todas as 
peças do processo, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa prévia, indicando as provas que 
pretende inserir e o rol de testemunhas até o máximo 
de (10) dez.
§ 4º - Decorrido o prazo de defesa prévia, a Comissão 
processante emitirá parecer dentro de 10 (dez) dias, 
opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da 
denúncia, o qual será submetido à apreciação do 
Plenário da Câmara Municipal, que conhecerá ou não 
da denúncia, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus 
membros.
§ 5º - Conhecida a denúncia, poderá a Câmara Municipal 
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros, afastar 
o Prefeito de suas funções.
§ 6º - O Presidente da Comissão Processante 
designará, desde logo, o início da instauração e 
determinará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, que 
tenham início os atos, diligências e audiências que se 
fizerem necessários, para o depoimento do denunciado, 
inquirição das testemunhas e produção das demais 
provas.
§ 7º - O denunciado deverá ser intimado de todos os 
atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu 
procurador, com antecedência, pelo menos, 8 (oito) dias, 
sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, 
bem com inquirir as testemunhas e requerer o que for 
de interesse da defesa.
§ 8º - Concluída a instrução, será aberta vista do 
processo ao denunciado, para razões finais escritas, 
no prazo de 15 (quinze) dias, após, a Comissão 
processante emitirá parecer final, pela procedência ou 
improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente 
da Câmara Municipal convocação da sessão para 
julgamento.
§ 9º -  Na sessão de julgamento, o processo será lido 
integralmente, se o requerer a defesa, ou em breve 
relatório será exposta a questão e indicadas as provas 
produzidas; e, a seguir os Vereadores que desejarem 
poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo 
máximo de 15 (quinze) minutos cada um; e, ao final, o 
denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 
02 (duas) horas para produzir sua defesa oral.
§ 10º - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas 
votações nominais e secretas quantas forem as 
infrações articuladas na denúncia.
§ 11º - Declarado o denunciado, pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara Municipal, incurso em 
qualquer das infrações especificadas na denúncia será 
declarada a perda do cargo, considerando-se o Prefeito 
afastado definitivamente.
§ 12º - Se o resultado da votação for absolutório, 
o Presidente da Câmara Municipal determinará o 
arquivamento do processo.
§ 13º - Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara 
Municipal comunicará à Justiça Eleitoral o resultado do 
julgamento.
§ 14º - Se o julgamento não estiver concluído no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da intimação 
do denunciado, para produção de sua Defesa prévia, 
cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo de 
regular prosseguimento do processo, sobrestando-
se a deliberação de qualquer outra matéria, até que o 
julgamento esteja concluído, ressalvadas as hipóteses 
que essa Lei define como de apreciação preferencial.
Art. 96 - As normas dos artigos precedentes aplica-se, 
no que couber subsidiariamente, aos Vereadores e ao 
Presidente da Câmara Municipal.
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Ingredientes

Modo de preparo

CaraPeba 
GRElhADA

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

arroZ de forno

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

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

arroZ de taCaCá

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

Ingredientes

Modo de preparo

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
SEÇÃO Viii

DA pERDA E ExTinÇÃO DO MAnDATO

Art. 97 - É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou 
função na administração pública, direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 38, II, IV e V da Constituição 
da República, e no art. 24 desta Lei Orgânica.
§ 1º - A infringência ao disposto neste artigo, implicará 
na perda do mandato.

Art. 98 - As incompatibilidades declaradas no art. 50 e 
nos seus incisos e letras desta Lei Orgânica, estendem-
se, no que forem aplicáveis, ao Prefeito e aos Secretários 
Municipais ou autoridades equivalentes.

Art. 99 - São crimes de responsabilidade do Prefeito os 
previstos em Lei Federal.
Parágrafo Único - O Prefeito será julgado, pela prática 
de crime de responsabilidade, perante o Tribunal de 
Justiça do Estado.

Art. 100 - Será declarado vago, pela Câmara Municipal 
o Cargo de Prefeito quando;
I - ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por 
crime funcional ou eleitoral;
II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela 
Câmara dentro do prazo de 15 (quinze) dias;
III - perder ou tiver suspensos os direitos políticos.

SEÇÃO ix
DOS AuxiLiARES DiRETOS DO pREFEiTO

E DO pRESiDEnTE DA CÂMARA

Art. 101 - São auxiliares diretos do Prefeito:
I - os Secretários Municipais;
II - os dirigentes de órgãos da administração pública 
direta e indireta.
Parágrafo Único - Os cargos são de livre nomeação e 
demissão do Prefeito.

Art. 102 - A Lei Municipal estabelecerá as atribuições 
dos auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a 
competência, os deveres e as responsabilidades.
Parágrafo Único – Os auxiliares diretos do Prefeito 
elencados no artigo 101 são ordenadores de 
despesas, sendo os responsáveis pelos procedimentos 
operacionais e financeiros que envolvem a gestão 
dos recursos públicos relativos aos atos e contratos 
administrativos pertinentes às suas áreas de atuação.
* parágrafo acrescido pela Emenda nº 055/2019

Art. 103 - São condições essenciais para a investidura 
no Cargo de Secretário ou Dirigente Municipal:
I - ser brasileiro;
II - estar no exercício dos direitos políticos;
III - ser maior de 21 (vinte e um) anos.

Art. 104 - Além das atribuições fixadas em Lei, compete 
as Secretários ou Dirigentes Municipais:
I - subscrever atos e regulamentos referentes aos seus 
órgãos;
II - expedir instruções para a boa execução das Leis, 
Decretos, e regulamentos;
III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços 
realizados por suas Secretarias e Órgãos;
IV - comparecer à Câmara Municipal, sempre 
que convocados pela mesma, para prestação de 
esclarecimentos oficiais.
§ 1º - Os decretos, atos e regulamentos referentes 
aos serviços autônomos, da administração direta, 
autárquicos ou fundacional serão referendados pelo 
Secretário Municipal de Administração.
§ 2º - A infringência ao inciso IV deste artigo, sem 
motivo justo, importa em crime de responsabilidade, 
nos termos da Lei Federal.

Art. 105 - Os Secretários, Secretários Adjuntos ou 
Dirigentes Municipais serão ordenadores das despesas 
de sua respectiva unidade orçamentária, respondendo 
individualmente pelos atos que ordenarem, assinarem 
ou praticarem.
parágrafo Único – A competência prevista neste 
artigo poderá ser objeto de delegação, através do ato 
normativo expresso, a ser comunicado ao Tribunal 
de Contas à Secretaria Municipal de Fazenda, caso 
em que responderão individualmente pelos atos que 
ordenarem, assinarem ou praticarem.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 
048/2017

Art. 106 - Lei Municipal, de iniciativa do Prefeito, 
poderá criar Administrações de Bairros, Núcleos e 
Subprefeituras nos Distritos.
§ 1º - Aos Administradores de Bairros, Núcleos ou 
Subprefeitos como delegados do Poder Executivo, 
competem:
I - cumprir e fazer cumprir as Leis, Resoluções, 
regulamentos, e, mediante instruções expedidas pelo 
Prefeito, os atos pela Câmara e por ele aprovados;
II - atender às reclamações das partes e encaminhá-
las ao Prefeito quando se tratar de matéria estranha às 
suas atribuições ou quando for o caso;
III - indicar ao Prefeito as providências necessárias ao 
Bairro ou Distrito;
IV - fiscalizar os serviços que lhe são afetos;
V - Prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando 
lhes forem solicitadas.

Art. 107 - O Subprefeito, em caso de licença ou 
impedimento, será substituído por pessoas de livre 
escolha do Prefeito.

Art. 108 - Os auxiliares diretos do Prefeito, apresentarão 
declaração de bens no ato da posse e término do 
exercício do Cargo, que constará dos arquivos da 
Prefeitura.

Art. 109 – A incidência da garantia constitucional da 
irredutibilidade salarial exige a presença cumulativa, 
prioritariamente, de dois requisitos:
I – Que o padrão remuneratório nominal tenha sido 
obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda 
que por equívoco da Administração Pública;
II – Que o padrão remuneratório nominal esteja 
compreendido dentro do limite máximo pré-definido 
pela Constituição Federal.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 
047/2017

Art. 110 - Os vencimentos e demais vantagens dos Cargos 
Comissionados, serão fixados em Lei.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 029/04

Art. 111 - Os vencimentos das funções gratificadas, 
serão fixados em Lei, por iniciativa do Poder Executivo.

Art. 112 - São auxiliares diretos do Presidente da 
Câmara Municipal:
I - O Diretor Geral da Secretaria Administrativa;
II - O Procurador-Geral, o Diretor de Finanças e 
Contabilidade, e o Diretor do Gabinete da Presidência.

Art. 113 - São condições essenciais para investidura no 
Cargo de Diretor e Procurador Geral da Câmara:
I - ser brasileiro;
II - ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade;
III - estar no exercício dos direitos políticos.

SEÇÃO x
DA pROCuRADORiA-GERAL DO MuniCÍpiO 

             * O art.114, §1º, e inciso l e ll. Alterado pela 
Emenda no 40. De 21/082013.
Art. 114 - A representação judicial e extrajudicial do 
Município é exercida pelo Procurador Geral e pelos 
Procuradores do Município, membros da Procuradoria-
Geral, Órgão essencial à atividade jurídica-
administrativa, constituindo-se  como Órgão Central do 
Sistema, inclusive na supervisão dos serviços jurídicos 
da  administração direta e indireta, no âmbito do Poder 
Executivo.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05
§ 1º - O Procurador-Geral do Município, nomeado pelo 
Prefeito, dentre advogados de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, terá seus dispêndios remuneratórios, 
estabelecidos por lei Complementar.
 l – Por sua natureza jurídica e consultiva o cargo de 
Procurador-Geral, com simbologia e nomenclatura 
própria, compõe estrutura isolada na Administração 
Publica.
 ll - O Procurador Geral será subordinado diretamente 
ao Prefeito Municipal.

§ 2º - Os Procuradores do Município, com iguais 
direitos e deveres, são organizados em carreira na qual 
o ingresso depende de Concurso Público de provas 
e títulos, com a participação efetiva do representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil, observados os 
requisitos estabelecidos em Lei complementar.
§ 3.º - Lei complementar disciplinará a organização e o 
funcionamento da        Procuradoria-Geral e a carreira 
dos Procuradores do Município.
* parágrafo alterado pela Emenda nº 030/05
§ 4º - *parágrafo revogado pela Emenda nº 012/97
§ 5º - O Procurador-Geral do Município é ordenador 
de despesas, tendo as responsabilidades previstas no 
parágrafo único do artigo 102.
* parágrafo acrescido pela Emenda nº 055/2019

CApÍTuLO iii
DA SEGuRAnÇA MuniCipAL

Art. 115 - O Município poderá constituir Guarda-
Municipal, órgão auxiliar destinado à proteção de seus 
bens, serviços, instalações e da fiscalização do trânsito 
nos termos da Lei complementar.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05
§ 1º - A Lei complementar de criação de Guarda-
Municipal e da Guarda-Mirim, disporá sobre acesso, 
direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com 
base na hierarquia e disciplina.
§ 2º - A investidura nos cargos da Guarda-Municipal far-
se-á mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3º - O Município poderá também constituir a Guarda-
Mirim, que terá a tarefa de orientar os estacionamentos 
públicos e auxiliar os alunos da rede escolar na entrada 
e saída das escolas.
§ 4º - A Guarda-Mirim, será composta por menores de 
14 a 18 anos, desde que estejam matriculados nas 
escolas da rede Municipal.
§ 5º - A Guarda-Municipal e Guarda-Mirim, terão seus 
dirigentes nomeados pelo Prefeito Municipal.
§ 6º -  O Prefeito Municipal, através de decreto, baixará 
regulamento estruturando a Guarda-Municipal e a 
Guarda-Mirim.

CApÍTuLO iV
DA ESTRuTuRA ADMiniSTRATiVA

Art. 116 - A administração Municipal é constituída 
dos órgãos integrados na estrutura administrativa da 
Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade 
jurídica própria.
§ 1º - Os órgãos da administração direta que compõem 
a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam 

e se coordenam atendendo aos princípios técnicos 
recomendáveis ao bom desempenho de suas 
atribuições.
§ 2º - As entidades dotadas de personalidade jurídica 
própria compõem a administração indireta do Município.

CApÍTuLO V
DOS ATOS MuniCipAiS

SEÇÃO i
DA puBLiCiDADE DOS ATOS MuniCipAiS

Art. 117 – A publicidade dos atos, programas, ações, 
obras, serviços e campanhas da Administração Pública 
direta ou indireta, Fundações e órgãos controlados pelo 
Poder Público, deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, sendo vedado a utilização de 
nomes, símbolos, sons e imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidor público.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05
§ 1º - A publicidade das Leis e atos municipais far-
se-á sempre no órgão oficial de divulgação desta 
Municipalidade, podendo incluir os atos do Poder 
Legislativo e das entidades civis.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
§ 2º - O órgão oficial de divulgação do Município será 
enviado a todas as unidades da administração direta 
e indireta do município, a todos os gabinetes dos 
Vereadores, bem como distribuição nas principais 
bancas de jornal da cidade.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
§ 3º - O Poder Executivo poderá estabelecer preço 
para as publicações no órgão oficial de divulgação do 
Município, na forma da Lei.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
§ 4º - A publicação das Leis e Atos do Município, far-se-á 
sempre em órgão da imprensa local, com características 
técnicas do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
§ 4º - A publicidade das leis e atos municipais se dará no 
Diário Oficial do Município de Belford Roxo.
I – Quando a lei dispuser que a publicidade de 
determinadas leis e atos municipais se dará também na 
imprensa escrita.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 051/07

§ 5º - Poderá o Poder Legislativo, criar órgão de 
divulgação das atividades da Câmara Municipal.
§ 5º - A Câmara Municipal de Belford Roxo manterá 
o seu órgão oficial para publicação dos atos do poder 
Legislativo, denominado Boletim Oficial Eletrônico.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 051/07

Art. 118 - O Prefeito fará publicar os relatórios definidos 
nas legislações federal, estadual, municipal e nas 
determinações do Tribunal de Contas, obedecendo aos 
prazos ali consignados.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05
I - * inciso revogado pela Emenda nº 030/05;
II - * inciso revogado pela Emenda nº 030/05;
III - * inciso revogado pela Emenda nº 030/05;

SEÇÃO ii
DOS LiVROS

Art. 119 - O Município manterá os livros que forem 
necessários ao registro de suas atividades e de seus 
serviços.
§ 1º - Os livros serão abertos, rubricados e encerrados 
pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara, conforme 
o caso, ou o funcionário designado para tal fim.
§ 2º - Os livros referidos neste artigo poderão ser 
substituídos pelo sistema informatizado, observados os 
princípios da legalidade e eficiência.
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
034/09

SEÇÃO iii
DOS ATOS ADMiniSTRATiVOS

Art. 120 - Os atos administrativos de competência 
do Prefeito devem ser expedidos com obediência às 
seguintes normas:
I - decreto, numerado em ordem cronológicas, nos 
seguintes casos:
a) regulamentação da Lei;
b) instituição, modificação ou extinção de atribuições 
não constantes de Lei;
c) regulamentação interna dos órgãos que forma 
criados na administração municipal;
d) abertura de créditos, especiais e suplementares, 
até o limite autorizado por Lei, assim como de créditos 
extraordinários;
e) declaração de utilidade pública para fins de 
desapropriação ou servidão administrativa;
f) aprovação de regulamento ou de regimento das 
entidades que compõem a administração municipal;
g) concessão dos serviços públicos;
h) permissão de uso dos bens municipais;
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i) medidas executórias do Plano Diretor do Município;
j) normas de efeitos externos, não privativos de Lei;
l) fixação e alteração de preços;
II - portaria, nos seguintes casos: 
a) provimento e vacância dos cargos públicos e demais 
atos de efeitos individuais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) abertura de sindicância e processos administrativos, 
aplicação de penalidades e demais atos individuais de 
efeitos internos;
d) outros casos determinados em Lei ou Decreto;
III - contrato, nos seguintes casos:
a) admissão de servidores para serviços de caráter 
temporário nos termos do art. 21, IX, desta Lei Orgânica;
b) execução de obras e serviços Municipais, nos termos 
de Lei.
§ 1º -  Os atos constantes dos itens II e III deste artigo 
poderão ser delegados.
§ 2º - Os casos não previstos neste artigo obedecerão 
à forma de atos, instruções ou avisos da autoridade 
responsável. 

SEÇÃO iV
DAS pROiBiÇÕES

Art. 121 - O Prefeito, e o Vice-Prefeito, os Vereadores 
e os Servidores Municipais, bem como pessoas ligadas 
a qualquer deles por matrimônio, ou parentesco afim 
ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
não poderão contratar com o Município, subsistindo a 
proibição até (seis) meses após findas as respectivas 
funções.
Parágrafo Único - Não se incluem nesta proibição os 
contratos cujas cláusulas e condições sejam  uniformes 
para todos os interessados.

SEÇÃO V
DAS CERTiDÕES

Art. 122 - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, certidões de atos e decisões, desde que 
requeridas para fins de direito determinado, sob pena 
de responsabilidade da autoridade ou servidor que 
negar ou retardar a sua expedição.
Parágrafo Único - Deverão ser atendidas as requisições 
judiciais, no prazo fixado pelo Juiz.

SEÇÃO Vi
DOS BEnS MuniCipAiS

Art. 123 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens 
municipais, respeitada a competência da Câmara, 
quanto a àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 124 - Todos os bens municipais deverão ser 
cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-
se os imóveis segundo o que for estabelecido em 
regulamento, os quais ficarão sob responsabilidade 
do Chefe da Secretaria ou da Diretoria a que forem 
distribuídos.

Art. 125 - Os bens patrimoniais do Município deverão 
ser classificados:
I- pela natureza;
II - em relação a cada serviço.
Parágrafo Único - Deverá ser feita, anualmente, a 
conferência da escrituração patrimonial com os bens 
existentes, e, na prestação de contas de cada exercício, 
será acrescido o inventário de todos os bens municipais.

Art. 126 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificada, 
será sempre precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de concorrência pública, 
dispensada esta nos casos de doação e permuta;
II - quando imóveis, dependerá apenas de concorrência 
pública, dispensada esta nos casos de doação, que 
será permitida exclusivamente para fins assistenciais 
ou quando houver interessado público relevante, 
justificado pelo Poder Executivo.

Art. 127 - O Município, quando da venda através de 
leilão e concorrência pública de seus bens imóveis e 
após divulgação outorgará concessão de direito real de 
uso, nos termos da Lei.
§ 1º - A concorrência poderá ser dispensada, por Lei, 
quando o uso se destinar a pessoa de direito público, de 
sua administração indireta e de entidades assistenciais 
quando houver relevante interesse público devidamente 
justificado.
§ 2º- A venda aos proprietários de imóveis limítrofes de 
áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para 
edificações, resultantes de obras públicas, dependerá 
de prévia avaliação em valor normal e indexado e de 
prévia autorização legislativa, dispensada a licitação.
§ 3º - As áreas resultantes de modificações de 
alinhamento alienadas nas mesmas condições, quer 
sejam aproveitáveis ou não.

Art. 128 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta dependerá de prévia avaliação.

Art. 129 - É proibida a doação, venda ou concessão de 
uso de qualquer fração dos parques, jardins ou largos 
públicos.

Art. 130 - O uso de bens municipais por terceiros só 
poderá ser feito mediante concessão ou permissão 
a título precário por tempo determinado conforme o 
interesse público exigir, nos termos da Lei.
§ 1º- A concessão de uso dos bens públicos de uso 

especial e dominicais dependerá de concorrência 
pública e ser feita mediante contrato, sob pena de 
nulidade do ato, ressalvada a hipótese do Art. 128 desta 
Lei Orgânica.
§ 2º - A concessão administrativa de bens públicos 
de uso comum somente poderá ser outorgada para 
finalidades escolares, a assistência social ou turística 
nos termos da Lei.
§ 3º - A permissão do uso, que poderá incidir sobre 
qualquer bem público, será feita a título precário, por 
ato unilateral do Prefeito através de decreto.

Art. 131 - A utilização e administração dos bens 
públicos de uso especial, como mercados, matadouros, 
estações, recintos e espetáculos, campos de esportes 
e praças serão feitas na forma da Lei e regulamento 
respectivos.

Art. 132 - Os bens imóveis do Município não podem 
ser objetos de doação nem de utilização gratuita por 
terceiros, salvo mediante autorização do Prefeito, se o 
beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, 
entidades competentes de sua administração indireta 
ou fundação instituída pelo Poder Público.
§ 1º - Exceto em casos de imóveis residenciais 
destinados à população de baixa renda, através de 
órgão próprio estatal, a alienação a título oneroso, de 
bens imóveis do Município ou de suas autarquias, será 
realizado como previsto em Lei, e será precedida de 
licitação, dispensada quando o adquirente for uma das 
pessoas referidas no caput deste artigo, ou nos casos 
de doação em pagamento, permuta ou investidura.
§ 2º -O disposto no parágrafo anterior não se aplica 
aos bens imóveis das sociedades de economia 
mista de suas subsidiárias nem aos que constituam, 
exclusivamente, objeto dessa mesma atividade.
§ 3º - É vedada a concessão de uso de bem imóvel 
do Município a empresa privada com fins lucrativos, 
quando o bem possuir destinação social específica.

TÍTuLO iV
DA ATRiBuiÇÃO MuniCipAL, DA RECEiTA E 

DESpESA E DO
ORÇAMEnTO
CApÍTuLO i

DOS TRiBuTOS MuniCipAiS

Art. 133 - São Tributos Municipais os impostos, as 
taxas e a contribuição de melhoria decorrente de obras 
públicas, instituídos por Lei Municipal, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição da República 
e nas normas gerais de direito tributário.

 
Art. 134 - Compete ao Município instituir impostos 
sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos, a qualquer título por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou a cessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;
III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
exceto óleo diesel;
IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 
competência do Estado, definidos na Lei complementar 
prevista no artigo 156, IV, da Constituição da República 
e excluídos de sua incidência as exportações de 
serviços para o exterior.
§ 1º - O imposto previsto no inciso I poderá ser 
progressivo, nos termos da Lei, de forma a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade.
§ 2º - O imposto previsto no inciso II não incide sobre 
a transmissão de bens ou direitos incorporados 
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 
capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção 
de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda 
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis, ou 
arredamento mercantil.

Art. 135 - As taxas serão instituídas em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou 
potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição 
pelo Município.

Art. 136 - A contribuição de melhoria poderá ser 
instituída e cobrada em decorrência de obras públicas; 
nos termos limites definidos na Lei complementar a que 
se refere o Art. 146 da Constituição da República.

Art. 137 - Sempre que possível, os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados ou reduzidos 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
faltando à Administração Municipal, especialmente 
para conferir efetividade a esse objetivo, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da Lei, 
o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas 
do contribuinte.
Parágrafo Único - As taxas não poderão ter base de 
cálculo próprio de impostos.

Art. 138 - As cooperativas e fundações instituídas no 
Município, poderão ficar isentas de impostos por prazo 
que a Lei definirá, quando forem de relevante interesse 
os objetivos propostos pelas mesmas, a critério do 
Poder Executivo.
§ 1º - A Lei disporá sobre o prazo de vigência da isenção 
e sobre o tipo de imposto.
§ 2º - As isenções beneficiarão somente as pessoas 
jurídicas, não sendo extensivas aos seus dirigentes e 
associados.

Art. 139 - As empresas, quando instalarem no Município 
filiais, escritórios ou agências, ficam obrigadas a 
emitirem notas fiscais pelo local de venda do bem ou da 
prestação de serviço.
Parágrafo Único - A reincidência implicará a cassação 
de licença de funcionamento.

Art. 140 - Fica isento de IPTU o imóvel ocupado por 
ex-combatente, limitado tal benefício ao imóvel de 
domicílio.

Art. 141 - O Código Tributário Municipal poderá dispor 
sobre isenção total ou parcial de tributos para empresas 
públicas que tenham por atividade principal, a realização 
de atividade de desenvolvimento urbano e industrial do 
Município.

CApÍTuLO ii
DA RECEiTA E DA DESpESA

Art. 142 - A receita municipal, constituir-se-á da 
arrecadação dos tributos municipais, da participação 
em impostos do União e dos Estado, dos recursos 
resultantes do Fundo de participação dos Municípios e 
da utilização de seus bens, serviços, atividades e de 
outros ingressos.

Art. 143 - Pertencem ao Município:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre 
rendas e proventos de qualquer natureza, incidente 
na fonte, sobre rendimentos, pagos a qualquer título, 
pelo Município, suas autarquias e fundações por ele 
mantidas;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto da União a propriedade territorial rural 
relativamente aos imóveis situados no Município;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre a propriedade de veículo 
automotores licenciados no território Municipal;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação 
do imposto o Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal de 
comunicação.

Art. 144 - A fixação dos preços públicos, devidos pela 
utilização de bens, serviços e atividades municipais, 
será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos 
deverão cobrir seus custos, sendo reajustáveis quando 
se tornarem deficientes ou excedentes.

Art. 145 - A despesa pública atenderá aos princípios 
estabelecidos na Constituição da República e nas 
normas de direito financeiro.

Art. 146 - Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita 
sem que exista recurso orçamentário disponível.

Art. 147 - Nenhuma Lei que crie ou aumente despesas 
será executada sem que dela conste a indicação do 
recurso para atendimento do correspondente encargo.

Art. 148 - As disponibilidades de caixa do Município 
de suas autarquias, fundações e das empresas por 
ele controladas serão depositadas em instituições 
financeiras oficiais, salvo os casos previstos em Lei, ou 
emergência devidamente justificadas pela Autoridade 
Municipal.

CApÍTuLO iii
DO ORÇAMEnTO

Art. 149 - A elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária anual, das diretrizes orçamentárias e do 
plano plurianual obedecerão as regras estabelecidas na 
Constituição da República, na Constituição do Estado e 
nas normas de direito financeiro e orçamentário.
Parágrafo Único - O Poder Executivo publicará, até 
trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária, assim 
como o demonstrativo pormenorizado de arrecadação 
de impostos e da aplicação de recursos.

Art. 150 - Os projetos de Lei relativos às diretrizes 
orçamentárias, aos planos plurianuais e ao orçamento 
anual, bem como os créditos adicionais, serão 
apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento 
e Finanças, à qual caberá:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas 
apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
de investimentos e exercer o acompanhamento e 
fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das 
demais Comissões da Câmara.
§ 1º - As emendas serão apresentadas à Comissão, 
que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma 
regimental.
§ 2º - As emendas ao projeto de Lei do orçamento anual 
ou aos projetos que modifiquem somente podem ser 
aprovados caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 
o provenientes de anulação de despesas, excluídas as 
que incidam sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço de dívidas; ou
III - sejam relacionados:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de Lei.
§ 3º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo

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.
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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.

ou rejeição de projeto de Lei. Orçamentária anual, sem 
despesa concorrentes poderão ser utilizados, conforme 
o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, 
com prévia e específica autorização Legislativa.

Art. 151 - Nos planos sob responsabilidade do Poder 
Público Municipal devem constar metas e dotações 
orçamentárias para a solução dos problemas 
decorrentes da falta de saneamento básico.

Art. 152 - A Lei Orçamentária compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta;
II - o orçamento de investimento das empresas em que 
o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do Capital Social com direito a voto.
III -  o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculada, da administração 
direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder 
Público.

Art. 153 - O Prefeito enviará à Câmara, até o último dia 
útil do mês de setembro a proposta do orçamento anual 
do Município para o exercício seguinte.
* Artigo com redação alterada o pela Emenda nº 
028/03
§ 1º - O não cumprimento do disposto do caput 
deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, 
independentemente do envio da proposta, da 
competente Lei de Meios, tomando por base a Lei 
Orçamentária em vigor.
§ 2º - O Prefeito poderá enviar mensagem à 
Câmara, para propor a modificação do projeto de Lei 
Orçamentária, enquanto não iniciada a votação da 
parte que deseja alterar.

Art. 154 - A Câmara não enviando, até o dia vinte do 
mês de dezembro, o projeto de Lei Orçamentária à 
sanção, será promulgado como Lei pelo Prefeito, o 
projeto originário do Executivo.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 028/03

Art. 155 - Rejeitado pela Câmara o projeto de Lei 
Orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte 
o orçamento do exercício em curso, aplicando-se a 
atualização dos valores.

Art. 156 - Aplicam-se ao projeto de Lei Orçamentária, 
no que não contrariarem o disposto neste Capítulo, as 
regras do processo Legislativo.

Art. 157 - O orçamento será uno, incorporando-se, 
na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de 
fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, 
as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços 
Municipais.

Art. 158 - O orçamento não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita ou à fixação da despesa 
anteriormente autorizada, não se incluindo nesta 
proibição a:
I - autorização para abertura de créditos suplementares;
II - contratação de operações de crédito, anda que por 
antecipação de receita, nos termos de Lei.

Art. 159 - São vedados:
I - o início de programas ou projeto não acrescido na Lei 
Orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção 
de obrigações diretas que excedem os créditos 
orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam 
os montantes das despesas de capital, ressalvada 
as autorizadas mediante crédito suplementares ou 
especiais com finalidades precisa, aprovados pela 
Câmara por maioria dos seus membros;
IV - a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo 
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de 
arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 
158 e 159 da Constituição da República: a destinação 
de recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino, como determinado pelo artigo 169 desta Lei 
Orgânica e apresentação de garantias às operações de 
crédito por antecipação de receita, previstas no Artigo 
162, II, desta Lei Orgânica;
V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;
VI- a transformação, o remanejamento ou a transferência 
de recurso de uma categoria de programação para outra 
ou de um órgão para outro, sem prévia autorização 
legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII- a utilização, sem autorização legislativa específica, 
de recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade 
social, para suprir necessidades ou cobrir “déficit” 
de empresas, fundações e fundos, acrescidos os 
mencionados no Art. 152, III, desta Lei Orgânica;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem 
prévia autorização legislativa;
§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização, for 
promulgado nos últimos 4 (quatro) meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus 
saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subseqüente.

Art. 160 - A despesa com o pessoal ativo e inativo 
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do Município não poderá exceder os limites 
estabelecimentos em Lei Complementar.
Parágrafo Único - A concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de cargos 
ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta, só poderão ser feitas 
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesas de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes.

CApÍTuLO iV
DA FiSCALiZAÇÃO COnTÁBiL, FinAnCEiRA E 

ORÇAMEnTÁRiA

Art. 161 - A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo, instituídos em Lei.
§ 1º - O controle externo da Câmara será exercido com 
o auxílio do órgão estadual a que for atribuída essa 
incumbência e compreenderá a apreciação das Contas 
do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento 
das atividades financeiras e orçamentárias bem como 
o julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos.
§ 2º - As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 
prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara 
dentro de sessenta dias após o recebimento do parecer 
prévio do órgão estadual a que for atribuída essa 
incumbência.
§ 3º - Somente por decisão de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer 
o parecer emitido pelo órgão estadual incumbido dessa 
missão.
§ 4º - As contas do Município ficarão à disposição de 
qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei.
§ 5º - As contas relativas à aplicação dos recursos 
transferidos pela União e Estado serão prestadas 
na forma da Legislação Federal e Estadual em vigor, 
podendo o município suplementá-las, sem prejuízo de 
sua inclusão na prestação anual de contas.

Art. 162 - O Poder Executivo manterá sistema de 
controle interno, afim de:
I - criar condições indispensáveis para assegurar 
eficácia ao controle externo e regularidade à realização 
da receita e despesa;
II - acompanhar as execuções de programas de trabalho 
e do orçamento;
III - avaliar os resultados alcançados pelos 
administradores;
IV - verificar a execução dos contratos.

TÍTuLO V
DA ORDEM ECOnÔMiCA E SOCiAL

CApÍTuLO i
DA EDuCAÇÃO

Art. 163 - O dever do Município com a educação será 
mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escolar às crianças 
de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando;
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo.
§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório, 
pelo Município ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos 
do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 
junto aos pais e responsáveis pela freqüência à escola.

Art. 164 - O sistema de ensino municipal assegurará aos 
alunos necessitados condições de eficiência escolar.

Art. 165 - O ensino oficial do Município será gratuito em 
todos os graus e atuará prioritariamente no fundamental 
e pré -escolar.
§ 1º - O ensino religioso de matrícula facultativa, 
disciplina dos horários das escolas oficiais do Município 
e será administrado de acordo com a confissão religiosa 
do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu 
representante legal ou responsável.
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa.
§ 3º - O Município orientará e estimulará, por todos 
os meios a educação física, que será obrigatória 
nos estabelecimentos municipais de ensino e nos 
particulares que recebem auxílio legal ou responsável.

Art. 166 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais de educação 
nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos 

competentes.

Art. 167 - Os recursos do Município serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos às 
escolas particulares, comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, as últimas definidas em Lei Federal que:
I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros nas escolas particulares, no 
caso de falta de vagas na rede pública;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao 
Município, no caso de encerramento de suas atividades.
Parágrafo Único - Os recursos de que trata este 
antigo serão destinados à aquisição de vagas para o 
ensino fundamental, para os alunos que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas 
e cursos regulares na rede pública na localidade da 
residência do educando.

Art. 168 - O Município manterá o professorado municipal 
em nível econômico, financeiro, social e moral à altura 
de suas funções.

Art. 169 - A Lei regulará a criação e a composição do 
Conselho Municipal de Educação.

Art. 170 - O Município aplicará, anualmente, 25 
% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento de 
ensino.
Parágrafo Único - O Sistema  de Ensino Municipal será 
organizado em regime de colaboração como o da União 
e do Estado.

CApÍTuLO ii
DA CuLTuRA

Art. 171 - O Município garantirá à todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes 
da cultura nacional, estadual e municipal, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais, através de:
I - articulação das ações governamentais no âmbito da 
cultura, da educação, dos desportos, do lazer e das 
comunicações;
II - criação e manutenção de espaços públicos 
devidamente equipados e acessíveis à população para 
as diversas manifestações culturais, inclusive através 
de uso próprios municipais;
III - firmar convênios de intercâmbio e cooperação 
financeira com entidades públicas ou privadas para 
prestação de orientação e assistência na criação e 
manutenção de uso próprios Municipais;
IV - manutenção de suas instituições culturais 
devidamente dotadas de recursos humanos, materiais 
e financeiros, promovendo pesquisa, preservação, 
veiculação e ampliação de seus acervos;
V - preservação, conservação e recuperação de 
bens nas cidades e sítios considerados monumentos 
históricos e arquitetônicos;
VI - criação e manutenção de espaços públicos e 
devidamente equipados e acessíveis à população para 
as diversas manifestações culturais, vedada a extinção 
de qualquer espaço cultural público ou área equivalente;
VII -  estímulo à instalação de bibliotecas e museus do 
patrimônio histórico-geográfico e cultural, na sede do 
Município assim como atenção especial à aquisição de 
bibliotecas, obras de arte e outros bens particulares de 
valor cultural;
VIII - incentivo ao intercâmbio cultural com outros 
Municípios Fluminenses, com outros Estados da 
Federação e com paises estrangeiros;
IX -   promoção do aperfeiçoamento e valorização dos 
profissionais da cultura, da criação artística, inclusive 
agentes da cultura;
X -  proteção das expressões culturais, incluindo-
se as indígenas, as afro-brasileiras, e as de outros 
participantes do acervo cultural, bem como o artesanato.
XI - proteção dos documentos, das obras e outros bens 
de valor histórico, artístico, cultural e científicos, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos.

Art. 172 - A relação entre educação e cultura deverá ser 
feita pelos agentes de cultura, profissionais que estarão 
ligados à Secretaria respectiva, tendo como função 
o resgate da cultura local, o intercâmbio cultural e a 
colaboração com os profissionais da área de educação, 
em sua tarefa referente à cultura.
§ 1º - O profissional da área de animação cultural não 
pode ser confundido com o professor de educação 
artística, não sendo de sua competência ministrar aulas.
§ 2º - Os livros didáticos adotados nos 1º e 2º graus 
das unidades de ensino, no Município, terão a validade 
mínima de três anos.

Art. 173 - São responsabilidades dos agentes da 
cultura:
I - promover eventos para a comunidade interna e 
externa da escola, de maneira a transformar a escola 
num centro de produção cultural;
II - incentivar eventos culturais no campo das artes, das 
manifestações folclóricas e no campo esportivo;
III - organizar junto aos profissionais da área, oficinas 
de arte e esporte para a comunidade em geral;
IV - organizar a agenda o uso do espaço cultural pela 
comunidade nos finais de semana, respondendo, 
perante a Secretaria respectiva, juntamente com o 
Conselho Escola-Comunidade, por esse uso;
V - promover ou estimular a organização do Conselho 
Escola-Comunidade e dos grêmios estudantis;
VI - dar apoio e colaboração aos profissionais, 



sexta-feira, 22 de janeiro de 2021Hora19 aToS oFiciaiSsexta-feira, 22 de janeiro de 2021 19

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
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principalmente das áreas de educação artística, de 
educação física, de história de geografia;
VII - resgatar a história do Bairro e do Município, 
juntamente com o profissional da área;
VIII - promover visitas organizadas dos alunos a 
museus.

Art. 174 - Caberá à Secretaria respectiva a criação do 
quadro dos agentes de cultura, bem como planejar, 
organizar e acompanhar suas atividades e ações.

Art. 175 - O Poder Público, com colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural do município por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas 
de acautelamento e preservação.
§ 1º - Os documentos de valor histórico-cultural terão 
sua preservação assegurada, inclusive mediante 
recolhimento e arquivo Público Municipal.
§ 2º -   Os danos e ameaças no patrimônio cultural 
serão punidos na forma da Lei.

Art. 176 - A criação do cargo de agente de cultura, bem 
como as condições de investidura dependerão da Lei.

CApÍTuLO iii
DA SAÚDE

Art. 177 - Sempre que possível, o Município promoverá:
I - formação de consciência sanitária individual nas 
primeiras idades, através do ensino fundamental;
II - combate às moléstias específicas, contagiosas e 
infecto-contagiosas;
III - serviços hospitalares e dispensários, cooperando 
com a União e o Estado;
IV - serviço de assistência à maternidade e à infância;
V - combate ao uso de tóxico.
Parágrafo Único - Compete ao Município suplementar, 
se necessário, a Legislação Federal e a Estadual 
que disponham sobre a regulamentação, fiscalização 
e controle das ações e serviços de saúde, que se 
organizam em sistema único observados os preceitos 
estabelecidos na Constituição da República.

Art. 178 - As ações e serviços de Saúde serão 
prestados pelo Município à população, mediante política 
social, econômica e ambiental que visem à prevenção 
e redução do risco de doença e de outros agravos à 
saúde.
§1º - O Município regulamentará em relação ao 
sangue, coleta, processamento , estocagem, tipagem, 
sorologia, distribuição, transporte, descarte, indicação, 
e transfusão, bem como sua procedência e qualidade 
ou componente destinado à industrialização, seu 
processamento, guarda, distribuição e aplicação.
§2º -  O Poder Executivo Manterá:
I - fiscalização nas instalações sanitárias de bares, 
hotéis, restaurantes, motéis lanchonetes, veículos, 
supermercados e demais estabelecimentos que 
trabalhem com produtos perecíveis;
II - fiscalização de higiene dos produtos alimentícios 
expostos ou destinados à venda, bem como exercerá 
rigoroso controle das condições sanitárias nos 
estabelecimentos industriais e comerciais, aplicando 
sanções, se for o caso, na forma da lei.
§3º - Ao Município compete, além de outras atribuições 
estabelecidas em Lei, controlar, fiscalizar e inspecionar 
procedimentos, produtos e substâncias que compõe 
os medicamentos, contraceptivos, imunobiológicos, 
alimentos, compreendidos no controle do seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 
humano, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, 
saneantes, domissanitários, agrotóxicos, biocidas, 
produtos agrícolas, drogas veterinárias, sangue, 
hemoderivados, equipamentos médico-hospitalares e 
odontológicos, insumos e outros de interesse para a 
Saúde.

Art. 179 - As instituições privadas poderão participar, 
de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, 
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.

Art. 180 - A inspeção médica, nos estabelecimentos de 
ensino Municipais, terá caráter obrigatório.

Art. 181 - O Município cuidará do desenvolvimento das 
ruas e serviços relativos ao saneamento e urbanismo, 
com a assistência da União e do Estado, sob condições 
estabelecidas em convênios.

CApÍTuLO iV
DO BEM-ESTAR SOCiAL

Art. 182 - A ação do Município no Campo da Assistência 
objetivará promover:
I - a integração do indivíduo no mercado de trabalho e 
meio social;
II - o incentivo e o apoio à entidades que visem reintegrar 
o indivíduo na sociedade, tais como mendigos, 
alcoólatras, dependentes de drogas, velhos, crianças 
abandonadas, prostitutas, ex-detentos, com a criação 
de um Centro Municipal de reabilitação;
III - a integração das comunidades carentes.

Art. 183 - Na formulação e desenvolvimento dos 
programas de assistências, o município buscará a 
participação das associações representativas das 
comunidades.

Art. 184 - O Município, dentro de sua competência, 
organizará a ordem social, conciliando a liberdade de 
iniciativa com os superiores interesses da coletividade.

Art. 185 - O trabalho é obrigação social, garantido a 
todos o direito de emprego e a justa remuneração, que 
proporcione existência digna na família e na sociedade.

Art. 186 - O Município assistirá os trabalhadores rurais 
e suas organizações legais, objetivando proporcionar a 
eles, entre outros benefícios, meios de produção e de 
trabalho, saúde e bem-estar social.

Art. 187 - A ordem social tem como base o primado do 
trabalho e como objetivo o       bem-estar e a justiça 
social.

Art. 188 - O Município promoverá programas de 
construção de casas populares para os habitantes de 
baixa renda familiar.

Art. 189 - O Município promoverá e incentivará o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico, 
bem como de divulgação, preservação e valorização do 
patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam 
respeitadas as peculiaridades locais e assegurando o 
respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades 
onde vier a ser explorado.

Art. 190 - O Município, no âmbito de sua jurisdição, deve 
promover o gerenciamento integrado de seus recursos 
turísticos, desenvolvendo planos, projetos e programas 
de desenvolvimento de pólos turísticos, facilitando o 
acesso e conhecimento de locais turísticos existentes 
na comunidade.

CApÍTuLO V
DO ESpORTE

Art. 191 - É dever do Município fomentar práticas 
desportivas e recreativas, inclusive para pessoas 
portadoras de deficiência físicas, como direito de cada 
um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes 
e associações, quando a sua organização e ao seu 
funcionamento;
II - o voto unitário nas decisões das entidades 
desportivas;
III - a destinação de recursos públicos à promoção 
prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para o desporto de alto rendimento;
IV - o tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e o não profissional;
V - a proteção e o incentivo à manifestação esportiva de 
criação nacional e olímpica.

Art. 192 - O Poder Público incentivará as práticas 
desportivas, inclusive através de:
I - criação e manutenção de espaços adequados para a 
prática de esportes nas escolas e praças públicas;
II - promoção, em conjunto com outros Municípios, de 
jogos e competições esportivas amadoras, regionais e 
estaduais, inclusive de alunos da rede pública;
III - criação e manutenção de áreas e equipamentos 
polivalentes para prática de desporto, por entidade 
esportiva que não disponha de área própria.

Art. 193 - A Educação Física é disciplina curricular, 
regular e obrigatória nos ensinos fundamental e médio.
Parágrafo único - Nos Estabelecimentos de ensino 
público e privado deverão ser reservados espaços para 
a prática de atividades físicas, equipados materialmente 
e com recursos humanos qualificados.

Art. 194 - Os estabelecimentos especializados em 
atividades de educação física, esportes e recreação 
ficam sujeitos a registro, supervisão e orientação do 
Poder Público.

Art. 195 - Cabe ao Município o estímulo à prática do 
esporte, através das seguintes medidas:
I - Instalações de praças, parques e praças polivalentes;
II - incentivo ao esporte amador.
§ 1º - As empresas que queiram participar nas ações de 
incentivo ao esporte poderão adotar praças ou campos 
de futebol, mediante autorização do Poder Executivo.
§2º - ficam criadas as seguintes atividades 
comemorativas, com incentivo ao desporto: 
a) maratona da cidade de Belford Roxo, para promover 
o esporte olímpico em homenagem ao Dia da Fundação 
da Cidade;
b) os jogos olímpicos municipais.

Art. 196 - Lei Municipal definirá subvenção a entidade 
oficial do esporte no município e aos clubes a ela 
filiados.

CApÍTuLO Vi
DO LAZER

Art. 197 - O Município assegurará, tanto quanto 
possível, a possibilidade e o desenvolvimento de áreas 
0de lazer, nos mais variados pontos de seu território, 
criando junto à comunidade uma forma direta de sua 
valorização:
I  instalando em praças públicas brinquedos e outros 
meios de lazer, mantendo sobre os mesmos fiscalização 
do seu uso e respeito aos usuários;
II - desenvolvimento em próprios lugares do município 
apropriados para o lazer, promovendo os meios 
necessários ao seu uso, bem como o respeito à sua 
manutenção, mantendo-os limpos e de fácil uso pelos 
interessados;
III - promovendo, junto às indústrias instaladas no seu 
território, a criação e o desenvolvimento de áreas de 
lazer, não só para os seus empregados, mas também o 
uso da comunidade;

IV - o direito ao lazer e à utilização criativa do tempo 
destinado ao descanso mediante oferta de área 
pública para os fins de recreação, esportes e execução 
de programas culturais e de projetos turísticos 
intermunicipais.
V - fixando, nas novas construções de conjuntos 
habitacionais no Município, a obrigatoriedade de serem  
construídas áreas de lazer em seu inteiro.

Art. 198 - Os clubes de quaisquer atividades relativas 
ao lazer da comunidade que tenham estatuto registrado 
em Cartório e comprovem utilização de área por, no 
mínimo, 03 (três) anos poderão requerer o título de 
utilidade pública, na forma da Lei.

Art. 199 - O Poder Público estimulará e incentivará a 
instalação de parques de diversões e circos em área 
do Município.

Art. 200 - Os filmes titulados pela censura, como de 
sexo explícito, eróticos, pornográficos ou de violência, 
só poderão ser projetados a partir das 22 (vinte e duas) 
horas.

CApÍTuLO Vii
DA COMuniCAÇÃO SOCiAL

Art. 201 - A manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 
observando os princípios da Constituição da República 
e da Legislação própria sendo que:
I - não será permitida veiculação, pelos órgãos de 
comunicação social, de propaganda discriminatória de 
raça, etnia, credo ou condição social;
II - nos meios de rádio difusão sonora, o poder legislativo 
terá direito a um espaço mínimo de 30 minutos nos 
dias que realizar sessões para informar sobre suas 
atividades.

Art. 202 - A Lei criará mecanismos de defesa da pessoa 
contra a promoção, pelos meios de comunicação, da 
violência e de outras formas de agressão à família, ao 
menor, à ética pública e a saúde.

Art. 203 - A Política Municipal de Comunicação, 
dentro de áreas jornalísticas e afins, promoverá seus 
desenvolvimentos, respeitando o seguinte:
I- prioridade à finalidade educativa, artística, cultural e 
informática;
II- promoção da cultura em suas diversas manifestações 
assegurado o desenvolvimento da cultura produtiva dos 
meios de comunicação e da publicidade.

CApÍTuLO Viii
DO DiREiTO DO CiDAÇÃO

Art. 204 - Mo Município dispensará proteção especial 
à família, assegurando condições morais, físicas e 
sociais indispensáveis à sua segurança e estabilidade, 
sendo que:
I- a lei disporá sobre a assistência aos idosos, à 
maternidade e aos excepcionais;
II - para execução do previsto neste artigo, serão 
adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
a) estímulo aos pais e às organizações sociais para a 
formação moral, cívica e intelectual da juventude;
b) colaborações com as entidades assistenciais que 
visem  a proteção e educação de crianças;
c) amparo às pessoas idosas assegurando sua 
participação na comunidade defendendo sua dignidade 
e bem-estar;
d) colaboração com a União, com o Estado e outros 
Municípios para a solução do problema dos menores 
desamparados, através de processos adequados de 
permanente remuneração, com a criação de um centro 
de amparo pela municipalidade.

Art. 205 - Compete ao Município suplementar a 
Legislação Federal e Estadual dispondo sobre a 
proteção às pessoas portadoras de deficiências físicas, 
garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios 
públicos e veículos de transporte coletivo Municipal.
Parágrafo Único - No âmbito de sua competência, a Lei 
Municipal disporá sobre a adaptação dos logradouros e 
dos edifícios de uso público, a fim de garantir o acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 206 - O Município colaborará com a União, com 
Estado e com outros Municípios para solução de 
problemas dos menores desamparados, através de 
processos adequados de permanente recuperação.

Art. 207 - Os órgãos públicos e privados somente 
poderão implantar programas de planejamento familiar 
que tenham também em vista a melhoria das condições 
de trabalho dos cônjuges  e da habitação, saúde, 
educação, lazer, e segurança da família.

Art. 208 - Lei Municipal determinará a elaboração 
e execução de políticas e programas destinados à 
assistência, devida à gestante, a nutriz e ao menor.

Art. 209 - O Município e a sociedade têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e 
programas que assegurem participação na comunidade, 
defendam sua saúde e bem-estar, de preferência 
no próprio lar e impeçam discriminação de qualquer 
natureza.

Art. 210 - qualquer forma de discriminação da mulher no 
Município será punida na forma da Lei.

Art. 211 - O Município garantirá a inclusão no ensino 
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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

médio de conteúdo sobre as lutas das mulheres, 
resgatando a história da mulher na sociedade.

Art. 212 - Serão garantidas creches e pré-escolas 
municipais em áreas definidas pelo Poder Executivo 
para o atendimento das necessidades biopsicosociais 
na faixa de 0 (zero) a 6 (seis) anos.

Art. 213 - Observando o princípio fundamental de 
dignidade da pessoa, a Lei disporá que o Sistema Único 
de Saúde, garanta as informações à mulher sobre o seu 
próprio corpo e os recursos educacionais, científicos e 
assistenciais para que a mulher, o homem, ou o casal 
possam ter livre opção tanto para procriar como para 
não o fazer, vedada qualquer atuação coercitiva ou 
indutiva de instituições públicas ou privadas.
Parágrafo Único - Os servidores de saúde no 
Município deverão garantir à mulher o acesso gratuito 
aos métodos anticoncepcionais, esclarecendo os 
resultados, indicações e                contra-indicações.

Art. 214 - O Município garantirá assistência integral à 
saúde da mulher em todas as fases de sua vida, através 
da implantação de uma política adequada, assegurando 
assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento, 
voltando-se para prevenção das doenças , em especial 
a do câncer ginecológico.

Art. 215 - Será fiscalizada a produção, distribuição 
e comercialização de processos químicos ou 
hormonais e artefatos de contracepção, proibindo-se a 
comercialização e o uso em fase de experimentação.

Art. 216 - Caberá à rede pública municipal pelo seu 
corpo clínico, prestar atendimento médico ao aborto, 
nos casos previstos no código penal.
§1º - O município adotará medidas de controle de 
intervenções cirúrgicas cesarianas e medidas de 
introdução do parto natural.
§2º - Serão respeitadas as convicções éticas, religiosas 
e individuais dos envolvimentos . 

Art.217 - O município garantirá especial atenção à 
servidora pública gestante, adequando ou mudando 
temporariamente suas funções nos tipos de trabalhos 
comprovadamente prejudiciais á saúde do nascituro. 

Art. 218 - A infra-estrutura para satisfação das 
necessidades físicas e biológicas dos empregados 
e clientes de estabelecimentos comerciais será 
disciplinadas em Lei.

Art. 219 - O Município incentivará as empresas para que 
construam  creches para filhos de seus empregados no 
próprio local de trabalho. 

Art. 220 - O Município garantirá, mediante incentivos 
específicos nos termos da Lei, a criação de mecanismos 
de estímulos ao mercado de trabalho da mulher.

Art. 221 - O Município assegurará o direito à prestação 
de concurso público independentemente de sexo, 
idade, estado civil ou religioso.

Art. 222 - Ao Município competirá a punição ao 
abuso, violência e exploração, especialmente sexual, 
da criança, do adolescente, do idoso e também dos 
desvalidos, como previsto no Capítulo III, artigo 51, da 
Constituição Estadual. 

Art. 223 – O Município garantirá a criação e manutenção 
de abrigos de acolhimento provisório para mulheres 
vítimas de violência doméstica, com acompanhamento 
médico, psicológico e social, bem como auxílio para 
subsistência, criando, junto aos abrigos, creche para os 
seus filhos. 
Parágrafo Único - Serão garantidos acompanhamento 
e reciclagem, pelo movimento de mulheres, para as 
pessoas que irão trabalhar diretamente com as vítimas 
de violência assim como para os familiares das vítimas . 

Art. 224 - Ao Município competirá, através da Câmara 
Municipal, garantir a criação de Comissão Especial 
Permanente dos Direitos da Mulher, que poderá realizar 
sessões abertas. 

Art. 225- A Lei criará e disciplinará além do Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente, os conselhos 
municipais dos Direitos Humanos, da Mulher, 
Consumidor, da Educação, da Cultura, do Desporto, do 
Turismo e do Lazer, da Ecologia, de apoio ao Artesão e do 
Meio Ambiente, da Saúde, do Excepcional e da Defesa 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades 
Especiais, estabelecendo suas atribuições e critérios 
de auxílio à administração municipal.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 027/03 
§ 1º - São atribuições dos conselhos municipais; 
a) aconselhar diretrizes e prioridades  para o 
desenvolvimento do Município; 
b) fiscalizar a execução dos projetos de interesse 
público e aplicação de recursos;
§ 2º - Os Conselhos Municipais têm sua composição 
e forma de atuação disciplinados por Lei específica, 
não mantendo relação hierárquica com as unidades 
administrativas da Prefeitura. 
* parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
028/03

Art. 226 - O Município, na sua realização de amparo 
às pessoas idosas, deverá criar e manter, em todos 
os seus Distritos núcleos de terapia ocupacional para 
idosos. 

Art. 227 - Sobre o funeral daquele que ganha até 1 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Câmara Municipal de Belford Roxo
(um) salário mínimo não incidirá imposto Sobre Serviço 
(ISS). 

CApÍTuLO ix
DA DEFESA DO COnSuMiDOR

Art. 228 - O Município garantirá, através de Lei, 
proteção ao consumidor e ao usuário dos serviços 
públicos municipais em toda a sua plenitude. 
Parágrafo Único - O consumidor  terá a proteção 
do Município, que deverá esclarecê-lo sobre seus 
direitos; bem como coibir a propaganda enganosa, 
responsabilizando as empresas comerciais, industriais 
e de prestação de serviços quando estas descumprirem 
acordos, contrato, compromissos e garantias. 

Art. 229 - Fica criado o selo comprobatório da realização 
de inspeção sanitária.

CApÍTuLOx
DESEnVOLViMEnTO uRBAnO

SEÇÃO i
DO MEiO AMBiEnTE

Art. 230 - Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo- se 
ao Poder Público Municipal e à coletividade o dever de 
defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes 
e futuras gerações.
§ 1º - para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público:
I - Preservar o meio ambiente e restaurar os processos 
ecológicos essenciais, protegendo todos os biomas, 
bem como todas as espécies animais e vegetais, 
mantendo-se em seus ecossistema primitivo;
II - Preservar a diversidade e a integridade do acervo 
genético das espécies existentes no Município e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de genes; 
III - O tombamento de áreas de preservação ambiental 
e paisagista, será definido por Lei específica. 
IV - Proibir: 
a) extração de madeira de árvores de espécies 
primitivas; 
b) a liberdade de resíduos químicos sem tratamento 
nos “habitats” aquáticos, terrestres e aéreos; 
c) caça, exposição, comercialização e transporte de 
animais silvestres;
V - promover a educação ambiental em todos os  níveis 
de ensino e a conscientização pública para preservação 
do meio ambiente;
VI - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
Lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécie ou 
submetam os animais a crueldade.
§ 2º - As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.
§ 3º - Fica o Executivo autorizado a recuperar com o 
reflorestamento, criação de “habitats” e permuta de 
espécies, todo o espécies, todo o espaço ambiental 
degradado, em  convênio com as associações, clubes 
de entidades e empresas comprovadamente idôneas.
§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 
conselho de Ecologia Municipal e Recursos Naturais.
§ 5º -  É obrigatório a colocação de placas informativas, 
no escritório de vendas e na entrada principal da  
empresa (indústria), informando o tipo de poluente que 
libera, em que “habitat” é lançado e o grau que  causa. 
§ 6º - Todo  estabelecimento que expuser e  comercializar 
animais silvestre  ou domésticos, com maus  tratos e em 
ambiente inadequado, terá seu alvará sumariamente 
cassado. 
§ 7º - Cabe ao Poder Executivo promover medidas 
judiciais e administrativas de responsabilização a 
causadores de degradação ambiental. 
§ 8º - Os recursos vindo de multas administrativas e 
condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente 
serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, do qual participarão 
representantes locais dos Poderes Executivo e 
Legislativo, da comunidade científica, das entidades 
ecológicas e das associações civis e comunitárias na 
forma da Lei.

Art. 231 - Ao Município, em sua política de proteção 
ambiental, além das medidas já previstas no artigo 
anterior, incumbe também: 
I - estimular e auxiliar os órgãos competentes no 
reflorestamento de áreas degradadas, objetivando 
prioritariamente a proteção de encostas e dos recursos 
hídricos, bem como a consecução de índices razoáveis 
de cobertura vegetal;
II - promover o zoneamento agrícola de território, 
estabelecendo normas para a utilização dos solos que 
evitem a ocorrência de processos erosivos e a redução 
de fertilidade, estimulando o manejo integrado e a 
difusão de técnicas de controle biológico.
III -  condicionar a implantação de instalações ou 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e 
causadoras de alterações significativas do meio 
ambiente a prévia elaboração, pelo órgão público 
competente, de estudo do impacto ambiental, ao qual se 
dará publicidade e a realização de audiências públicas 
com as partes interessadas;
IV - requisitar realização periódica de auditorias no 
sistema de controle de poluição e prevenção de riscos 
de acidentes das instalações a atividades de significativo 
potencial de risco sobre a saúde do trabalhador;
V - garantir o amplo acesso dos interessados às 
informações sobre as fontes e causas da poluição da 
degradação ambiental e, em particular, aos resultados 

das monitoragens e auditorias a que se refere o item 
anterior;
VI - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a 
utilização de fontes de energia alternativa não poluentes, 
bem como de tecnologias poupadoras de energia;
VII - acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos 
de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e 
minerais efetuadas pela União do território Municipal, 
com a obrigação de comunicar à Câmara Municipal;
VIII - zelar pela utilização racional auto-sustentada dos 
recursos naturais;
IX - preservar e restaurar a integridade e diversidade do 
patrimônio genético, biológico, ecológico e paisagístico;
X - proteger a flora e a fauna, em especial espécies 
ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, 
captura, produção, transporte, comercialização e 
consumo de seus espécimes e subprodutos, vedadas 
as práticas que submetem os animais à crueldade;
XI - informar sistematicamente a população sobre os 
níveis de poluição,  a qualidade do meio ambiente, 
as situações de riscos de acidentes e presença de 
substâncias potencialmente poluidoras e danosas à 
saúde existentes na água potável e nos alimentos;
XII - promover a conscientização da população e a 
adequação do ensino curricular do 1º grau de forma 
a incorporar e contemplar os princípios e objetivos de 
proteção e preservação do meio ambiente.

Art. 232 - Fica estabelecido em dez mil metros de 
diâmetro da área de proteção das nascentes localizadas 
no território do Município.
Parágrafo Único - A preservação e proteção das 
nascentes serão de responsabilidade solidária do Poder 
Público e da comunidade, nos termos da Lei.

Art. 233 - Ficam proibidos os maus tratos, torturas e 
prisão permanente, em local e de maneira inadequada 
de todo e qualquer tipo de animal doméstico, nos 
termos da Lei.

Art. 234 - Os órgãos municipais da administração direta 
e indireta deverão estabelecer restrições à participação 
em licitações às pessoas físicas e jurídicas, que tenham 
sido condenadas administrativas e judicialmente por 
agressões ao meio ambiente ou infração à legislação 
sobre a segurança e saúde no trabalho.

Art. 235 - Os editais de concorrência pública a que 
se refere o artigo anterior deverão conter cláusulas 
estabelecendo imediata cessação do contrato, caso 
a pessoa física ou jurídica vencedora venha a ser 
condenado por agressão ao meio ambiente ou infração 
às normas de segurança e saúde no trabalho.
Parágrafo Único -  A pessoa física ou jurídica, cujo 
contrato for interrompido em virtude desta Lei não 
caberá qualquer indenização ou ressarcimento.

Art. 236 - O Poder Executivo celebrará convênio 
com órgãos federal e estadual de proteção ao meio 
ambiente, de forma a manter um cadastro atualizado  
das pessoas físicas e jurídicas que tenham sofrido multa 
administrativa ou condenação judicial por agressão 
ao meio ambiente e infração às normas de saúde e 
segurança do trabalho.

Art. 237 - A Lei estabelecerá, dentro de 90 (noventa) 
dias, a contar da promulgação da Lei Orgânica, os 
critérios de participação em licitações e cessação de 
contrato das pessoas físicas e jurídicas alcançadas por 
estas disposições.

SEÇÃO ii
DO SAnEAMEnTO BÁSiCO

Art. 238 - O Município, em consonância com sua 
política urbana e segundo o disposto em seu Plano 
Diretor, deverá promover o programa de saneamento 
básico destinado a melhorar as condições sanitárias e 
ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da 
população que deverá orientar-se para:
I- ampliar progressivamente a prestação de serviço de 
saneamento básico;
II - executar programas de educação sanitária e 
melhorar o nível de participação das comunidades na 
solução de seus problemas de saneamento;
III - manter, nos limites da disponibilidade, articulação 
permanente com o Estado, visando a racionalização de 
recursos na resolução dos problemas de saneamento 
básico.
IV - estabelecer em seu Plano Diretor, claramente além 
das áreas especiais, valas, valões, rios e mananciais.

SEÇÃO iii
DAS OBRAS E SERViÇOS

Art. 239 - Nenhum empreendimento de obras e serviços 
do Município poderá ter início sem prévia elaboração do 
plano respectivo, no qual, obrigatoriamente conste:
I - a viabilidade do empreendimento, sua convivência e 
oportunidade para o interesse comum;
II - os pormenores para sua execução;
III - os recursos para o atendimento das respectivas 
despesas;
IV - os prazos para o seu início e conclusão, 
acompanhada da respectiva justificação.
V -  estudo do impacto ambiental.
* inciso acrescentado pela Emenda nº  029/04
VI - Memorial descritivo.
VII – Memória de Cálculo.
VIII – Planilha Orçamentária.
* incisos Vi; Vii e Viii acrescentados pela Emenda 
nº  037/10
§1º - Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvos 
casos de estrema urgência, será executada sem prévio 
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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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
orçamento de seu custo.
§2º - As obras públicas poderão ser executadas pela 
Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades 
de administração indireta e por terceiros, mediante 
licitação.
§3º- As obras públicas ou particulares serão 
acompanhadas pela Comissão Permanente de Obras 
e Serviços Públicos.
§4º- A Comissão Permanente de Obras e Serviços 
Públicos receberá antes do início das obras os 
documentos que consta do inciso V ao VIII do caput do 
Artigo.
§5º- A Comissão Permanente de Obras e Serviços 
Públicos emitirá parecer em relação às medições 
referentes  ao andamento das obras, quando for 
o caso, e fará relacionamento com o memorial 
descritivo, memória de cálculo e planilha orçamentária 
apresentada.
§6º- Cabe à Comissão Permanente de Obras e Serviços 
Públicos informar à Presidência da Câmara Municipal o 
parecer do que trata o § 5º deste artigo para as devidas 
providências administrativas.
§7º- Caso o parecer da Comissão Permanente de Obras 
e Serviços Públicos, seja contrário por divergências 
em relação ao memorial descritivo, memória de 
cálculo e planilha orçamentária apresentada, o fato 
será comunicado aos órgãos oficiais para as devidas 
providências no sentido de sanear as divergências.
§8º- O seguimento das obras fica condicionado ao 
atendimento do que dispõe o § 7º deste artigo.
* parágrafos 3º; 4º; 5º; 6º; 7º e 8º acrescentados pela 
Emenda nº  037/10

Art. 240 - O Município poderá realizar obras e serviços 
de interesse comum, mediante convênio com o Estado 
e a União ou entidades particulares e através de 
consorcio, com outros Municípios.

Art. 241 - Ressalvados os casos específicos na 
Legislação, as obras, os serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabelecerão 
obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da Lei, exigindo-se a 
qualificação técnica e econômica comprovada através 
de obras, serviços, compras e alienação efetuados 
anteriormente, indispensável à garantia do cumprimento 
das obrigações.

SEÇÃO iV
DA pOLÍTiCA uRBAnA E uSO DO SOLO

Art. 242 - A política urbana será formulada pelo Poder 
Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas 
em Lei e através do Plano Diretor da Cidade, tendo 
por objetivo o plano de desenvolvimento das funções 
sociais da urbe garantido a melhoria constante da 
qualidade de vida de seus habitantes.
§1º - Funções sociais da cidade são definidas como 
direito à moradia, transporte público, saneamento 
básico, energia elétrica, abastecimento, iluminação 
pública, gás canalizado, água potável, saúde, lazer, 
comunicação, educação e cultura, assistência à 
infância, coleta e destino final do lixo, drenagem das 
vias públicas, contenção das encostas, segurança 
e garantia do equilíbrio ecológico, preservação do 
patrimônio ambiental e cultural.
§2º - Além da competência e deveres do Estado na 
garantia dos direitos específicos no parágrafo anterior, 
poderá o Poder Municipal criar instrumentos tributários 
financeiros e institucionais que complementem ou 
direcionem o investimento e execução dos projetos 
estabelecidos para o pleno desenvolvimento do 
Município dentro das funções sociais estabelecidas 
neste artigo.

Art. 243 - A propriedade urbana deverá cumprir sua 
função social, atendendo às exigências expressas no 
Plano Diretor do Município.

Art. 244 - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, é o instrumento básico obrigatório da política 
de desenvolvimento e expansão urbana, fazendo parte 
do processo contínuo do planejamento a ser conduzido 
pelo Município, abrangendo a totalidade de seu território.
§1º - A expansão urbana, estabelecida pela Lei de 
zoneamento dentro da composição de uso do solo no 
Plano Diretor do Município, não poderá ultrapassar 
50% (cinqüenta por cento) da área verde, protegidos e 
recuperados através de reflorestamento tecnicamente 
econômico e ecológico.
§2º - Serão consideradas como áreas rurais todas áreas 
nos limites do Município, onde predomine a atividade 
agrícola, ficando sem validade todas as definições 
anteriores à promulgação desta Lei Orgânica.

Art. 245 - O Plano Diretor é parte integrante de um 
processo contínuo de planejamento a ser conduzido 
pela Administração Municipal abrangendo a totalidade 
do território municipal e contendo diretrizes de uso 
do solo e sua ocupação, vocação das áreas rurais, 
defesa dos mananciais e áreas florestais, defesa dos 
recursos naturais, áreas de interesse especial e social, 
vias de circulação integradas, zoneamento, índices 
urbanísticos, diretrizes econômicas, financeiras e 
administrativas.
§ 1º - Nas áreas de expansão urbana, mapeadas 
pelo Plano Diretor e Lei de zoneamento municipal, o 
parcelamento do solo deverá atender à execução 
prévia da   infra-estrutura urbana, saneamento 
drenagem, pavimentação, meio fio, iluminação pública 
e abastecimento de água, correspondente à previsão 
de utilização máxima de toda a área, de acordo com o 

quadro discriminado pelo zoneamento municipal.
§2º - No parcelamento do solo, promovido pela iniciativa 
pública ou privada, não poderá haver cessão, venda ou 
alienação de lote, em nenhuma circunstância, sem a 
prévia vistoria técnica.
§ 3º - É garantida a cooperação das associações 
representativas na elaboração do Plano Diretor 
Municipal, através de Câmaras técnicas formadas pelo 
conjunto de entidades representativas, cuja composição 
deverá ser regulamentada por Lei complementar.

Art. 246 - As terras públicas municipais,  não utilizadas, 
subutilizadas ou discriminadas serão prioritariamente 
destinadas a assentamento da população de baixa 
renda, dando-se a prioridade à população carente que 
mora em barracos na beira de valões, e a instalações 
de equipamentos urbanos, respeitados o Plano Diretor 
e o zoneamento.

Art. 247 - O Município poderá, para as áreas incluídas 
no Plano Diretor, através de legislação específica, 
exigir, nos termos do artigo 183 da Constituição 
da República, do proprietário da área urbana não 
especifica, subutilizada ou não utilizada, que promova o 
seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de:
I - parcelamento ou edificação compulsória;
II - imposto sobre a propriedade predial ou territorial 
urbana progressivo no tempo.

Art. 248 - Poderá o Poder Público Municipal através 
de legislação específica e sempre com a aprovação da 
Câmara Municipal, ceder, para efeito de assentamento 
da população de baixa renda, faixas de terras de 
propriedade do Município, criando assim o direito de 
superfície, mantendo, pelo tempo determinado por Lei, 
a propriedade do solo garantindo o assentamento da 
posse da benfeitoria.

Art. 249 - A prestação dos serviços públicos às 
comunidades de baixa renda, apesar de independer 
do recolhimento de logradouros e regularização 
urbanística ou registro da área em que se situem, e 
de suas edificações não isenta dos parceladores do 
cumprimento do termo de compromisso estabelecido 
junto à Prefeitura  Municipal, firmado por ocasião da 
aprovação precária do projeto de loteamento, sendo 
que o Poder Público Municipal utilizará os meios legais 
para coibir a ocupação desordenada do solo.

Art. 250 - O Plano Diretor do Município, proposto pelo 
Executivo e aprovado pela Câmara Municipal, é parte 
integrada do Sistema de Planejamento Municipal, 
abrangendo a totalidade do território do Município, que 
deverá definir entre outras, as seguintes diretrizes:
I - o uso e ocupação do solo;
II - o zoneamento;
III - os índices urbanísticos;
IV - as áreas de preservação ambiental;
V - as obras de arte e outros bens de valor histórico, 
cultural, turístico, paisagístico e artístico;
VI - as paisagens e os monumentos naturais e os sítios 
arqueológicos;
VII - o perímetro urbano;
§ 1º - As diretrizes definidas pelo Plano Diretor serão 
aplicadas, também, às outras esferas de governo 
quando atuarem no Município.
§ 2º - É garantida a cooperação das associações 
representativas da comunidade nas fases de 
elaboração, implementação, acompanhamento e 
avaliação do Plano Diretor.

Art. 251 - Poderá o Poder Executivo, com a aprovação 
da Câmara Municipal, isentar de imposto sobre a 
propriedade territorial ou predial urbana, o prédio de 
moradia ou terreno destinado ao mesmo fim, desde 
que a edificação não atinja a 50m² (cinqüenta metros 
quadrados), classificado como terceira categoria, e que 
o lote não ultrapasse a 100m² (cem metros quadrados), 
não possuindo o contribuinte outro imóvel.

Art. 252 - Ficam asseguradas à população as 
informações sobre o cadastro atualizado de terras 
públicas e planos de desenvolvimento urbano regional.

Art. 253 - Para assegurar as funções sociais da cidade, 
o Poder Executivo deverá utilizar os instrumentos 
jurídicos, tributários, financeiros e de controle urbanístico 
existente e à disposição do Município.
§ 1º - Na promoção de seus programas de habilitação 
popular, o Município deverá articular-se com órgãos 
estaduais, regionais e federais competentes e, quando 
couber, estimular a iniciativa privada a contribuir para 
aumentar a oferta de moradias adequadas e compatíveis 
com a capacidade econômica da população.
§ 2º - É atribuição exclusiva do Município a elaboração 
do Plano Diretor e a condução de sua posterior 
execução.
§ 3º - O projeto do Plano Diretor e a Lei Diretrizes Gerais, 
previstos neste artigo, regulamentação, segundo as 
peculiaridade locais, as normas para a proibição de 
construção e edificação sobre dutos, canais, valões e vias 
similares de escoamento ou passagem de cursos de água.

Art. 254 - São isentos de tributos os veículos de 
tração animal e os demais instrumentos de trabalho do 
pequeno agricultor, empregado nos serviços da própria 
lavoura ou no transporte de seus produtos.

Art. 255 - As áreas rurais do Município, em especial os 
assentamentos caracterizados como mutirões, serão 
garantidos escolas e atendimento à saúde por parte do 
Poder Público.
Parágrafo Único - Tais serviços serão garantidos 
mesmo que o Poder Público não possua próprios 

nessas localidades, casos em que os servidores serão 
por ele prestados em espaços da própria comunidade.

Art. 256 - Para assegurar as funções sociais do Município 
e da propriedade, no limite da sua competência, poderá 
utilizar os seguintes instrumentos:
I - tributário e financeiro;
a) imposto predial e territorial urbano progressivo 
diferenciado por zona e outros critérios técnicos 
definidos em Lei de ocupação e uso do solo;
b) taxas e tarifas diferenciadas por zonas, segundo os 
serviços públicos oferecidos diretamente à população;
c) contribuição de melhoria;
d) incentivos fiscais e financeiros, bem como outros 
benefícios nos limites das legislações próprias;
e) fundos destinados ao desenvolvimento urbano.
II - jurídico:
a) discriminação de terras públicas;
b) desapropriações;
c) parcelamento ou edificação compulsória;
d) servidão administrativa;
e) limitação administrativa;
f) tombamento de imóveis;
g)declaração de área de preservação ou proteção 
ambiental;
h) concessão real de uso ou de domínio;
i) outras medidas previstas em Lei.

Art. 257 - No estabelecimento de diretrizes  e normas 
relativas ao desenvolvimento urbano, o Município 
assegurará aos seus habitantes:
I - especialmente às pessoas portadoras de deficiência 
física, livre acesso a edifícios públicos e particulares de 
freqüência aberta ao público e a logradouros públicos 
mediante a construção de rampas arquitetônica e 
ambientais;
II - a utilização racional do território Municipal e dos 
recursos naturais, mediante o controle, da implantação 
e funcionamento das atividades industriais, comerciais, 
residenciais e viárias.
Parágrafo Único - O Município poderá firmar 
convênio com o Estado para consecução dos objetivos 
estabelecidos neste artigo.

Art. 258 - Terão obrigatoriamente que atender às normas 
vigentes, a serem aprovadas pela administração pública 
municipal, quaisquer projetos, obras e serviços a serem 
iniciados no Municípios independentemente da origem 
da solicitação.

Art. 259 - Os terrenos baldios não utilizados sofrerão 
tributação progressiva na forma que o Poder Executivo 
dispuser, a qual será revista quando o terreno passar a 
ser utilizado, cumprindo função social.

Art. 260 - Para melhoria de qualidade no meio urbano, 
incumbe ao Poder Público:
I - implantar e manter hortos florestais destinados à 
recomposição da flora nativa e à produção de espécies 
diversas, destinadas à arborização de logradouros 
públicos;
II- promover ampla urbanização dos logradouros 
públicos da área urbana, utilizando 50% (cinqüenta 
por cento), de espécies frutíferas, bem com repor e 
substituir os espécimes doentes ou em processo de 
deterioração ou morte;
III - garantir a participação da  comunidade organizada 
local nos projetos de praça, parques e jardins, bem 
como o acompanhamento de técnicos especializadas.

Art. 261 -  Toda e qualquer obra a ser realizada 
pela União ou pelo Estado vinculada à atividade de 
transporte, no âmbito do Município, estará condicionada 
às diretrizes e critérios do Plano Diretor e à aprovação 
prévia do Poder Executivo Municipal. 

Art. 262 - Os loteamentos e condomínios serão 
autorizados pelo Poder Executivo e os proprietários dos 
empreendimentos doarão 20% (vinte por cento) do total 
da área para o Município com a devida escritura pública 
e a porção doada será dentro do empreendimento a ser 
autorizado.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 037/10
§ 1º - A área doada terá destinação específica para 
programas sociais, entre os quais: a cultura, educação, 
esporte, lazer e saúde.
§ 2º - Poderá o empreendedor requerer doação fora 
do empreendimento, que dependerá de autorização 
Legislativa, em Lei específica, não permitida a permuta 
em espécie.
* parágrafos 1º e 2º acrescentados pela Emenda nº  
037/10

CApÍTLO xi
DA ORDEM ECOnÔMiCA

SEÇÃO i
DiSpOSiÇÕES GERAiS

 
Art. 263 - O Município, dentro de sua competência, 
organizará a  ordem econômica e social, conciliando a 
liberdade de iniciativa com os superiores interesses da 
coletividade.

Art. 264 - A intervenção do Município no domínio 
econômico terá por objetivo estimular e orientar a 
produção, defender os interesses do povo e promover a 
justiça solidariedade social.

Art. 265 - O Município considerará o capital não apenas 
como instrumento produtor de lucro, mas também como 
meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo.

Art. 266 - O Município assistirá os trabalhadores rurais 
e suas organizações legais, objetivando proporcionar-
lhes entre outros benefícios, meios de produção e 
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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.

de trabalho, crédito fácil e preço justo, orientação e 
incentivo à criação de cooperativas agrícolas, saúde e 
bem-estar social.
Parágrafo Único - São isentas de impostos as 
cooperativas constituídas no Município. 

Art. 267 - Aplica-se ao Município o disposto nos artigos 
171 § 2º e 175 e seu parágrafo único da Constituição 
da República.

Art. 268 - O Município manterá órgãos especializados 
incumbidos de exercer ampla fiscalização do serviço 
público por ele concedido e da revisão de suas tarifas.
Parágrafo Único - A fiscalização de que trata este 
artigo que compreende o exame contábil e perícias 
necessárias à apuração das invasões de capital dos 
lucros auferidos pelas empresas concessionárias.

Art. 269 - O Município dispensará à microempresa e 
empresa de pequeno porte, assim definidas em Lei 
Federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela  simplificação de suas  obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias 
ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei.

SEÇÃO ii
TRAnSpORTE E TRÂnSiTO

Art. 270 - Os sistemas viários e os meios de transportes 
subordinar-se-ão à preservação da vida humana, 
à segurança e conforto dos cidadãos, à defesa da 
ecologia e do patrimônio e paisagístico e às diretrizes 
do uso do solo.

Art. 271 - A Lei Municipal, com a observância dos 
princípios da legislação específica, regulamentará o 
transporte escolar a ser executado por veículos tipo 
furgão e microônibus.

Art. 272 - O transporte coletivo de passageiros é 
o serviço essencial, sendo de responsabilidade do 
Município, o planejamento e a concessão ou permissão 
dos ônibus municipais e outras formas vinculadas do 
Município.

Art. 273 - Incumbe ao Poder Público, na forma da Lei, 
diretamente ou sob o regime de permissão, sempre 
através de licitação pública, a prestação de serviços 
públicos, que depende da autorização legislativa pelo 
voto de 2/3 (dois terços) dos Vereadores.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 037/10
Parágrafo Único - A Lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e 
permissionárias dos serviços públicos, o caráter 
especial desse contrato e de sua prorrogação, bem 
como as condições de caducidade fiscalização e 
rescisão da permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - a política tarifária, que deverá contemplar 
sistemática que assegure a cobertura dos custos de 
transporte oferecido em regime de eficiência, o equilíbrio 
econômico-financeiro da execução do serviço, ajusta 
remuneração de capital na prestação do serviço, a 
revisão periódica das tarifas e o controle permanente 
das informações necessárias aos cálculos respectivos;
IV - a obrigação de manter serviços adequados.

Art. 274 - Compete ao Município:
I - planejar, organizar, controlar e fiscalizar o serviço 
de transporte coletivo de passageiros, que tem caráter 
essencial, prestando-o diretamente ou sob regime de 
permissão;
II - regulamentar a utilização dos logradouros públicos, 
planejando e implantando faixas seletivas para o trânsito 
de veículos de transporte coletivo de passageiros, 
ambulância e táxi;
III - dispor sobre o regime de carga e descarga de 
mercadorias nos logradouros públicos, fixando horários 
e locais adequados à sua realização e punindo os 
eventuais descumprimentos;
IV - fixar os locais de estacionamento dos veículos de 
transporte de mercadorias e passageiros, incluindo os 
táxis;
V - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, 
regulamentando e fiscalizando sua utilização;
VI - legislar sobre o sistema de transporte municipal;
VII - credenciar condutores de veículos de transporte 
de passageiros e taxímetros e fiscalizar a qualidade dos 
serviços, impondo sanções disciplinares;
VIII - regular, licenciar, fiscalizar, permitir ou autorizar o 
serviço de carro de aluguel;
IX - estabelecer e implantar política de educação para a 
segurança do trânsito.

Artigo 274A - A concessão de permissões para 
exploração do serviço de aluguel de veículo a taxímetro, 
bem como, a concessão de autonomias, dependem da 
autorização legislativa pelo voto de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos Vereadores.
*Artigo criado pela Emenda nº 037/10

Art. 275 - A localização de terminais rodoviários 
acrescidos os relacionados com o transporte 
interestadual e intermunicipal de passageiros, depende 
de prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 276 -  O sistema viário e os meios de transporte 
subordinam-se à preservação da vida e à segurança 
e conforto do cidadão, à defesa da ecologia e do 
patrimônio arquitetônico e paisagístico e às diretrizes 
da política urbana.

Art. 277 - O sistema Municipal de transporte coletivo 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Câmara Municipal de Belford Roxo
será efetivado de forma articulada com os sistemas de 
transporte federal e estadual em operação do Município.

Art. 278 - O exercício da atividade da guarda de 
veículo automotor estacionado em logradouro público 
municipal, a título oneroso, é privativo do Município, 
que poderá, no entanto, delegá-lo a terceiros, mediante 
permissão, pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos Vereadores, vindo, a seguir, a respectiva  licitação 
pública.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 037/10

Art. 279 - Nenhuma alteração de percurso será 
autorizada às empresas de transporte coletivo 
interestadual ou intermunicipal na malha viária 
municipal, sem prévia autorização do Município a ser 
concedida pelo prefeito.

Art. 280 - A Lei disporá sobre as condições favoráveis de 
acesso e de circulação das gestantes e dos deficientes 
físicos nos veículos empregados na execução do 
transporte coletivo de passageiros.

Art. 281 - O Município manterá órgão especializado 
incumbido de planejar comprovação do Prefeito, a 
execução do serviço urbano de transporte coletivo de 
passageiros, bem como controlá-lo, fiscalizá-lo e rever 
as tarifas específicas.
Parágrafo Único – 
*parágrafo acrescentado pela Emenda nº 022/01
*parágrafo revogado pela Emenda nº 030/05

Art. 282 - Não poderão ser utilizados nos serviço de 
transporte coletivo, veículos com mais de 10 (dez) anos 
de uso.
Parágrafo Único - O Poder Público poderá autorizar a 
utilização de veículos a que se refere este artigo, desde 
que tenham sido mantidos em condições adequadas de 
segurança é conforto.
 * parágrafo com redação alterada pela Emenda nº 
030/05

Art. 283 - A adaptação dos veículos de transporte 
coletivo existente à data da promulgação desta Lei, 
a fim de garantir acesso aos idosos e portadores de 
deficiências, será regulada por Lei.

Art. 284 - O terminal rodoviário será construído, 
mantido e explorado, se for o caso, segundo normas 
Legislativas.
Parágrafo Único - Não serão permitidos terminais de 
linha ou o estacionamento de veículos de transporte 
coletivo e caminhões, ao longo de praças, jardins, áreas 
de lazer, em frente a colégios, hospitais, igrejas, casas 
de saúde ou repouso, à Câmara Municipal, à sede da 
Prefeitura e outros locais que a Lei especificar.
* parágrafo alterado pela Emenda nº 010 de 06/08/97

Art. 285 - Qualquer  concessão ou permissão para 
exploração de transporte coletivo urbano em Belford 
Roxo, será precedida da criação de serviço, através de 
Lei de iniciativa do Poder Executivo.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 020/00
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº 030/05

Art. 286 - As empresas de transporte coletivo e (ou) 
de turismo que transportam funcionários de empresas 
privadas estabelecimentos no Município de Belford 
Roxo, utilizando-se do solo municipal pagarão tributos 
a serem determinados pelo Poder Executivo.

Art. 287 - Compete ao Município o planejamento e 
administração do trânsito.
§ 1º - Para execução dessas atribuições o Município 
poderá arrecadar multas, taxas, tarifas e pedágios no 
sistema viário do Município.
§ 2º - Nas multas e taxas arrecadadas pelo Município 
não se incluem aquelas provenientes das condições 
do veículo, controle de frota registro de licenciamento e 
habilitação do condutor.

Art. 288 - O Município poderá delegar ao Estado, 
através de convênio, as atribuições previstas no artigo 
anterior, cuja execução deverá respeitar as políticas de 
trânsitos municipais e o Plano Direto.

Art. 289 - É obrigatório que as empresas concessionárias 
de transporte coletivo municipais, disponham de local 
adequado ao pernoite de empregados quando se fizer 
necessário.

Art. 290 - É garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos aos maiores de 65 (sessenta e 
cinco) anos, na forma do Artigo 230 da Constituição da 
República.

Art. 291 - As empresas permissionárias de serviços 
públicos deverão atender às disposições sobre 
proteção ambiental, devendo o Poder Público estimular 
a substituição de combustíveis poluentes utilizados nos 
veículos de transporte coletivo, observadas, no que 
couber as legislações Federal e Estadual.

Art. 292 - Depende de Lei a concessão de gratuidade 
para uso de serviço público direta ou indiretamente, 
nela devendo figurar a correspondente fonte de custeio.

Art. 293 - Compete à Câmara Municipal, com a 
sanção do Prefeito, estabelecer diretrizes gerais para 
os contratos de concessões, permissões, envolvendo 
nelas todas as situações de extinção de delegações, 
a exemplo de resgate, encampação, desapropriação, 

bem com o tratamento a ser dado aos bens vinculados à 
execução do serviço delegado, autorizando previamente 
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos Vereadores cada ato 
de extinção incluídas os de intervenção.

Art. 294 - As áreas contíguas às estradas terão que ter 
tratamento específico através de exposição urbanística 
de defesas de segurança dos cidadãos e do patrimônio 
paisagista e arquitetônico do Município.

Art. 295 - Só poderão ser utilizados para transporte 
coletivos veículos especialmente construídos para esse 
fim.

Art. 296 - O transporte de material inflamável, tóxico ou 
potencialmente perigoso ao ser humano ou à ecologia 
obedecerá à norma de segurança a ser expedida por 
órgão técnico competente.

SEÇÃO iii
CiÊnCiA E TECnOLOGiA

Art. 297 - O poder público promoverá e incentivará a 
pesquisa e a capacitação científica e tecnológica, bem 
como a difusão do conhecimento, visando ao progresso 
da ciência e ao bem-estar da população. 
§ 1º - A pesquisa e a capacitação tecnológica voltar-
se-ão, preponderantemente, para o desenvolvimento 
econômico e social  do Município.
§ 2º - O poder público, nos termos da lei, apoiará e 
estimulará as empresas que invistam em pesquisa 
criação de tecnologia adequada ao país e a formação 
e aperfeiçoamento de seus recursos humanos, e que 
pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 
ao empregado, desvinculada do salário participação 
dos ganhos econômicos resultantes da produtividade 
de seu trabalho, e que se voltem especialmente para 
as atividades relacionadas com o desenvolvimento 
de pesquisas e produção de material ou equipamento 
especializados para pessoas portadoras de deficiência 
físicas.

Art. 298 - As políticas cientificas e tecnológicas 
tomaram como princípios o respeito à vida e à saúde 
humana, o aproveitamento racional e não predatório 
dos recursos naturais, a preservação e a recuperação 
do meio ambiente, bem com o respeito aos valores 
culturais do povo.

Art. 299 - As universidades e demais instituições de 
pesquisas sediadas no Município devem participar do 
processo de formulação e acompanhamento política 
científica e tecnológica.

TÍTuLO Vi
CApÍTuLO i

DA COLABORAÇÃO pOpuLAR
SEÇÃO i

DiSpOSiÇÕES GERAiS

Art. 300 - Além da participação dos cidadãos, dos 
casos previstos nesta Lei Orgânica, será admitida e 
estimulada a colaboração popular em todos os campos 
de atuação do poder público.
Parágrafo Único - O disposto neste Título tem 
fundamento nos artigos 5º, XVII e XVIII; 29, X e XI; 
parágrafo 2º e 194, VII, entre outros, da Constituição 
da Republica.

SEÇÃO ii
DAS ASSOCiAÇÕES

Art. 301 - O Município buscará, por todos os meios 
ao seu alcance, a cooperação das associações 
representativas do planejamento municipal.
Parágrafo Único - Para o fim deste arquivo, atende-
se com associação representativa qualquer grupo 
organizado, de fins lícitos, que tenha legitimidade para 
representar seus filiados, independentemente de seus 
objetivos ou natureza jurídica.

Art. 302 - Respeitado o disposto na Constituição  da 
República e na estadual na legislação aplicável e nesta 
Lei Orgânica, poderão ser criadas cooperativas para 
o fomento de atividades, entre outros, nos seguintes 
setores:
I - agricultura, pecuária;
II - construção de moradias ;
III - abastecimento urbano e rural;
IV - crédito;
V - consumo.

Art. 303 - O poder estabelecerá programas especiais 
de apoio à iniciativa popular que objetivem implementar 
a organização da comunidade local e de acordo com as 
normas deste Titulo.

Art. 304 - O Governo Municipal incentivará a 
colaboração popular para a organização de mutirões de 
colheita de roçado, de plantio, de construção de outros, 
quando assim o recomendar o interesse da comunidade 
diretamente beneficiada.

TÍTuLO Vii
DAS DiSpOSiÇÕES GERAiS E TRAnSiTÓRiAS

Art. 1º - A Câmara Municipal deverá iniciar no prazo de 
10 (dez) dias após a promulgação desta Lei Orgânica a 
elaboração de seu regimento interno.
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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.

Art. 2º - Enquanto a Câmara Municipal não aprova o 
seu regimento interno, os seus trabalhos serão regidos 
pelo que estiver em vigor. 

Art. 3º - O Município deverá elaborar ou adaptar, dentro 
do prazo 01 (um) ano:
a)Código Tributário;
b) Código de Obras;
c)Código de Postura;
d)Estatuto do Magistério;
e)Estatuto do Funcionário Público;
f)Código Municipal de Saúde.

Art. 4º - As áreas consideradas próprio Municipal, 
ocupadas há mais de 05(cinco) anos, até a data da 
promulgação desta Lei Orgânica, serão objeto de 
concessão de direito real de uso pelo Poder Público 
Municipal, desde que não sejam áreas consideradas de 
preservação ambiental ou ribeirinhas.
Parágrafo Único - Fica assegurado ao poder Público 
Municipal após a legalização, o direito de instituir 
cobrança de tributos municipais, nos termos desta Lei.

Art. 5º - Incumbe ao Município:
I - auscultar, permanentemente, a opinião pública para 
que os Poderes Executivo e Legislativo divulguem, 
com a devida antecedência, os projetos de lei para o 
recebimento de sugestões;
II - adotar medidas para assegurar a celeridade na 
tramitação e solução dos expedientes administrativos, 
punindo, disciplinarmente, nos termos da lei, os 
servidores faltosos;
III - facilitar, no interesse educacional do povo 
a divulgação do jornais e de outras publicações 
periódicas, assim como a das transmissões pelo rádio 
e pela televisão.

Art. 6º - O Município não poderá dar nomes de pessoas vivas a bens 
e serviços públicos de qualquer natureza.
§ 1º - Fica limitado em 3 (três) o número de projetos 
apresentados por anos, por cada Vereador, alterando 
o nome de ruas e outros logradouros no Município de 
Belford Roxo.
§ 2º -O Projeto referido no parágrafo anterior, terá 
que constar, imprescindível, justificativa, esclarecendo 
a homenagem pretendida, acompanhado de baixo 
assinado contendo metade mais uma das assinaturas 
dos moradores da rua, quando se tratar da mesma, e a 
comunidade a que se referir o logradouro.

Art. 7º - Os servidores originários da Prefeitura Municipal 
de Nova Iguaçu e que foram convocados pelo Prefeito 
Municipal de Belford Roxo para a implantação do novo 
Município, poderão pertencer ao Quadro de Servidores 
do novo Município, desde que requeiram dentro de 30 
(trinta) dias da vigência da presente Lei Orgânica.

Art. 8º - Os Cemitérios do Município terão sempre 
caráter secular, e serão administrados pela autoridade 
Municipal sendo permitido a todas as confissões 
religiosas praticar neles os seus ritos.
Parágrafo Único – É vedado ao Município conceder 
título de perpetuidade de sepultura.
*parágrafo com redação alterada pela Emenda nº  
006/97

Art. 9º - É vedado ao Município despender com pessoal 
mais de 60% (sessenta por cento) do valor da receita 
corrente.
* Artigo com redação alterada pela Emenda nº  
011/97

Art. 10 -O projeto de Plano Plurianual, e o Projeto de 
Lei Orçamentária anual serão encaminhados à Câmara 
Municipal até 4 (quatro) meses antes do encerramento 
do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da Sessão Legislativa.

Art. 11 - O Município poderá instituir contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, de sistema de Previdência e a 
Assistência Social, conforme o exposto no artigo 149, 
Parágrafo Único; artigo 194, Parágrafo Único e artigo 
195 da Constituição da República.
Parágrafo Único - Lei complementar disporá sobre a 
criação, fonte de custeio, planejamento, organização, 
coordenação, controle e fiscalização do sistema de 
previdência, de maneira a garantir  a eficiência de suas 
atividades.

Art. 12 - A Lei fixará critérios de indenização de 
despesas de viagem do Prefeito,        Vice-Prefeito, 
Vereadores e Servidores  Municipais.
Parágrafo Único - A indenização de que trata este 
artigo não será considerada remuneração.

Art. 13 - Os Poderes Executivo e Legislativo terão o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a promulgação 
da Lei Orgânica, a fim de providenciarem o Concurso 
Público, para formação do seu quadro de servidor 
pessoal, bem como a criação de um plano de cargos, 
carreira, salários e Regimento Administrativo para os 
Servidores Municipais.
 
Art. 14 - A Lei disporá sobre a previdência dos Vereadores, 
Prefeito e Servidores da Câmara Municipal.
§1º- Cessada a investidura no cargo de Prefeito, quem o 
tiver exercido na qualidade de titular, perceberá subsídio 
mensal e vitalício equivalente a ¾ (três quartos) do 
que percebe a título de remuneração, no exercício da 
função o seu titular.
§2º- A pensão não se transfere para os dependentes.
§3º- Será concedido o direito constante do parágrafo 
primeiro na assunção temporária do cargo, reduzindo-
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se o benefício para 2/4 (dois quartos) da remuneração 
do titular em exercício.
§4º- Este artigo não produzirá efeitos para ex Prefeito 
que vier a ser afastado do cargo por irregularidades ou 
dele renunciado.
* parágrafos acrescentados pela Emenda nº  030/05

Art. 15 - Fica o Município obrigado a criar o mercado 
municipal  objetivando proporcionar meios de trabalho 
e de venda.
Parágrafo Único - Ficam isentas de impostos as 
respectivas cooperativas agrícolas.

Art. 16 - Fica garantido aos clubes de futebol amador 
que utilizam áreas no Município o direito do uso em 
caráter precário e transitório da mesma, desde que:
I - tenham estatuto registrados em Cartórios há 03 (três) 
anos, no mínimo.
II - comprovem a efetiva utilização pelo mesmo período 
disposto no inciso anterior.
III - a área seja aberta à comunidade.

Art. 17 - Após a promulgação da revisão Constitucional 
da Constituição da República e da Constituição do 
Estado, a Câmara Municipal de Belford Roxo procederá 
à revisão desta Lei Orgânica, no prazo de 60 (sessenta) 
dias.

Art. 18 – A viúva de ex-Prefeito de Belford Roxo, terá 
direito à pensão especial, na seguinte forma:
* Artigo com redação alterada o pela Emenda nº 
018/99 
(ARTiGO DECLARADO inCOnSTiTuCiOnAL pELO 
TJRJ)
§1º. Se o ex-Prefeito vier a falecer no exercício do 
mandato, a pensão será igual a 100% (cem por cento) 
do subsídio do cargo de Prefeito.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
§2º. O Prefeito que se encontra licenciado a qualquer 
título e vier a falecer, a sua viúva terá direito a pensão 
de mesmo percentual ditado no §1º deste Artigo.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
§3º. A beneficiária de que trata este Artigo, para 
obtenção do benefício terá que, necessariamente, o 
requerer.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
§4º. A pensão de que trata este artigo retroage seus 
efeitos à data da instalação do Município, extinguindo-
se com o falecimento da beneficiária.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99
§5º. Este artigo não produzirá efeitos para viúva 
de ex-Prefeito que vier a ser afastado do cargo por 
irregularidades ou dele renunciado.
* parágrafo acrescentado pela Emenda nº 018/99

Art. 19 – Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada 
pelos Membros da Câmara Municipal de Belford Roxo 
e promulgada pela Mesa Diretora, entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
*Artigo com redação alterada pela Emenda nº 018/99

Art. 19-A – Fica instituído o Novo Regime Fiscal no 
âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, que vigorará por vinte exercícios financeiros, 
nos termos dos arts. 20 a 26 dessas Disposições Gerais 
e Transitórias.
*Artigos 19A ao 26  acrescentados pela Emenda nº 
044/2017

Art. 20 – Ficam estabelecidos. Para cada exercício, 
limites individualizados para as despesas primárias:
I – do Poder Executivo;
II – da Câmara dos Vereadores.

§1º - Cada um dos limites a que se refere o caput deste 
artigo equivalerá:
I – Para o exercício de 2017, à despesa primária paga 
no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos 
e demais operações que afetam o resultado primário, 
corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por 
cento); e
II – Para os exercícios posteriores, ao valor do 
limite referente ao exercício imediatamente anterior, 
corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice 
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses 
encerrado em junho do exercício anterior a que se 
refere a lei orçamentária.

§2º - Os limites estabelecidos na forma do artigo 41 da lei 
Orgânica não poderão ser superiores ao estabelecidos 
nos termos deste artigo.

§3º - A mensagem que encaminhar o projeto de 
lei orçamentária demonstrará os valores máximos 
de programação compatíveis com os limites 
individualizados calculados na forma do § 1º deste 
artigo, observado o § 7º deste artigo.

§4º - As despesas primárias autorizadas na lei 
orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata 
este artigo não poderão exceder os valores máximos 
demonstrados nos termos do §3º deste artigo.

§5º - É vedada a abertura de crédito suplementar ou 
especial que amplie o montante total autorizado de 
despesa primária sujeita aos limites de que trata este 
artigo.

§6º - Não se incluem na base de cálculo e nos limites 
estabelecidos neste artigo os créditos extraordinários.

§7º - Nos três primeiros exercícios financeiros da 
vigência do Novo Regime Fiscal, o Poder Executivo 
poderá compensar com redução equivalente na sua 
despesa primária, consoante os valores estabelecidos 
no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo 
Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de 
despesas primárias em relação aos limites de que trata 
o inciso II do caput deste artigo.

§8º - A compensação de que trata o §7º deste artigo não 
excederá 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do 
limite do Poder Executivo.

§9º - Para fins de verificação do cumprimento dos 
limites de que trata este artigo, serão consideradas as 
despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar 
pagos e demais operações que afetam o resultado 
primário no exercício.

§10 – O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de 
dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação 
do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até 
o excesso de resultado primário dos Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social do exercício em relação à meta 
fixada na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 21 – O Prefeito poderá propor, a partir do décimo 
exercício da vigência do Novo Regime Fiscal, projeto de 
lei complementar para alteração do método de correção 
dos limites a que se refere o inciso II do §1º do art. 20 
destas Disposições Gerais e Transitórias.

parágrafo Único – Será admitida apenas uma alteração 
do método de correção dos limites por mandato.

Art. 22 – No caso de descumprimento de limite 
individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de 
retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder 
Executivo ou ao órgão elencado no inciso II do caput 
do art. 20 destas Disposições Gerais e Transitórias 
que o descumpriu sem prejuízo de outras medidas, as 
seguintes vedações:

I – Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração de membros 
do Poder ou de órgão, de servidores e empregados 
públicos, exceto dos derivados de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal 
decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta 
Emenda à Lei Orgânica;
II – Criação de cargo, emprego ou função que implique 
aumento de despesa;
III – Alteração de estrutura de carreira que implique 
aumento de despesa;
IV – Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia 
e de direção que não acarretem aumento de despesa 
e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos 
ou vitalícios;
V – Realização de concurso público, exceto para as 
reposições de vacâncias previstas no inciso IV;
VI – Criação ou majoração de auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios 
de qualquer natureza em favor de membros de Poder e 
de servidores e empregados públicos;
VII – Criação de despesa obrigatória; e
VIII – Adoção de medida que implique reajuste de 
despesa obrigatória acima da variação da inflação, 
observada a preservação do poder aquisitivo referida 
no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal.

§1º - Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de 
descumprimento do limite de que trata o inciso I do caput 
do art. 20 destas Disposições Gerais e Transitórias, 
ficam vedadas:
I - A criação ou expansão de programas e linhas de 
financiamento, bem como a remissão, renegociação ou 
refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação 
das despesas com subsídios e subvenções; e
II - A concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária.

§2º - No caso de descumprimento de qualquer dos 
limites individualizados de que trata o caput art. 20 
destas Disposições Gerais e Transitórias, fica vedada 
a concessão da revisão geral prevista no inciso X do 
caput do art. 21 da Lei Orgânica.

§3º - As vedações previstas neste artigo aplicam-se 
também a proposições legislativas.

Art. 23 – Na vigência do Novo Regime Fiscal, as 
aplicações mínimas em ações e serviços públicos de 
saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino 
equivalerão:

I – No exercício de 2017, às aplicações mínimas 
calculadas nos termos do inciso II do § 2º do art. 198 e 
do caput do art. 212, da Constituição Federal; e
II – Nos exercícios posteriores, aos valores calculados 
para as aplicações mínimas do exercício imediatamente 
anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 
II do § 1º do art. 20 destas Disposições Gerais e 
Transitórias.

Art. 24 – As disposições introduzidas pelo Novo Regime 
Fiscal:
I – Não constituirão obrigação de pagamento futuro pelo 
Município ou direitos de outrem sobre o erário; e
II – Não revogam, dispensam ou suspendem o 
cumprimento de dispositivos constitucionais e legais  
que disponham sobre metas ou limites máximos de 
despesas.
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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.

Art. 25 – A proposição legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá 
ser acompanhada da estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro.

Art. 26 – A tramitação de proposição elencada no caput 
do art. 63 da lei Orgânica, quando acarretar aumento de 
despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 
vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros 
da Casa, nos termos regimentais, para análise de sua 
compatibilidade com o Novo Regime Fiscal.   
*Artigos 19A ao 26  acrescentados pela Emenda nº 
044/2017
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Art. 27 – A Controladoria Geral do Município, órgão da 
Administração Direta do Município de Belford Roxo, 
possui status de Secretaria Municipal para todos fins, 
aplicando-se ao seu titular o disposto no parágrafo 
único do artigo 102 da Lei Orgânica do Município de 
Belford Roxo. 
*Artigo acrescido pela Emenda nº 055/2019

Art. 27 – O prazo preconizado no artigo 87, inciso XI, 
possui eficácia para as Contas de Governo do ano de 
2019/2020.
*Artigo acrescido pela Emenda nº 056/2020

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2021.

SiDnEY CAnELLA
presidente

 nELCi pRAÇA                    MARKinHO GAnDRA                                                                                      
1º ViCE-pRESiDEnTE           1º SECRETÁRiO

MATHEuS iGuAL A VOCÊ    REGinA DO VALTinHO
2º ViCE-pRESiDEnTE             2º SECRETÁRiO

FABinHOp DE HELiÓpOLiS    HEnRiQuE FAROFA
3º ViCE-pRESiDEnTE                  3º SECRETÁRiO

prefeitura Municipal de Belford Roxo
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21 DE JAnEiRO DE 2021. puBLiCADO EM 
22/01/2021.

SECRETARiA MuniCipAL DE ADMiniSTRAÇÃO – 
SEMAD

pORTARiA nº051/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FABIO PARAVIDINO DA SILVA, para exercer o 
cargo de Secretário Especial de Estratégia Governa-
mental, símbolo SE, da Secretaria Municipal de Go-
verno.

pORTARiA nº052/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, DERLAN DIAS MAIA, para exercer o cargo de 
Assessor Especial do Secretário Especial de Assun-
tos do Governo, símbolo DAS-3, da Secretaria Muni-
cipal de Governo.

pORTARiA nº053/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, FRANCISCA JESSICA DE SOUZA MEDEIROS, 
para exercer o cargo de Secretário Executivo, símbolo 
DAS-2, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº054/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, PATRICIA DA SILVA FRANCISCO, para exercer 
o cargo de Secretária Executiva, símbolo DAS-2, da 
Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº 055/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEi-
RO DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS, para 
exercer o cargo de Diretor Executivo, símbolo DAS-3, 
da Secretaria Municipal de Governo

pORTARiA nº056/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, EDNÚBIA MACENA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo de Consultor Jurídico Especial, 
símbolo DAS-1, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº057/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, LEANDRO LUIZ MATOS DE AQUINO, para 
exercer o cargo de Consultor Jurídico Especial, sím-
bolo DAS-1, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº058/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, JERÔNIMO CORREIA RAMOS, para exercer o 
cargo de Presidente da CPL, símbolo DAS-1, da Se-
cretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº059/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, CRISTIANE BESSA DA ROCHA, para exercer 
o cargo de Analista Administrativo da CPL, símbolo 
DAS-2, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº060/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, EDNA QUARESMA, para exercer o cargo de 
Coordenador administrativo da CPL, símbolo DAS-3, 
da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº061/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JORGE ANDRÉ BARROS DA SILVA, para 
exercer o cargo de consultor administrativo da CPL, 
símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº062/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, CASSIO DA ROCHA BRUM, para exercer o car-
go de Superintendente do Pregão Presencial, símbolo 
DAS-1, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº063/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, NELZIMAR MARIANO DE SOUZA, para exercer 
o cargo de Analista Administrativo do Pregão, símbolo 
DAS-2, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº064/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, JOÃO BATISTA DA COSTA, para exercer o car-
go de Superintendente do Pregão Eletrônico,  símbolo 
DAS-1, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº065/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, LUCIANO DA SILVA MATTOS, para exercer o 
cargo de Analista Administrativo do Pregão Eletrônico, 
símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº066/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, KARINA FIGUEIREDO FALCÃO, para exercer o 
cargo de Superintendente do Departamento de Cota-
ção e Economicidade, símbolo DAS-1, da Secretaria 
Municipal de Governo.

pORTARiA nº067/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, DEZIMAR DA CONCEIÇÃO MARIANO, para 
exercer o cargo de Coordenador Administrativo do 
Departamento de Cotação e Economicidade, símbolo 
DAS-3, da Secretaria Municipal de Governo

pORTARiA nº068 /SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEi-
RO DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, JORGE CAIO CARVALHO DA SILVA, para 
exercer o cargo de Analista de Dispensa de Licitação, 
símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Governo

pORTARiA nº069/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-
cipal, VANESSA CARLA DE OLIVIERA COSTA, para 
exercer o cargo de Diretor Executivo de Cadastro de 
Fornecedor, símbolo DAS-3, da Secretaria Municipal 
de Governo.

pORTARiA nº070/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
nOMEAR a contar desta data, com fundamento do 

disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, MARIA EURIDES DE FARIAS, para exercer 
o cargo de Gerente de Expediente, símbolo FG-1, da 
Secretaria Municipal de Governo.

pORTARiA nº071/SEMAD/2021 DE 22 DE JAnEiRO 
DE 2021.
TORnA SEM EFEiTO, AS pORTARiAS nº 18 A 
43/SEMAD/2021 DE 12/01/2021, publicado em 
13/01/2021

ELiSABETE MARiA DE OLiVEiRA SOuZA
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/70.971

SECRETARiA MuniCipAL DE ASSiSTÊnCiA SO-
CiAL, CiDADAniA E DA MuLHER – SEMASCM

pORTARiA nº 001/SEMASCM/2021, DE 19 DE JA-
nEiRO DE 2021.
“Dispõe sobre a designação de servidores para a fis-
calização das execuções das parcerias resultantes 
dos Chamamentos Públicos nº 001/SEMASC/2019; 
002/SEMASC/2019, 003/SEMASC/2019 E 001/SE-
MASC/2020.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Alterar responsáveis, para que na qualidade 
de representantes desta Secretaria, acompanhem e 
fiscalizem a fiel execução dos contratos a seguir es-
pecificados. 
Em substituição aos servidores Sra. AMANDA F. 
DA SILVA NUNES – Matrícula nº 60/70.199 e o Sr. 
EDIMILSON CEZÁRIO – Matrícula nº 60/78.293, as 
servidoras Sra. GREICE CRISTINA AUGUSTA DA 
SILVA COSTA – Matrícula nº 11/49.746 e a Sra. DA-
NIELA FARIAS DA SILVA – Matrícula nº 11/52.350, 
para exercerem a fiscalização das execuções dos 
planos de trabalho vinculados ao Termo de Colabo-
ração nº 001/2019/FMAS, referente ao processo ad-
ministrativo nº 56/189/2019, Termo de Colaboração 
nº 002/2019/FMAS, referente ao processo adminis-
trativo nº  56/188/2019, o Termo de Colaboração nº 
003/2019/FMAS, referente ao processo administrativo 
nº 56/187/2019 e o Termo de Colaboração nº 001/SE-
MASC/2020, referente ao processo administrativo nº 
56/205/2018. 
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrá-
rio e entra em vigor na data de sua publicação.

pORTARiA nº 002/SEMASCM/2021, DE 21 DE JA-
nEiRO DE 2021.
 “Dispõe sobre a fiscalização de execução contratual 
referente ao Contrato nº 012/SEMASC/2020, proces-
so administrativo nº 56/192/2020, que trata do forne-
cimento de equipamento de proteção individual à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e 
da Mulher.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidada-
nia e da Mulher no Município de Belford Roxo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras ANDRESSA FREITAS 
DE BARROS DIAS – Matrícula nº 60/79.946 e CARLA 
CRISTINA FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA – Matrí-
cula nº 11/49.738, respectivamente, para exercerem a 
fiscalização da execução contratual referente ao Con-
trato nº 012/SEMASC/2020, que tem por objeto a con-
tratação direta, por dispensa de licitação, de empresa 
especializada em fornecimento de equipamento de 
proteção individual, diante do enfrentamento da pro-
pagação do Coronavírus – Covid 19, em conformida-
de com o que dispõe o art. 67 da Lei Federal 8.666/93, 
oriundo do processo administrativo nº 56/192/2020.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

BRENDA SILVA GONÇALVES CARNEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social, Cida-

dania e da Mulher
Matrícula n.º 60/70.862


