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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3959/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, SAMUEL ALOI-
ZA GOULART - Matrícula nº 92810, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3960/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, LUIZ CARLOS 
OLIVEIRA DOS SANTOS - Matrícula nº 92811, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3961/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, ANDRÉ LUIZ 
DE PAULA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 92812, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3962/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, ALESSANDRO 
DA SILVA - Matrícula nº 92813, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3963/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 08 de agosto de 2011, LEANDRO DE 
ASSIS PEREIRA - Matrícula nº 92814, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Fiscalização do Patrimônio das Unidades 
Escolares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3964/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, DOUGLAS AMA-
RAL DOS SANTOS - Matrícula nº 92815, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Técnico da Saúde II, Símbolo CCATS, 
da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3965/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, DJALMA LIMA 
DE SOUZA - Matrícula nº 92816, para exercer o Cargo em Comis-
são de Assessor Técnico da Saúde II, Símbolo CCATS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3966/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de agosto de 2011, MARCIO BA-
TISTA DO NASCIMENTO - Matrícula nº 92817, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3967/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de agosto de 2011, WALBER RI-
BEIRO DA SILVA - Matrícula nº 92818, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor do Núcleo de Instrutores de Esporte, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
   

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4011/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 07 de julho de 2011, JULIANA MILANI 
ANDRADE - Matrícula nº 75398, para exercer o Cargo Comissio-
nado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4012/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 02 de julho de 2011, LIVIA CARVA-
LHO BEZERRA DE BRITO - Matrícula nº 75399, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4013/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 10 de julho de 2011, RAFAELA VE-
NANCIO MARINS - Matrícula nº 75400, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de agosto de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4042/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de agosto de 2011, WALLACY FÉLIX 
DOS SANTOS BARRETO - Matrícula nº 92824, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 4043/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 10 de agosto de 2011, MIGUEL JOÃO 
DA SILVA - Matrícula nº 92825, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
   

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4044/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 10 de agosto de 2011, RONALDO ROSA 
MAGALHÃES - Matrícula nº 92826, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4051/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de julho de 2011, ANDRÉ LUIZ 
NUNES GOMES - Matrícula nº 87907, do Cargo em Comissão de 
Chefe da Divisão de Almoxarifado, Símbolo CCATS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4052/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de julho de 2011, AURICLEBERT 
COSTA GOMES - Matrícula nº 91798, do Cargo em Comissão 
de Assessor Especial da Saúde, Símbolo CCAES, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4053/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de agosto de 2011, ANDRÉ LUIZ 
NUNES GOMES - Matrícula nº 87907, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Técnico da Saúde, Símbolo CCATS, da 
Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4054/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de agosto de 2011, AURICLEBERT 
COSTA GOMES - Matrícula nº 91798, para exercer o Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Almoxarifado, Símbolo CCATS, 
da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 17 
de agosto de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4602/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, MARIA DA 
CONCEIÇÃO CORREA JACOB DE ARAÚJO - Matrícula nº 
92919, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Administra-
tivo da Saúde, Símbolo CCAGS, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4603/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de agosto de 2011, LUCIANA 
RUBIA HOFACKER DE SOUZA DUARTE - Matrícula nº 
91659, do Cargo em Comissão de Superintendente de Urbanismo, 
Símbolo ST, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de setembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4605/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de agosto de 2011, MONIQUE 
DE OLIVEIRA BERNARDO - Matrícula nº 87919, do Cargo em 
Comissão Chefe de Gabinete, Símbolo CE, da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de setembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4608/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, PRISCILA 
LIMA FONTES GONÇALVES - Matrícula nº 88356, do Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão de Gestão de ITBI, Símbolo 
CCAE, da Secretaria Municipal de Fazenda.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4611/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 06 de setembro de 2011, OTAVIO 
DE SOUSA CARDOSO - Matrícula nº 92305, do Cargo em Co-
missão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4612/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, LAZIANDRA 
DOS SANTOS SILVA - Matrícula nº 74289, do Cargo Comissiona-
do da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4613/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, LAZIANDRA 
DOS SANTOS SILVA - Matrícula nº 92921, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura..
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4614/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 14 de setembro de 2011, AMANDA 
DE SOUSA GARCIA – Matricula nº 75349, do Cargo Comissio-
nado da Saúde, Símbolo CCS-IV, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4615/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 15 de setembro de 2011, DANIELLE 
PINHEIRO GUIMARÃES – Matricula nº 74357, para exercer 
do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-IV, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 4617/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, DELSON DA 
SILVA PEREIRA- Matrícula nº 88432, do Cargo em Comissão de 
Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, Símbolo CCAGE, 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4618/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, DELSON DA 
SILVA PEREIRA- Matrícula nº 88432,  para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Promoção Social.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4619/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, VERÔNICA 
DA SILVA DOBBS - Matrícula nº 92488, do Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Controle Interno.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4620/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, VERÔNICA 
DA SILVA DOBBS - Matrícula nº 92488,  para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão de Pesquisa e Estudos Especiais, 
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Controle Interno.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
  

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4621/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, DENIR SILVA 
DE PAULA - Matrícula nº 92490,  para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, Símbolo 
CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4622/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, EVELYN 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Matrícula nº 88745,  do Cargo em 
Comissão de Assessor do Núcleo de Instrução de Música, Símbolo 
CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4623/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, JOSÉ HEN-
RIQUE SOARES NETO - Matrícula nº 92922,  para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor do Núcleo de Instrução de Música, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4624/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, ONÉSIO 
DIAS LADEIRA - Matrícula nº 88739,  do Cargo em Comissão 
de Assessor do Núcleo de Instrução de Música, Símbolo CCAGE, 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4625/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, EZEQUIEL 
LOPES SILVA - Matrícula nº 92923,  para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor do Núcleo de Instrução de Música, Símbolo 
CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4626/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, LUIZ CARLOS 
OLIVEIRA DOS SANTOS - Matrícula nº 92811,  do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4627/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, JOSÉ HENRI-
QUE DE SOUSA COELHO - Matrícula nº 92924, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4628/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 31 de agosto de 2011, JOSE ALEX-
SANDRO DA SILVA ALVES - Matrícula nº 92809,  do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4629/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, FELIPE CAR-
MO DOS REIS - Matrícula nº 92925, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4630/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, GLAIDY 
MOREIRA FERNANDES - Matrícula nº 75465, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4631/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, MILTOM 
BRAZ CAETANO - Matrícula nº 92926, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 4632/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, VIRGINIA 
CARDOSO DIAS - Matrícula nº 92927, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Inspeção das Unidades Escolares, Símbolo 
CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4633/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
D I S P E N S A R, a contar de 31 de agosto de 2011, VANESA 
BASILIO DA SILVA - Matrícula nº 9505, da Função Gratificada 
de Assessor Administrativo, Símbolo FG-2, da Secretaria Municipal 
de Administração.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
  

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4634/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, VANESA BA-
SILIO DA SILVA - Matrícula nº 9505,  para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Administração.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4635/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
D I S P E N S A R, a contar de 31 de agosto de 2011, EDESIO RA-
MOS DE OLIVEIRA - Matrícula nº 26920, da Função Gratificada 
de Assessor Operacional, Símbolo FG-3, da Secretaria Municipal 
de Administração.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4636/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
D E S I G N A R, a contar de 01 de setembro de 2011, EDESIO 
RAMOS DE OLIVEIRA - Matrícula nº 26920, para exercer a 
Função Gratificada de Assessor Administrativo, Símbolo FG-2, da 
Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 16 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4743/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, ROSE MARY 
DA SILVA FERREIRA - Matrícula nº 92955, para exercer o Car-
go em Comissão de Assessor do Núcleo de Instrutores da Dança, 
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 21 
de setembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4744/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, NILZA DE 
ARAUJO LOURENÇO KOINOSKI - Matrícula nº 92956, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Serviços Gerais das 
Unidades Escolares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 21 
de setembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4745/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de setembro de 2011, SILVIA NAS-
CIMENTO CORDEIRO - Matrícula nº 92957, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor de Serviços Gerais das Unidades 
Escolares, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 21 
de setembro de 2011.
  

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5137/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de outubro de 2011, DOUGLAS 
DA CRUZ PEIXOTO - Matrícula nº 93012, do Cargo em Co-
missão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5138/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, MONIQUE 
PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - Matrícula nº 93013, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Fiscalização 
de Ordem Urbana, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5139/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, CHARLES MOT-
TA GONÇALVES COSTA - Matrícula nº 93014, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urba-
na, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5140/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, JEFFERSON 
CLAYTON GOMES CERQUEIRA - Matrícula nº 93015, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem 
Urbana, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
   

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5141/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, WILLIAM 
MARQUES CHAIM - Matrícula nº 93016, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Fiscalização de Ordem Urbana, 
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Ordem Urbana.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5171/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 30 de setembro de 2011, KATE 
ALEXANDRA PIM DA COSTA - Matrícula nº 91365, do Cargo 
em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da 
Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5176/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, KATE ALE-
XANDRA PIM DA COSTA - Matrícula nº 91365, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Especial de Procedimentos e Atos 
do Executivo, Símbolo CCAE, da Secretaria Municipal de Governo 
e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de outubro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 5179/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
E X O N E R A R, a contar de 01 de outubro de 2011, AVELINO 
BARROS SANTANNA - Matrícula nº 91110, do Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 
de outubro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5233/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, HILARIO RAI-
MUNDO DA SILVA - Matrícula nº 87990, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Especial, Símbolo CCAE, da Secretaria 
Municipal de Segurança e Transporte.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 
de outubro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5241/2011-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de outubro de 2011, JOSE UBIRACY 
VIEIRA DE LIMA - Matrícula nº 93043, para exercer do Cargo 
em Comissão de Assessor Operacional de Trânsito, Símbolo CCAG, 
da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 
de outubro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº. 5274/2011 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Reajusta as tarifas dos serviços de transporte coletivo municipal 
de passageiros de ônibus”.

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no 
uso de suas atribuições legais,

D   E   C   R   E   T  A  :
Art. 1º - Ficam reajustados os coeficientes tarifários dos serviços 
de transporte coletivo municipal de passageiros de ônibus, fixando 
a tarifa modal do Município em R$ 2,65 (Dois reais e sessenta e 
cinco centavos).

Art. 2º - O presente Decreto, produzirá seus efeitos a partir de 01 
de janeiro de 2012, revogando-se disposições em contrário.

São João de Meriti, 26 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº. 5275/2011 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.              

“Abre Crédito Adicional Suplementar às  dotações do                                                                                                                                  
Orçamento Vigente e dá providências Correlatas”  

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI: no 
uso de suas atribuições constitucionais e com base no art. 8º da Lei 
Municipal nº 1764 de 22 de dezembro de 2010.                                                                      

D  E  C  R  E  T  A:
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) em favor das seguintes 
Dotações Orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
P.T.:08001.0412200082.025 – Manutenção e Funcionamento da 
Procuradoria
31.90.91.00.01 – Sentenças Judiciais   f l s . 
230  R$   150.000,00

Art. 2º - Os recursos para o Crédito Adicional Suplementar advêm 
da anulação parcial de acordo com o inciso III, § 1º, artigo 43 de 
Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964.     

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
P.T.: 08001.0412200082.025 – Manutenção e Funcionamento da 
Procuradoria
45.90.91.00.01 – Sentenças Judiciais   f l s . 
239  R$   150.000,00

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SANDRO MATOS, PREFEITO

MERITI - PREVI

PORTARIA 053-AD/2011 – MERITI-PREVI

O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 1687/09 
de 07 de outubro de 2009.

R E S O LV E:
NOMEAR, a contar de 05 de dezembro de 2011, CARLOS DE 
CARVALHO COELHO NETO, matrícula nº C00075, no Cargo 
em Comissão de ASSESSOR FINANCEIRO, símbolo de equiva-
lência do Ente Municipal CCAE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti – Meriti-Previ.
São João de Meriti, 05 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA-142-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
APOSENTAR voluntariamente e por idade o Servidor VALDIR 
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, CPF n.º 914.825.007-44, data 
de nascimento 07/05/1946, no cargo/função de AJUDANTE DE 
SERVIÇO, nível 3, padrão “E”, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sob matrícula n.º 
22192, com fundamento no Art. 40, III, “b” da CF/88, Artigo 1º, 
§§ 3º e 17 da EC 41/2003 e Art. 1º e 15 da Lei Federal 10.887/2004 
c/c Artigo 19, I, “a” da Lei Municipal 1687/2009, Artigo 20 do 
Decreto Municipal 4304/2004, de acordo com o parecer exarado 
no Processo Administrativo n.º 8317/2011, ficando seus proventos 
fixados em R$ 671,69 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta 
e nove centavos).

PORTARIA-161-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
APOSENTAR voluntariamente e por tempo de contribuição 
a Servidora MARIA NAZARÉ JOSÉ FAUSTINO, CPF 
n.º692.807.387-04, data de nascimento 16/04/1945, no cargo de 
Ajudante de Serviço, nível 1/C, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria de Obras, sob matrícula 21772, com fundamento no 
Art. 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, Art. 2º da Emenda 
Constitucional n.º 47/2005, c/c Art. 19, I, “c” da Lei Municipal 
1687/2009, Art. 22 do Decreto Municipal 4304/2004, de acordo 
com o parecer exarado no Processo Administrativo n.º 15945/2011, 
ficando seus proventos fixados conforme abaixo discriminado:
1-  VENCIMENTO-BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dec .  n . º 
5199/2011................... R$ .......545,00
2- TRIÊNIO: ART. 162, XIX, “a” e “b” da LOM...........
(65%)................ R$ .......354,25
3- SEXTA PARTE: 172 DA L. 416/87..........................
(1/6)................... R$ .........90,83
4- AD. FINAL DE CARREIRA: Art. 162, XX DA LOM.....
(20%)......... R$ .......109,00
5- TOTAL DOS PROVENTOS.................R$ ....1.099,08

São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

PORTARIA-174-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 
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PORTARIA-160-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
APOSENTAR voluntariamente e por tempo de contribuição o 
Servidor FRANCISCO SOARES, CPF n.º587.116.007-72, data 
de nascimento 21/10/1944, no cargo de Ajudante de Serviço, nível 
1/A, do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Obras, sob 
matrícula 27000, com fundamento no Art. 6º da Emenda constitu-
cional n.º 41/2003, Art. 2º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, 
c/c Art. 19, I, “c” da Lei Municipal 1687/2009, Art. 22 do Decreto 
Municipal 4304/2004, de acordo com o parecer exarado no Processo 
Administrativo n.º 13612/2011, ficando seus proventos fixados 
conforme abaixo discriminado:
1 -  VENCIMENTO-BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dec .  n . º 
5199/2011................... R$ .......545,00
2- TRIÊNIO: ART. 162, XIX, “a” e “b” da LOM...........
(65%)................ R$ .......354,25
3- SEXTA PARTE: 172 DA L. 416/87..........................
(1/6)................... R$ .........90,83
4- AD. FINAL DE CARREIRA: Art. 162, XX DA LOM.....
(20%)......... R$ .......109,00
5 -  T O T A L  D O S  P R O V E N -
TOS.............................................................. R $  
....1.099,08
São João de Meriti, 04 de novembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 
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PORTARIA-175-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
CONCEDER a contar de 8 de julho de 2011, ao Sr. JOSÉ AMÉRI-
CO DE OLIVEIRA, CPF n.º 447.088.157-00, data de nascimento 
21/04/1952, pensão equivalente a 100% dos vencimentos percebidos 
por sua esposa e ex-servidora TEREZINHA CABRAL DE MA-
RINS, CPF n.º 582.439.417-20, data de nascimento 20/02/1955, 
Adjunto de Ensino, nível 1/A, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sob a matrícula n.º 
24096, com fundamento no art. 40 § 7º, II, da CF/88, com redação 
dada pela EC 41/03, art. 2º, II e art. 15 da Lei Federal 10.887/04 c/c 
art. 10, II e art. 11, I, § 4º, art. 19, II, “a” da Lei Municipal 1687/2009, 
Art. 3º, I, “a”, Art. 26, I e 27, II, do Decreto Municipal 4304/2004, 
de acordo com o parecer exarado no Processo Administrativo n.º 
12293/2011, ficando sua pensão fixada em R$ 1.923,89 (um mil 
novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).

São João de Meriti, 22 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

PORTARIA-176-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
APOSENTAR voluntariamente e por idade a servidora SANDRA 
MARIA DO NASCIMENTO, CPF n.º 663.710.747-68, data de 
nascimento 23/06/1951, no cargo de ajudante de serviço, nível 3/B, 
do quadro de pessoal permanente da Secretaria de obras, sob matrí-
cula n.º 27070, com fundamento no Art. 40, § 1º, inc. III, alínea “b” 
da CF/88 c/c Art. 19, inc. I, “d” da Lei Municipal 1687/2009, Art. 
20 do Decreto Municipal n.º 4304/2004 e Art. 15 da Lei Federal 
n.º 10.887/2004, de acordo com o parecer exarado no Processo 
Administrativo n.º 16310/2011, ficando seus proventos fixados em 
R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais). 

São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

PORTARIA-177-B/2011-MERITI-PREVI
                                         
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das 
atribuições que lhes são conferidas por L E I

R E S O LV E:  
CONCEDER a contar de 24 de agosto de 2011, a WANDA CHA-
GAS, CPF n.º 645.219.407-06, data de nascimento 15/04/1940, 
pensão equivalente a 100% dos proventos percebidos por seu com-
panheiro e ex-servidor GERALDO GOMES RODRIGUES, CPF 
n.º286.080.627-04, data de nascimento 14/10/1944, falecido em 
01/01/2001, que exerceu o cargo de Ajudante de Serviço, nível 3/E, 
do quadro de pessoal permanente e inativo da Secretaria Municipal 
de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, sob a matrícula 41048, com 
fundamento no Art. 40 § 7º da CF/88, com redação dada pela EC 
n.º 20/98, Art. 9º, I, parágrafos 3º, 4º e 5º, Art. 17, II, “a”, Art. 21, 
da Lei Municipal 1101/2001, Art. 26, III do Decreto n.º 4304/2004, 
de acordo com o parecer exarado no Processo Administrativo n.º 
15025/2011, ficando seu benefício fixado em R$ 840,62 (oitocentos 
e quarenta reais e sessenta e dois centavos).

São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

RESOLUÇÃO Nº 12 / 11, de 08 de dezembro de 2011.

 Com base na Lei nº 1798/11, Capítulo VI, o Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João 
de Meriti, com a aprovação de seus membros, resolve:
Cumprido o estabelecido pela Lei 1798/11, Capítulo VI e a Reso-
lução do CMDCA no. 06/11 – Capítulo 8, não havendo nenhum 
recurso estabelecido no âmbito deste Conselho, o Conselho Tutelar 
de São João de Meriti fica assim estabelecido:
Titulares:
LUIZ CARLOS VICENTE DE PAULO
DAMARES FERREIRA DE MÉLO DE SOUZA
RAQUEL MACIEL DA SILVA
PABLINA DE ABREU
LUIZ CLAUDIO SILVA PINHEIRO
ROSIMARY DA SILVA MACHADO
VIVIANE CRISTINA DE JESUS DA SILVA
ALECIR DE JESUS NUNES
WILLIAN NOGUEIRA LIMA
MARINETE VALENTIM

         Suplentes:
1º - EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
2º - ENILDA RIVEIRO WAYAND
3º - PATRÍCIA FERNANDES FELIX
4º - RONALDO GOMES DA COSTA
5º - MAURÍCIO VIEIRA DA SILVA
6º - FABIANA BELO VIANA

Os mesmos terão um mandato de 3 anos iniciado no dia 03 de 
janeiro de 2011.

Margareth dos Anjos Santos
Presidente do CMDCA - Meriti

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 13/2011 de 21 de dezembro de 2011

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOESCENTE – CMDCA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PELA LEI 914/96, CAPITULO III, 
ARTIGO 8º, 

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

Processo N.º 15-019/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial nº. 005/2011.

D E C I S Ã O
  
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle Interno 
da SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto 
da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) a(s) 
empresa(s): L.U. SOUZA  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, CNPJ Nº 07.325.914/0001-71,  para o Lote 01,  no valor de 
R$ 581.888,50 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais e cinquenta centavos) e ALFATRIZ DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.350.346/0001-82, para o 
lote 02, no valor de R$ 845.016,58 (oitocentos e quarenta e cinco 
mil, dezesseis reais e cinquenta e oito centavos),  AUTORIZANDO  
a realização da presente despesa.
II  -  À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para 
emissão da Nota de Empenho.
III – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de novembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-376/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II e IV, artigo 24, da Lei 8.666/93.
D E C I S Ã O

 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica, do Controle Interno 
da SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto 
da licitação na fundamentação  supra-apontada, na modalidade de 
Dispensa que teve como vencedora(s) a(s) empresa(s): VIDILU 
COMEÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, consequentemente AUTORI-
ZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 3.000,00 (Três mil reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para 
emissão da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 16 de SETEMBRO de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

R E S O LV E: 
ALTERAR os termos da Portaria n.º065-B/2009-Meriti-Previ , 
publicada no DOM n.º 2773, de 10/07/2009, passando a vigorar 
nos seguintes termos:   
CONCEDER, as menores ISABELLY BARROS PACHECO, 
representada por sua genitora IEDA DE JESUS FIALHO BAR-
ROS, CPF n.º 023.092.047-06, data de nascimento 08/08/1971, a 
contar de 22/08/2005, a LOHRAINE DE SANTANA PACHECO, 
representada por sua genitora JULIANA CELESTINO DE SAN-
TANA, CPF n.º 036.339.237-80, data de nascimento 01/10/1971, 
a contar de 22/08/2005, a SAMARA BARBOSA PACHECO, 
representada por sua genitora ALINE MARIA BARRETO BAR-
BOSA, CPF n.º 077.422.337-54, data de nascimento 04/04/1976, 
a contar de 22/08/2005 e a IEDA DE JESUS FIALHO BARROS 
(companheira), a contar de 19/03/2009, pensão no percentual de 
25% para cada beneficiária, pensão pelo falecimento do ex-servidor 
aposentado SERGIO ABÍLIO PACHECO, CPF n.º 564.846.907-
15, data de nascimento 06/09/1958, Ajudante de Serviço I, nível  1, 
do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Serviços Públicos, 
matrícula n.º 7043, falecido em 22/08/2005, com fundamento no 
art. 40 § 7º da CF/88, art. 3º da EC 41/03, art. 74, II, da Lei Federal 
8.213/91, art. 2º, I e art. 15, da Lei Federal 10.887/04, Lei Municipal 
1278/03, art. 11, I e art. 19, II, “a”, art. 26, II, do Decreto Municipal 
4304/2004 de acordo com os despachos exarados nos Processos 
nºs. 6957/2006, 528/2006, 527/2006, 2009.RV.0059R1 e Proc. n.º 
2008.054.109977-7, da 3ª Vara Cível da Comarca de São João de 
Meriti, ficando seus proventos fixados em R$ 97,50 (noventa e sete 
reais e cinqüenta centavos) para cada beneficiária.

São João de Meriti, 20 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI 

Adiar o curso de capacitação para conselheiros tutelares, obriga-
tório para titulares e suplentes eleitos no último pleito.  O curso 
acontecerá, após a posse dos candidatos eleitos, em data e local a 
ser divulgado pelo CMDCA – Meriti.

São João de Meriti, 21 de dezembro de 2011.

Margareth dos Anjos Santos
Presidente do CMDCA - Meriti

CONSELHEIROS PRESENTES:
AEFNS ______________________________________________
CASA DA CRIANÇA – LAR SÃO JOSÉ  _____________________
BOM DE BOLA _______________________________________
CASA DA CULTURA __________________________________
IESC     ____________________________________________
____
ABRIGO TIA LIA ______________________________________
PROGEL ____________________________________________
SEME ________________________________________________
Secretaria de Cultura _____________________________________
SEMFA ______________________________________________
SEMUS ______________________________________________
SEMPROS ____________________________________________

7



São João de Meriti
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
Ano IX N° 3375

Processo N.º 15-468/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II e IV, artigo 24, da Lei 8.666/93.

D E C I S Ã O

I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica, do Controle In-
terno e manifestação da Coordenadoria de Licitação da SEMUS, 
RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação na 
fundamentação  supra-apontada, na modalidade de Dispensa que 
teve como vencedora(s) a(s) empresa(s): VIDILU COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA, consequentemente AUTORIZANDO a reali-
zação da presente despesa.
II – Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 13 de setembro de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1249/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: CARTA CONVITE 

D E C I S Ã O

I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle Interno 
da SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da 
licitação supra-apontada, na modalidade de Carta Convite que teve 
como vencedora a empresa KAISEN X COMÉRCIO E TECNO-
LOGIA LTDA, no valor global de R$ 32.534,45 (trinta e dois mil e 
quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), con-
sequentemente AUTORIZANDO a realização da presente despesa.
II – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
III – Publique-se.
São João de Meriti,  30  de  setembro  de 2011.

                        IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1887/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II e IV, artigo 24, da Lei 8.666/93.

D E C I S Ã O
  
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica, do Controle In-
terno e manifestação da Coordenadoria de Licitação da SEMUS, 
RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação na 
fundamentação  supra-apontada, na modalidade de Dispensa que 
teve como vencedora(s) a(s) empresa(s): CIRURGICA SIMÕES 
LTDA, consequentemente AUTORIZANDO a realização da pre-
sente despesa.
II – Valor: R$ 1.601,64 (um mil seiscentos e um reais e sessenta e 
quatro centavos).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de SETEMBRO de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-4118/2010. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Processo Judicial nº0006100-57.2007.8.19.0054.
Fundamentação: inciso IV, artigo 24, da Lei 8.666/93.

D E C I S Ã O

I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle Interno 
da SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto 
da licitação na fundamentação  supra-apontada, na modalidade de 

Processo N.° 15-3179/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Programa DST/AIDS - SUS.  Política de Financiamen-
to das Ações em HIV/AIDS e outras DSTs.

D E C I S Ã O
  
I – À luz do parecer do Controle Interno e da Assessoria Jurídica 
SEMUS, HOMOLOGO E AUTORIZO o objeto do pedido supra 
apontado, em favor dos servidores: ROSANE AZEVEDO DO 
NASCIMENTO, matrícula 25469, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais),  consequentemente AUTORIZANDO a realização da 
presente despesa.
II  - À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho. 
III – Publique-se.
São João de Meriti, 25 de outubro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO:TERMO DE CONTRATO 

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, como Con-
tratante, e ALFATRIZ DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 
LTDA, CNPJ/MF nº. 01.350.346/0001-82, como Contratada;

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

VALOR: O Contratante pagará a Contratada, o valor global de 
R$  1.489.717,30 (Um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e dezessete  reais e trinta centavos);

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de até 12 (doze) 
meses, dando-se início a contar da data da assinatura do presente 
contrato;
 
RECURSOS:Programa de Trabalho 15001.10.302.49.2216, el-
emento de despesas  33.90.30.99, nota de  empenho nº 816;

FUNDAMENTO:  Processo Administrativo nº. 15-011/2011;

DATA DE ASSINATURA:      26 de outubro de  2.011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO 

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, como Con-
tratante, e ALIBRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 
PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/MF sob 
o nº. 05.391.414/0001-02, como Contratada;

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO 

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, como 
Contratante, e LU SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.325.914/0001-71, 
como Contratada;

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

VALOR: O Contratante pagará a Contratada, o valor global de R$  
353.124,10 (Trezentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro  
reais e dez centavos);

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de até 12 (doze)    
meses, dando-se início a contar da data da assinatura do presente 
contrato;
 
RECURSOS: Programa de trabalho 15001.10.301.50.2208, 
elemento de despesas  33.90.30.99, nota de  empenho nº 815;

FUNDAMENTO:  Processo Administrativo nº. 15-011/2011;

DATA DE ASSINATURA:      26 de outubro de  2.011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Termo  Aditivo nº. 002/2011/SEMUS.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, como Loca-
tário, e BERNARDINO MARTINS como Locador.

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 01/2009, 
constante da cláusula, quarta, para ser acrescido de mais, 12 (doze) 
meses, com início em 19 de março de 2010 e término em 19 de 
março 2011;

VALOR GLOBAL:  R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

RECURSOS: 1501.10.302.0049.2.213, elemento de despesas 
3.3.90.36.03,  Nota de Empenho Global nº 000212.

FUNDAMENTO:  Processo Administrativo nº. 1221/2008.

DATA DE ASSINATURA:       12 de março de 2.011.

IRANILDO CAMPOS JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta que teve como vencedora a empresa CRUZ MÉDICA 
PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 04.332.815/0001-
29, consequentemente AUTORIZANDO a realização da presente 
despesa.
II – Valor: R$ 3.006,00 (três mil e seis reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 25 de abril de 2011.

                          IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

VALOR: O Contratante pagará a Contratada, o valor global de R$  
1.133.519,90 (Um milhão cento e trinta e três mil, quinhentos e 
dezenove reais e noventa centavos);

PRAZO: O presente contrato vigorará pelo prazo de até 12 (doze)    
meses, dando-se início a contar da data da assinatura do presente 
contrato;
 
RECURSOS:Programa de trabalho 15.001.10.302.49.2023, 
1 5 0 0 1 . 1 0 . 3 0 2 . 4 9 . 2 2 1 6 ,  1 5 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 5 0 . 2 2 0 8  e 
15001.10.305.195.2218, elemento de despesas  33.90.30.99, nota 
de  empenho nº 817, 818, 819 e 820;

FUNDAMENTO:  Processo Administrativo nº. 15-011/2011;

DATA DE ASSINATURA:      26 de outubro de  2.011.
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PODER LEGISLATIVO

     RESOLUÇÃO N.º 1347, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a implementação do Regimento Interno da Administração da Câmara 
Municipal de São João de Meriti.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que lhe confere 
o art. 21, III, da Lei Orgânica, de 05 de abril de 1990.

R   E  S   O   L    V      E:

Art. 1o. Criar o Regimento Interno no âmbito da Administração da Câmara Municipal de São João de Meriti.

Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o. Revogam-se as disposições em contrário.

São João de Meriti, 20 de dezembro de 2011.

ANTONIO CARLOS TITINHO
Presidente

LUIZ MARCOS DE O. MUILER                                        JOÃO DIAS FERREIRA
         1º Vice-Presidente                                                           2º Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                                  JOEL RODRIGUES SOBRINHO
          1º Secretário                                                                    2º Secretário
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REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE MERITI

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1o. O presente Regimento Interno trata da organização e das atribuições gerais das unidades administrativas da Câmara Municipal São João de 
Meriti; define a estrutura de autoridade, caracterizando as relações de subordinação; descreve as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos 
em cargos e funções de direção, chefia e assessoramento e fixa normas gerais de trabalho.

Parágrafo único – Para atender as necessidades da Administração, respeitados os critérios gerais fixados pela Lei  n.º  1821, de 21 de dezembro de 2011, 
o Presidente poderá transferir unidades administrativas de uma Secretaria ou órgão para outro, transferir a lotação de cargos e funções entre as diversas 
unidades, bem como modificar a nomenclatura dos cargos existentes.

 Art. 2o. A competência estabelecida neste Regimento Interno, para o exercício das atribuições especificadas, implica a efetiva responsabilidade pela 
sua execução, sob pena de destituição da função de direção ou chefia, nos casos de omissão.

 Art. 3o. A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando, por qualquer forma, o seu pronunciamento ou encaminhando o caso 
à consideração superior ou de outra autoridade.

 Art. 4o. O Presidente poderá, a qualquer momento, avocar a si, segundo seu único critério, as competências delegadas neste Regimento Interno.

 Parágrafo único. É indelegável a competência decisória do Presidente, nos casos previstos na Lei Orgânica do Município de São João de Meriti.

TÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS TITULARES DE 

DIREÇÃO E CHEFIA

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS SECRETÁRIOS E DEMAIS DIRIGENTES DIRETAMENTE SUBORDINADOS 

À PRESIDÊNCIA

 Art. 5o. Além das atribuições que lhe são próprias, especificadas neste Regimento, compete a cada Secretário ou titular de cargo de igual nível hi-
erárquico:
 I - exercer a supervisão técnica e normativa das unidades que integram o órgão que dirige;
 II - assessorar o Presidente na tomada de decisões sobre assuntos inseridos no campo de competência do órgão que dirige;
 III - despachar pessoalmente com o Presidente, nos dias determinados, e participar de reuniões coletivas, quando convocado;
 IV - apresentar ao Presidente, na época própria, o programa anual de trabalho das unidades sob sua direção;
 V - promover os registros das atividades do órgão, como subsídio à elaboração do relatório anual da Câmara;
 VI - proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Presidente e despachos decisórios em processos de sua competência;
 VII - encaminhar à Secretaria Financeira, na época própria, devidamente justificada, as necessidades de aquisição do órgão para o ano imediato;
 VIII - apresentar ao Presidente, na periodicidade estabelecida, relatório das atividades do órgão sob sua direção, sugerindo medidas para melhoria 
dos trabalhos;
 IX - baixar instruções e ordens de serviço para a boa execução dos trabalhos das unidades sob sua direção;
 X - propor a abertura de inquérito ou sindicância para aplicação de medidas disciplinares que exijam tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos 
termos da legislação, aos servidores que lhe forem subordinados;
 XI - determinar a realização de sindicância para apuração sumária de faltas e irregularidades e propor a instauração de processos administrativos;
 XII - aprovar a escala de férias dos servidores que lhe são diretamente subordinados;
 XIII - decidir quanto a pedidos de licença, cuja concessão dependa da conveniência da Administração, observando a legislação em vigor;
 XIV - propor o pagamento de gratificações a servidores pela prestação de serviços extraordinários;
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 XV - propor a admissão de servidores para o órgão que dirige nos termos da legislação vigente;
 XVI - elogiar servidores, aplicar penas disciplinares e propor a aplicação daquelas que excedam sua competência;
 XVII - prorrogar ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do órgão, observando a legislação em vigor;
 XVIII - manter rigoroso controle das despesas das unidades sob sua responsabilidade;
 XIX - atender ou mandar atender, durante o expediente, às pessoas que o procurarem para tratar de assuntos de serviço;
 XX - fazer remeter ao arquivo os processos e papéis devidamente ultimados e fazer requisitar os que interessarem ao órgão que dirige;
 XXI - autorizar os servidores lotados no órgão a deixar de comparecer ao serviço para freqüentarem cursos, seminários ou outras atividades que 
visem o aperfeiçoamento do seu desempenho profissional e sejam de interesse para a Administração;
 XXII - indicar seu substituto em casos de impedimento e afastamento temporários;

 XXIII - promover o aperfeiçoamento dos servidores afetos ao órgão e propor medidas fora de seu alcance;
 XXIV - indicar nomes para as chefias das Divisões e opinar sobre o preenchimento dos cargos de chefia de Seção;
 XXV - zelar pela fiel observância e aplicação do presente Regimento e das instruções para execução dos serviços;
 XXVI - assistir ao Presidente em eventos político-administrativos;
 XXVII - representar o Presidente, quando por ele solicitado, em eventos relacionados ao órgão que dirige;
 XXVIII - resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução deste Regimento, expedindo para esse fim as instruções necessárias.

CAPÍTULO II
DOS CHEFES DE DIVISÃO E CHEFES DE SEÇÃO

 Art. 6o. Além das atribuições que lhe são próprias, especificadas neste Regimento, compete ao ocupante de cargo de Chefe de Divisão, Chefe de 
Seção ou outro de igual nível hierárquico:

 I - promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 II - exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;
 III - dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de 
execução;
 IV - apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de trabalho da unidade sob sua direção;
 V - despachar diretamente com o superior imediato;
 VI - opinar sobre a concessão das gratificações decorrentes do exercício de funções de maior responsabilidade;
 VII - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos 
trabalhos;
 VIII - despachar e visar certidões sobre assuntos de sua competência;
 IX - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao nível de direção superior, e decisórios, em processos de sua competência;
 X - providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das atividades da unidade que dirige;
 XI - propor ao superior imediato a realização de medidas para apuração de faltas e irregularidades;
 XII - fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à elaboração das necessidades de aquisição relativas à unidade que dirige;
 XIII - designar os locais de trabalho e os horários de serviço do pessoal na unidade e dispor sobre sua movimentação interna;
 XIV - justificar faltas e atrasos dos servidores lotados no órgão sob sua direção, nos termos da legislação;
 XV - propor a participação de servidores do órgão que dirige em cursos, seminários e eventos similares de interesse da repartição;
 XVI - propor a aplicação de medidas disciplinares;
 XVII - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo;
 XVIII - atender ou mandar atender, durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de assuntos de serviço;
 XIX - providenciar a requisição de material permanente e de consumo necessário à unidade que dirige;
 XX - remeter ou fazer remeter ao arquivo os processos e papéis devidamente ultimados e requisitar os que interessem à unidade que dirige;
 XXI - zelar pela fiel observância e execução do presente Regimento e das instruções para execução dos serviços a seu cargo.

CAPÍTULO III
DOS DEMAIS SERVIDORES

 Art. 7o. Aos servidores cujas atribuições não foram especificadas neste Regimento, cumpre observar as prescrições legais e regulamentares; ex-
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ecutar com zelo, eficiência e presteza as tarefas que lhes forem cometidas; cumprir as ordens e determinações superiores e formular sugestões visando o 
aperfeiçoamento dos trabalhos.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA CÂMARA MUNICIPAL

 Art. 8o. A Câmara Municipal de São João de Meriti, para a execução de suas atribuições institucionais, previstas no art. 29, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e Capítulo II, da Lei Orgânica Municipal, é constituída dos seguintes órgãos:

I - órgãos de decisão superior

a) Plenário
b) Mesa Diretora

II - órgãos de assessoramento

a) Gabinete da Presidência
b) Procuradoria Geral da Câmara
c) Coordenadoria de Controle Interno
d) Secretaria Geral da Presidência

III - órgãos auxiliares

a) Secretaria de Administração
b) Secretaria Financeira

IV - órgão de administração específica

a) Secretaria de Ciência e Tecnologia

V - órgãos especiais e colegiados de atividades legislativas

a)  Comissão de Constituição, Justiça e Redação
b)  Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira
c)  Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
d)  Comissão de Defesa do Consumidor e dos Servidores Públicos
e)  Comissão de Saúde, Higiene e Bem estar
f)  Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras, Serviços Públicos e Transporte
g)  Comissão de Saneamento e Meio Ambiente
h)  Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Controle e Eficácia Legislativa
i)  Comissão de Indústria, do Comércio e do Desenvolvimento Econômico
j)  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
k)  Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

TÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS ÓRGÃOS E DAS 

DIREÇÕES E CHEFIAS

CAPÍTULO I
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DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Art. 9o. O Gabinete da Presidência tem por finalidade:

 I - prestar assistência ao Chefe do Legislativo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas 
e associações de classe;
 II - assistir pessoalmente ao Presidente, bem como preparar e expedir a sua correspondência;
 III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Presidente;
 IV - responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo do Gabinete do Presidente;
 V - executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação dos projetos de leis e manter contatos com lideranças políticas 
e o Poder Executivo do Município;
 VI - desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Câmara;
 VII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO I
DO CHEFE DE GABINETE

 Art. 10. Compete ao Chefe de Gabinete:

 I - organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Presidente;
 II - promover e coordenar o relacionamento do Presidente com os munícipes, entidades de classe e autoridades municipais e de outras esferas de 
Governo;
 III - organizar as audiências do Presidente e promover o atendimento às pessoas que procurarem a Câmara Municipal;
 IV - representar oficialmente o Presidente, sempre que para isso for credenciado;
 V - transmitir aos Secretários e dirigentes de igual nível hierárquico as ordens do Presidente;
 VI - redigir a correspondência oficial do Presidente;
 VII - acompanhar, na Administração da Casa, o andamento das providências determinadas pelo Presidente;
 VIII - promover a organização do arquivo de documentos e papéis que, em caráter particular, sejam endereçados ao Presidente;
 IX - promover a formalização dos atos oficiais que devam ser assinados pelo Presidente;
 X - promover a preparação do expediente a ser assinado ou despachado pelo Presidente;
 XI - promover a preparação e a expedição de circulares, bem como instruções e recomendações emanadas do Presidente;
 XII - promover, em articulação com os órgãos competentes da Câmara, a publicação de leis, decretos e demais atos sujeitos a esta medida;
 XIII - promover o registro do nome, endereço e telefone das autoridades municipais e de outras esferas de Governo;
 XIV - promover, em articulação com os órgãos competentes da Câmara, as retificações de texto dos atos publicados;
 XV - providenciar informações à Administração sobre leis, decretos, regulamentos, portarias, instruções e outros atos oficiais;
 XVI - providenciar a remessa das cópias de leis, decretos e demais atos normativos aos órgãos municipais;
 XVII - promover a divulgação das atividades da Câmara Municipal;
 XVIII - promover e coordenar a realização de entrevistas e conferências, através dos meios próprios de divulgação;
 XIX - apreciar as relações existentes entre a Administração e o público em geral;
 XX - programar solenidades e festividades;
 XXI - promover a manutenção de exemplares de requerimentos e formulários a serem preenchidos pelo público;
 XXII - promover a organização de arquivos de recortes de jornais e publicações contendo assuntos de interesse da Câmara Municipal;
 XXIII - promover a cobertura jornalística de atividades e atos de caráter público da Câmara e o noticiário das atividades de interesse público por 
ela realizadas;
 XXIV - executar as atividades de assessoramento parlamentar, quando autorizado pelo Presidente;
 XXV - receber as reclamações ou denúncias que lhe forem dirigidas e encaminhá-las aos órgãos competentes;
 XXVI - sugerir medidas de aprimoramento dos atos legislativos, visando o atendimento das demandas cabíveis requeridas pelos munícipes;
 XXVII - conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Presidente.
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SUBSEÇÃO I
DO COORDENADOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 

 Art. 11. Compete ao Coordenador Especial da Presidência:

 I - auxiliar o Chefe de Gabinete no atendimento de pessoas que procuram o Presidente, encaminhando-as aos setores competentes, orientando-as 
ou marcando audiência, quando for o caso;
 II - ajudar a organizar a agenda do Presidente no que tange a audiências, entrevistas e eventos dos quais tenha de participar;
 III - tomar as providências determinadas pelo Chefe de Gabinete quanto à organização das reuniões a serem realizadas no Gabinete;
 IV - redigir a correspondência que lhe for delegada pelo Chefe do Gabinete;
 V - auxiliar e assistir ao titular do órgão, nas atividades por ele designadas, visando o pronto atendimento das demandas do Presidente;
 VI - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO ASSESSOR LEGISLATIVO E PARLAMENTAR 

 Art. 12. Compete ao Assessor Legislativo e Parlamentar:

 I - coordenar as relações da Câmara Municipal com o Executivo, recebendo suas solicitações e sugestões, encaminhando-as e, quando for o caso, 
respondendo-as;
 II - promover, em articulação com a Procuradoria Geral da Câmara e outros órgãos da Administração, a elaboração de projetos de leis, decretos, 
regulamentos, mensagens ou outros documentos de relevância para o Legislativo Municipal;
 III - acompanhar a tramitação dos projetos de leis e manter controle que lhe permita prestar informações precisas ao Presidente;
 IV - controlar os prazos facultados pela Lei Orgânica do Município para sanção ou veto dos projetos de leis, pelo Prefeito;
 V - organizar e manter atualizados arquivos e fichários de leis, decretos, regulamentos e outros atos;
 VI - assessorar os órgãos da Administração quanto à técnica legislativa e prestar-lhes informações sobre leis, decretos e outros atos normativos;
 VII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
DO ASSESSOR DE CERIMONIAL 

 Art. 13. Compete ao Assessor de Cerimonial:

 I - manter e atualizar o registro do nome, endereço e telefone das autoridades municipais e de outras esferas de Governo;
 II - assessorar na divulgação das atividades da Câmara Municipal;
 III - assessorar na realização de entrevistas e conferências, através dos meios próprios de divulgação;
 IV - organizar as solenidades e festividades programadas e fazer preparar e expedir os respectivos convites;
 V - assessorar a cobertura jornalística de atividades e atos de caráter público da Câmara e o noticiário das atividades de interesse público por ela 
realizadas;
 VI - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO IV
DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

 Art. 14. Compete ao Assessor Administrativo:

 I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos ao Gabinete do Presidente;
 II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade do Gabinete do Presidente;
 III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Chefe do Legislativo;
 IV - executar outras atribuições afins.

19



São João de Meriti
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
Ano IX N° 3375

SEÇÃO II
DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 Art. 15. Compete ao Coordenador de Comunicação Social:

 I - promover as atividades de informação ao público acerca das ações da Câmara Municipal, por meio dos canais disponíveis de comunicação;
 II - desenvolver a política de comunicação social do Poder Legislativo, definindo as diretrizes básicas para o alinhamento da sua imagem perante 
a opinião pública;
 III - promover pesquisas de opinião pública e interpretar os resultados para a Câmara Municipal;
 IV - planejar e executar campanhas institucionais, de caráter comunitário e promocional;
 V - providenciar, junto à imprensa, as retificações de textos dos atos publicados e revê-los antes de serem enviados para publicação;
 VI - coordenar a cobertura informativa e jornalística das solenidades e atos de caráter público do Presidente e de seus auxiliares;
 VII - propor e executar medidas que visem melhorar as relações existentes entre o Legislativo e o público em geral;
 VIII - receber e encaminhar ao Chefe de Gabinete sugestões e reclamações feitas pelo público para a tomada de medidas pertinentes;
 IX - divulgar a colaboração do público, que tenha sido examinada e adotada pela Casa;
 X - dirigir e orientar a cobertura jornalística de atividades e atos de caráter público da Câmara e fazer noticiar as atividades de interesse público por 
ela realizadas;
 XI - preparar a matéria destinada à divulgação e relatórios para informação ao público;
 XII - dar assistência na elaboração de todo o material informativo correspondente às atividades do Poder Legislativo, a ser divulgado pela imprensa;
 XIII - orientar a preparação de relatórios, folhetos e outras publicações para a divulgação das atividades da Câmara Municipal;
 XIV - promover os serviços gráficos e de laboratório fotográfico;
 XV - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I 
DO ASSESSOR DE IMPRENSA

 Art. 16. Compete ao Assessor de Imprensa:

 I - assessorar no planejamento e execução de campanhas institucionais, de caráter comunitário e promocional;
 II - realizar as retificações de textos dos atos antes de serem enviados para publicação;
 III - assessorar na cobertura informativa e jornalística das solenidades e atos de caráter público do Presidente e de seus auxiliares;
 IV - propor medidas que visem melhorar as relações existentes entre o Legislativo e o público em geral;
 V - receber e encaminhar ao Chefe de Gabinete sugestões e reclamações feitas pelo público para a tomada de medidas pertinentes;
 VI - auxiliar na preparação de matérias destinadas à divulgação e relatórios para informação ao público;
 VII - dar assistência na elaboração de todo o material informativo correspondente às atividades do Poder Legislativo, a ser divulgado pela imprensa;
 VIII - preparar relatórios, folhetos e outras publicações para a divulgação das atividades da Câmara Municipal;
 IX - executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO II
DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 

Art. 17. Compete à Coordenadoria de Controle Interno:

I – Realizar a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da execução dos programas de governo, das demonstrações 
contábeis, orçamentárias, financeiras e das prestações de contas dos agentes da Administração;

II – zelar pela aplicação da legalidade, da eficácia e da eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal;
III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
IV - exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da Administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e ra-

zoabilidade;
V - executar outras atribuições afins.
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SEÇÃO I
DO COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 

Art. 18. Compete ao Coordenador de Controle Interno:

I - emitir parecer quanto à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da execução dos programas de governo;
II - acompanhar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e pat-

rimonial da Câmara Municipal;
III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
IV - emitir parecer acerca das demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, inclusive relatórios, de órgãos e entidades da administração 

do Município;
V - emitir parecer sobre as prestações de contas dos agentes da Administração;
VI - controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração da Câmara;
VII - exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da Administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade;
VIII - propor ao Presidente a aplicação das penalidades cabíveis, aos gestores inadimplentes;
IX - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Art. 19. Compete ao Assessor de Controle Interno:

I - elaborar relatórios de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da execução dos programas de governo;
II - elaborar relatórios de avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e enti-

dades da Administração Municipal;
III - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
IV - elaborar relatórios referentes às demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, inclusive relatórios, de órgãos e entidades da adminis-

tração do Município;
V - examinar as prestações de contas dos agentes da Administração;
VI - avaliar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração da Câmara;
VII - avaliar o controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial da Administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade;
VIII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO CONSULTOR JURÍDICO 

 Art. 20. Compete ao Consultor Jurídico:

 I - assessorar na execução de atividades relacionadas com o estudo de assuntos jurídicos e administrativos da alçada do Departamento de Controle 
Interno;
 II - acompanhar nos órgãos da Administração as providências determinadas pelo Procurador Geral;
 III - coligir subsídios e elaborar pareceres sobre questões que lhe forem submetidas;
 IV - executar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Chefe do Departamento de Controle Interno.

SUBSEÇÃO III
DO ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO

Art. 21. Ao Assessor Técnico Financeiro compete participar do acompanhamento da execução contábil-financeira da Câmara Municipal, bem como 
do acompanhamento das atividades a cargo do Departamento.
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SUBSEÇÃO IV
DO ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO

Art. 22. Ao Assessor Técnico de Planejamento compete participar do acompanhamento da adequação das despesas orçamentárias e financeiras com 
a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

SUBSEÇÃO V
DO ANALISTA LEGISLATIVO 

Art. 23. Compete ao Analista Legislativo coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços 
auxiliares relativos ao Departamento de Controle Interno e demais unidades do Gabinete da Presidência.

CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA

 Art. 24. A Procuradoria Geral da Câmara tem por finalidade:

 I - defender e representar, junto aos órgãos de controle externo, os direitos e interesses da Câmara Municipal;
 II - redigir projetos de leis, justificativas, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica;
 IV - assessorar o Presidente nos atos executivos relativos a alienação e aquisição de imóveis pela Câmara e nos contratos em geral;
 V - assistir juridicamente ao Presidente nas questões relativas às licitações;
 VI - instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente;
 VII - manter sob sua responsabilidade e controle originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Legislativo Municipal;
 VIII - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação federal e do Estado de interesse do Município;
 IX - proporcionar assessoramento jurídico-legal aos órgãos administrativos da Câmara Municipal;
 X - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO I
DO PROCURADOR GERAL DA CÂMARA

 Art. 25. Compete ao Procurador Geral da Câmara:

 I - exercer a direção geral, programar, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos das unidades que lhe são diretamente subordinadas;
 II - exercer supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Procuradoria;
 III - promover o estudo e a emissão de pareceres sobre a aplicabilidade de normas jurídicas estaduais e federais no Município;
 IV - promover a emissão de pareceres sobre minutas de anteprojeto de lei e projetos de decreto, ou emiti-los pessoalmente, de conformidade com 
o ordenamento jurídico pátrio, em face da legislação municipal em vigor, quando solicitado;
 V - promover o controle da marcha, dos prazos e das providências tomadas com relação aos processos de sua competência;
 VI - subscrever os pareceres emitidos pelas unidades sob sua subordinação, aditando-os quando divergir ou entender necessário o esclarecimento 
de suas conclusões;
 VII - visar os trabalhos elaborados pelas consultorias e assessorias, introduzindo as modificações que julgar necessárias;
 VIII - promover a orientação dos diferentes órgãos, quanto ao cumprimento das ações judiciais e extrajudiciais;
 X - representar e tomar as providências para a defesa dos interesses da Câmara Municipal;
 XI - realizar estudos sobre matéria jurídica de interesse geral do Município por determinação do Presidente ou solicitação dos Secretários e demais 
Dirigentes;
 XII - promover a elaboração de minutas de projetos e a regulamentação de dispositivos de lei, articulando-se com os órgãos competentes;
 XIII - acompanhar os prazos para sanção ou veto das leis aprovadas pela Câmara;
 XIV - apresentar projeto sobre medidas que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público ou pela boa aplicação da legislação vigente;
 XV - participar da elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de natureza jurídica;
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 XVI - dar aos Analistas, Consultores e Assessores as orientações gerais com respeito à defesa dos interesses da Câmara Municipal;
 XIX - apurar, quando necessário, a responsabilidade dos servidores públicos, promovendo a abertura de inquéritos e sindicâncias, e instaurando 
processos administrativos;
 XX - recomendar a anulação ou correção de atos contrários à Lei ou às regras da boa Administração;
 XXI - conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Presidente.

SUBSEÇÃO I
DO ANALISTA LEGISLATIVO 

Art. 26. Compete ao Analista Legislativo coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços 
auxiliares relativos Procuradoria Geral.

SUBSEÇÃO II
DO CONSULTOR JURÍDICO 

 Art. 27. Compete ao Consultor Jurídico:

 I - assessorar na execução de atividades relacionadas com o estudo de assuntos jurídicos e administrativos da alçada da Procuradoria Geral;
 II - acompanhar nos órgãos da Administração as providências determinadas pelo Procurador Geral;
 III - coligir subsídios e elaborar pareceres sobre questões que lhe forem submetidas;
 IV - executar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Chefe do Departamento de Controle Interno.

SUBSEÇÃO III
DO ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Art. 28. Compete ao Assessor Técnico Administrativo:

I - manter o Procurador Geral e as autoridades competentes informados do andamento dos processos, das providências adotadas e das decisões que 
forem proferidas em feitos de sua competência;
 II - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Procuradoria Geral;
 III - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Procuradoria Geral;
 IV - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Procurador Geral;
 V - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO II
DO SUBPROCURADOR GERAL

 Art. 29. Compete ao Subprocurador Geral:

I - representar o Procurador Geral, sempre que para isso for nomeado; 
II - controlar os prazos e as providências tomadas com relação aos processos nos quais a Câmara Municipal seja parte interessada;

 III - manter o Procurador Geral e as autoridades competentes informados dos processos em andamento, das providências adotadas e dos despachos 
e decisões que foram proferidos;
 IV - promover a defesa da Câmara Municipal nas questões propostas pelos seus servidores, articulando-se com a Secretaria de Administração;
 V - promover o exame e a elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre matéria de sua competência;
 VI - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO TÉCNICO LEGISLATIVO 
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Art. 30. Compete ao Técnico Legislativo supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos 
a Subprocuradoria e demais unidades da Procuradoria Geral.

SUBSEÇÃO II
DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

 Art. 31. Compete ao Assessor Administrativo:

 I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Subprocuradoria Geral;
 II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Procuradoria Geral;
 III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pela Procuradoria;
 IV - executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Art. 32. A Secretaria Geral da Presidência tem por finalidade:

I - promover e acompanhar a realização de licitação para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Câmara Municipal;
II - acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados;
III - executar atividades relativas a padronização, aquisição, distribuição e controle do material utilizado na Câmara;
IV - executar atividades relativas a tombamento, registros, inventários, proteção e conservação dos móveis, imóveis e semoventes;
V - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos de uso geral da Câmara;
VI - conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves da Câmara Municipal;
VII - promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria, telefonia e reprodução de papéis e documentos;
VIII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO I

DO SECRETÁRIO GERAL DA PRESIDÊNCIA

Art. 33. Compete ao Secretário Geral da Presidência:

I - assessorar o Presidente na formulação e implantação da política administrativa da Câmara Municipal;
II - assessorar os órgãos da Administração na implantação e execução da política administrativa adotada pela Presidência;
III - promover a implantação e valorização dos programas de aperfeiçoamento de pessoal, recrutamento, seleção e promoção dos servidores;
IV - assinar os editais de concursos públicos, designar nomes para compor a comissão executiva, e submeter ao Presidente os resultados dos con-

cursos para a sua homologação;
V - propor o provimento e a vacância dos cargos públicos;
VI - propor ao Presidente a lotação nominal e numérica dos órgãos da Administração;
VII - promover, anualmente, estudos e análise de cargos e funções, sugerindo ao Presidente a criação de novos cargos, o provimento de cargos vagos 

e a extinção ou a declaração de desnecessidade de cargos existentes;
VIII - promover, anualmente, o levantamento dos dados necessários à apuração de merecimento do pessoal, para efeito de progressão e promoção;
IX - promover o registro das ocorrências funcionais dos servidores, bem como de outros dados pessoais e profissionais de interesse da Administração;
X - estabelecer normas de controle de freqüência de pessoal, para efeitos de pagamento, merecimento e tempo de serviço;
XI - examinar e opinar sobre questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades do pessoal;
XII - promover a elaboração da escala de férias anual dos servidores;
XIII - promover a inspeção médica dos servidores, para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais;
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XIV - tomar as providências necessárias para que sejam mantidos em dia os recolhimentos devidos;
XV - conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Presidente.

SUBSEÇÃO I
DO CONSULTOR JURÍDICO 

 Art. 34. Compete ao Consultor Jurídico:

 I - assessorar na execução de atividades relacionadas com o estudo de assuntos jurídicos e administrativos da alçada da Secretaria Geral;
 II - acompanhar nos órgãos da Administração as providências determinadas pelo Secretário Geral;
 III - coligir subsídios e elaborar pareceres sobre questões que lhe forem submetidas;
 IV - executar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Secretário Geral.

SUBSEÇÃO II
DO ANALISTA LEGISLATIVO 

Art. 35. Compete ao Analista Legislativo coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços 
auxiliares relativos Secretaria Geral.

SEÇÃO II

DO SUBSECRETÁRIO GERAL DA PRESIDÊNCIA

Art. 36. Compete ao Subsecretário Geral da Presidência:

I - assessorar o Secretário Geral na formulação e implantação da política administrativa da Câmara Municipal;
II - assessorar os órgãos da Administração na implantação e execução da política administrativa adotada pela Presidência;
III - promover a organização e manutenção atualizada do cadastro de fornecedores;
IV - promover a organização do catálogo de materiais da Câmara;
V - promover e supervisionar as atividades relativas aos serviços de medicina, higiene e segurança do trabalho, bem como ao bem-estar dos servidores;
VI - promover o tombamento e carga dos bens patrimoniais, mantendo-os devidamente cadastrados e com seus registros atualizados;
VII - determinar, anualmente, o inventário dos bens móveis e providenciar a conferência da carga aos respectivos órgãos, toda vez que se verificarem 

mudanças nas direções e chefias;
VIII - promover o recolhimento do material inservível ou em desuso e providenciar a sua redistribuição, recuperação ou alienação, conforme o caso;
IX - promover a fiscalização da observância às obrigações contratuais assumidas por terceiros em relação ao patrimônio da Câmara Municipal;
X - determinar as providências para apuração de desvios e falta de materiais, quando for o caso;
XI - expedir normas de recebimento, registro, distribuição, guarda, reprodução e conservação de processos, papéis e outros documentos que interes-

sem à Administração;
XII - promover e supervisionar as atividades relativas aos serviços de reprodução de papéis e documentos;
XIII - promover e supervisionar as atividades de limpeza, zeladoria, copa e portaria, bem como o serviço de telefonia;
XXIV - promover e supervisionar as atividades de conservação dos prédios, móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves;
XXV - dispor normas sobre o sistema de iluminação, consumo de água e tarifas telefônicas nas instalações da Câmara e controlar sua adequada 

utilização;
XXVI - conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Presidente.

SUBSEÇÃO I
DO ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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Art. 37. Compete ao Assessor Técnico Administrativo:
I - manter o Subsecretário Geral informados do andamento dos processos, das providências adotadas e das decisões que forem proferidas em feitos 

de sua competência;
II - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria Geral;
III - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria Geral;
IV - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Subsecretário Geral;
V - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III

DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

Art. 38. Compete ao Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro:

I - determinar a forma de licitação, considerando o montante previsto da compra;
II - redigir os editais relativos a concorrências e tomada de preços e as cartas de consulta de preços;
III - acompanhar as licitações para aquisição ou alienação de material permanente ou de consumo;
IV - elaborar quadros demonstrativos das licitações;
V - providenciar para que os membros da Comissão de Licitações recebam e abram as propostas nos prazos e horas marcados, solicitando aos pre-

sentes a assinatura das mesmas;
VI - acompanhar a execução dos projetos contratados a terceiros;
VII - propor ao Diretor, quando for o caso, a tomada de medidas reguladoras de projetos contratados a terceiros;
VIII - acompanhar a execução dos programas e projetos executados pelo Município;
IX - elaborar relatórios sobre a execução dos contratos e convênios;
X - orientar as autoridades competentes na execução dos contratos e convênios quanto às obrigações do Município, às exigências e ao processo de 

fiscalização;
XI - organizar e manter atualizado arquivo dos contratos e convênios firmados pela Câmara Municipal;
XII - encaminhar aos órgãos executores cópias dos contratos e convênios firmados pela Câmara Municipal;
XIII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO CHEFE DA SEÇÃO DE COMPRAS

Art. 39. Compete ao Chefe da Seção de Compras:

I - administrar as atividades de aquisição de bens e serviços para os diversos órgãos da Câmara Municipal;
II - organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores;
III - organizar e manter atualizado o cadastro de preços correntes dos materiais de emprego mais freqüente;
IV - elaborar e manter atualizado o catálogo de materiais;
V - fazer incluir, no cadastro competente, a lista dos materiais homologados e dos respectivos fornecedores;
VI - elaborar o calendário de compras;
VII - estimar o montante de requisições de compras, com base nos dados do cadastro de preços, para fins de licitação;
VIII - expedir para os licitantes adjudicados os pedidos de fornecimento de materiais ou serviços;
IX - fazer os contatos necessários com os fornecedores e prestadores de serviços da Câmara;
X - providenciar, junto à unidade competente, o empenho das despesas à conta das dotações orçamentárias de material;
XI - fornecer ao Presidente da Comissão os dados para a realização de contratos de serviços, obras ou fornecimento de material;
XII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
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Art. 40. Compete ao Assessor Administrativo:
I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Comissão de Licitação;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Comissão;
III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pela Comissão de Licitação;
IV - executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 41. A Secretaria Municipal de Administração tem por finalidade:

I - executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao sistema de carreiras, aos planos de lotação e às demais 
atividades de natureza técnica da administração de recursos humanos;

II - executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento e 
aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores municipais;

III - executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais;
IV - promover e acompanhar a execução das atividades de higiene, medicina e segurança do trabalho sob a responsabilidade da Prefeitura;
V - promover serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins;
VI - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO I

DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 42. Compete ao Secretário de Administração:

I - coordenar, supervisionar e orientar as atividades de recrutamento e seleção de servidores;
II - determinar a publicação dos editais e informações sobre concursos, assim como dos respectivos resultados;
III - encaminhar ao Secretário Geral os resultados dos concursos;
IV - providenciar os levantamentos setoriais anuais para o plano de lotação dos órgãos da Câmara Municipal e a revisão periódica dos planos de 

cargos e carreiras;
V - coordenar os trabalhos relativos ao levantamento de dados necessários à apuração do merecimento dos servidores para efeito de progressão e 

promoção;
VI - proceder anualmente, antes da elaboração da proposta orçamentária, ao levantamento das necessidades de seleção e recrutamento nos diversos 

setores da Administração;
VII - estudar e consultar os servidores e seu órgão representativo para propor:
a) a implantação de medidas que proporcionem melhores condições de trabalho;
b) a concessão de benefícios suplementares, dentro das possibilidades do Poder Legislativo, que melhorem o padrão de vida e a motivação dos 

servidores;
VIII - supervisionar a organização e atualização dos registros e ocorrências de pessoal;
IX - aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal, inclusive em relação ao estágio probatório;
X - dar parecer em requerimentos, memorandos e outros documentos relativos a pessoal, para efeito de lotação, alterações de função, alterações na 

carga horária de trabalho, rescisões de contrato e concessões de adicionais, previstos na legislação em vigor;
XI - examinar e dar parecer nas questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico do pessoal, 

de acordo com as orientações normativas em vigor;
XII - encaminhar, devidamente informadas, para análise do Presidente, todas as questões de pessoal que, por suas repercussões, requeiram a con-

sideração da chefia superior;
XIII - assinar atestados e declarações diversas, bem como certidões de tempo de serviço dos servidores;
XIV - promover o encaminhamento de servidores à inspeção médica para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros procedimentos legais;
XV - assinar as folhas de pagamento do pessoal;
XVI - comunicar ao órgão competente, com a devida antecedência, as mudanças de chefias para efeito de conferência de carga de material;
XVII - providenciar para que seja mantido arquivo de leis, decretos e outros atos normativos de interesse para a administração de pessoal;
XVIII - executar outras atribuições afins.
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SUBSEÇÃO I
DO ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Art. 43. Compete ao Assessor Técnico Administrativo:

I - manter o Secretário informado do andamento dos processos, das providências adotadas e das decisões que forem proferidas em feitos de sua 
competência;

II - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria de Administração;
III - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
IV - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Secretário de Administração;
V - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III

DO CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Art. 44. Compete ao Chefe da Divisão de Recursos Humanos:

I - supervisionar e orientar as atividades de recrutamento e seleção de servidores;
II - providenciar a publicação dos editais e informações sobre concursos, assim como dos respectivos resultados;
III - encaminhar ao Secretário de Administração os resultados dos concursos;
IV - organizar e atualizar os registros e ocorrências de pessoal;
IX - aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal;
X - encaminhar requerimentos, memorandos e outros documentos relativos a pessoal, para efeito de lotação, alterações de função, alterações na 

carga horária de trabalho, rescisões de contrato e concessões de adicionais, previstos na legislação em vigor;
XI - examinar as questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos do regime jurídico do pessoal, de acordo 

com as orientações normativas em vigor;
XII – organizar e manter o registro funcional dos servidores outros atos normativos de interesse para a administração de pessoal;
XIII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I

DO CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO E REGISTROS

Art. 45. Compete ao Chefe da Seção de Cadastro e Registros:

I - dirigir as atividades de registro da vida funcional dos servidores;
II - fazer organizar e manter atualizados os fichários de pessoal;
III - coordenar as atividades de registro da vida funcional dos servidores;
IV - organizar e manter atualizados, entre outros, os registros de:
a) servidores no exercício de funções de direção e chefia;
b) servidores de outras instituições à disposição da Câmara;
c) servidores da Câmara à disposição de outras instituições;
d) servidores afastados ou desligados por qualquer motivo;
e) classificação de pessoal por categoria funcional;
f) número de cargos vagos;
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V - promover a elaboração da declaração de bens dos servidores a ela sujeitos e proceder o respectivo registro;
VI - manter atualizada a coletânea de leis e decretos referentes ao pessoal;
VII - fornecer, sempre que solicitado, todas as informações sobre sua área de atuação ao órgão representativo dos servidores;
VIII - promover a preparação e manutenção atualizada das fichas financeiras individuais;
IX - promover a averbação e a classificação dos descontos, o controle e a liquidação das consignações de terceiros, e outras alterações afins;
X - fazer apurar o tempo de serviço dos servidores;
XI - providenciar a emissão e entrega dos avisos de férias;
XII - identificar e matricular os servidores;
XIII - tomar as medidas necessárias para a apuração mensal das faltas dos servidores a partir dos boletins de freqüência emitidos pelos órgãos da 

Administração;
XIV - elaborar e manter atualizado o plano de lotação numérica dos órgãos da Administração, por categoria funcional;
XV - distribuir anualmente os formulários de escala de férias aos órgãos da Administração, orientando sobre o seu preenchimento e os procedimentos 

a seguir;
XVI - emitir parecer administrativo sobre direitos, vantagens, deveres, responsabilidades e obrigações dos servidores e solicitar parecer da Procura-

doria Geral sobre casos em que se necessite firmar jurisprudência;
XVII - promover a seleção e o atendimento dos casos para a concessão de benefícios e auxílios aos servidores;
XVIII - promover os serviços de orientação aos servidores e dependentes na utilização dos recursos e benefícios a que têm direito;
XIX - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II

DO CHEFE DA SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

Art. 46. Compete ao Chefe da Seção de Folha de Pagamento:

I - tomar as medidas necessárias para a apuração mensal das faltas dos servidores, a partir dos controles de freqüência emitidos;
II - acompanhar a elaboração da folha de pagamento junto à unidade de processamento de dados;
XXI - coordenar e controlar os proventos de aposentados e pensionistas;
XXII - fazer elaborar, na época própria, a relação nominal dos servidores que estão sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte;
XXIII - promover, mensalmente, a elaboração das relações e guias de recolhimento das importâncias devidas pela Câmara aos órgãos previden-

ciários e trabalhistas;
XXIV - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 47. Compete ao Assessor Administrativo:

I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria de Administração;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Secretário de Administração;
IV - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III

DO CHEFE DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTAÇÃO
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Art. 48. Compete ao Chefe da Divisão de Expediente e Documentação:

I - promover estudos e implantar normas de organização de recebimento, numeração, controle da movimentação e arquivo de papéis e documentos 
da Câmara;

II - promover o recebimento, classificação, numeração, distribuição e controle da tramitação de documentos e papéis relativos à Câmara Municipal;
III - assegurar o registro e o controle da movimentação de processos e outros documentos, bem como de seu despacho final e da data do arquivamento;
IV - orientar o fornecimento de informações sobre processos e documentos aos respectivos interessados;
V - estudar e propor medidas que visem melhorar o atendimento ao público e tornar mais rápida a tramitação de papéis;
VI - promover o exame final dos aspectos administrativos dos processos encaminhados para arquivamento;
VII - estudar planos de trabalho de racionalização do arquivo;
VIII - orientar, organizar e supervisionar os serviços de telefonia;
IX - supervisionar os serviços de reprodução de documentos;
X - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO CHEFE DA SEÇÃO DE ATAS E ANAIS

Art. 49. Compete ao Chefe da Seção de Atas e Anais:

I - organizar o recebimento, classificação, numeração, distribuição e controle da movimentação das Atas das Reuniões Plenárias;
II - manter o registro e o controle da tramitação das Atas, bem como do seu despacho final e da data do respectivo arquivamento;
III - fornecer cópias das Atas e outros documentos em tramitação aos respectivos interessados;
IV - prestar informações e instruções quanto às exigências, orientando a redação das Atas;
V - controlar os prazos de permanência dos papéis nos órgãos que os estejam processando, comunicando aos responsáveis os casos de inobservância 

dos prazos estabelecidos;
VI - organizar os anais da Câmara Municipal, acompanhados de índice analítico e remissivo;
VII – confrontar a ata impressa com os originais, antes de entregar ao 1º Secretário da Mesa Diretora;
VII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO CHEFE DA SEÇÃO DE PROTOCOLO

Art. 50. Compete ao Chefe da Seção de Protocolo:

I - organizar o recebimento, classificação, numeração, distribuição e controle da movimentação dos documentos e papéis encaminhados pelo público 
à Câmara Municipal e daqueles que tramitam entre os órgãos da Administração;

II - manter o registro e o controle da tramitação de processos e outros papéis, bem como do seu despacho final e da data do respectivo arquivamento;
III - fornecer informações sobre processos e outros documentos em tramitação aos respectivos interessados;
IV - fazer verificar o atendimento às exigências e condições gerais estabelecidas para o recebimento de documentos e petições e a devolução daqueles 

que não atendam a essas condições;
V - prestar informações e instruções ao público quanto às exigências, orientando o preenchimento de requerimentos, quando necessário;
VI - encaminhar os processos ao arquivo, após receberem despacho final, mantendo os respectivos registros;
VII - controlar os prazos de permanência dos papéis nos órgãos que os estejam processando, comunicando aos responsáveis os casos de inobserv-

ância dos prazos estabelecidos;
VIII - organizar o arquivo de processos que estejam aguardando os interessados;
IX - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
DO CHEFE DA SEÇÃO DE ARQUIVO

Art. 51. Compete ao Chefe da Seção de Arquivo:
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I - coordenar a execução das tarefas de recebimento, classificação, guarda e conservação de processos, papéis, livros e outros documentos de inter-
esse da Administração;

II - desenvolver planos de trabalho de racionalização do arquivo;
III - atender, de acordo com as normas estabelecidas, aos pedidos de remessa de processos e demais documentos sob sua guarda;
IV - fazer colecionar, encadernar e arquivar jornais e publicações oficiais de particular interesse da Câmara Municipal;
V - providenciar a busca de documentos e dados para o fornecimento de certidões regularmente requeridas e autorizadas por quem de direito;
VI - providenciar, pelo menos uma vez por ano, a triagem da documentação, reservando as de valor administrativo e histórico e incinerando os 

papéis administrativos e outros documentos, de acordo com as normas que regem a matéria;
VII - manter o sistema e os índices de referência necessários à pronta consulta de qualquer documento arquivado;
VIII - prestar as informações aos diversos órgãos da Administração a respeito de processos e papéis arquivados, efetuando o seu empréstimo, me-

diante recibo, quando solicitado;
IX - coordenar-se com os órgãos municipais competentes, visando o aproveitamento e a conservação dos documentos administrativos de valor 

histórico;
X - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO IV

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 52. Compete ao Assessor Administrativo:

I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria de Administração;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pela Secretaria de Administração;
IV - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO IV

DO CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Art. 53. Compete ao Chefe da Divisão de Material e Patrimônio:

I - quanto às atividades de administração de material:
a) coordenar, orientar e controlar as atividades referentes à aquisição, guarda e distribuição de material permanente e de consumo;
b) promover a padronização e especificação de materiais, visando uniformizar a linguagem em todas as unidades de serviço da Câmara Municipal;
c) efetuar estudos de mercado para orientar a melhoria do processo de compras, quanto à oferta, período oportuno, fontes de produção, entre outros;
d) consolidar a programação de compras para toda a Câmara;
e) homologar produtos ou materiais, realizar a sua inclusão no catálogo de materiais e a inscrição dos fornecedores no cadastro respectivo;
f) declarar a inidoneidade dos fornecedores cujo procedimento justifique essa medida;
g) orientar a organização do catálogo de materiais da Câmara Municipal;
h) acompanhar a execução de contratos e convênios de interesse da Câmara Municipal;
i) solicitar parecer técnico nos processos de aquisição de materiais e equipamentos especializados;
j) garantir que os materiais adquiridos sejam conferidos segundo especificações contratuais;
k) orientar os órgãos da Prefeitura quanto à maneira de formular requisições de material;
l) promover a guarda e a conservação do estoque de material de consumo, estabelecendo normas e controles de classificação e registro;
m) estabelecer normas para a distribuição de material, instituindo controles sobre o consumo, por espécie, para efeito de previsão e controle de custos;
n) executar outras atribuições afins;

II - quanto às atividades de administração patrimonial:
a) coordenar, orientar e controlar as atividades referentes ao registro, tombamento e controle do uso dos bens patrimoniais;
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b) promover a padronização e especificação de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes;
c) promover o recolhimento do material inservível ou em desuso e providenciar sua redistribuição, recuperação ou alienação, conforme o caso;
d) promover o tombamento e carga dos bens patrimoniais da Câmara, mantendo-os devidamente cadastrados;
e) promover a manutenção, em forma atualizada, dos registros do patrimônio;
f) coordenar a elaboração de normas para classificação, codificação e informatização dos bens permanentes;
g) manter atualizado o inventário do patrimônio mobiliário;
h) providenciar a confecção das plaquetas de identificação dos bens permanentes;
i) elaborar, periodicamente, o demonstrativo global de bens móveis e imóveis;
j) promover visitas periódicas de inspeção para conferir a carga dos bens permanentes nos diversos órgãos da Administração e seu estado de con-

servação, tomando as providências cabíveis nos casos de desvio ou falta de bens eventualmente verificados;
l) providenciar o termo de responsabilidade, a ser assinado pelas chefias, relativo aos bens permanentes que lhes forem distribuídos;
m) promover a elaboração de mapas, relativos a cada órgão da Administração, com o movimento de incorporação de bens móveis, o saldo do mês 

anterior e as baixas existentes;
n) fazer comunicar à Contabilidade o valor e a distribuição dos novos bens móveis registrados no patrimônio da Câmara Municipal;
o) executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

Art. 54. Compete ao Chefe do Almoxarifado:

I - programar e coordenar a execução das atividades de recebimento, conferência, armazenamento, inventário, distribuição e controle dos materiais;
II - manter o estoque em condições de atender aos órgãos da Administração;
III - promover a guarda do material em perfeita ordem de armazenamento, conservação e registro;
IV - estabelecer estoques mínimos de segurança dos materiais;
V - promover a manutenção atualizada da escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos materiais e do estoque existente;
VI - promover o recebimento do material remetido pelos fornecedores e conferir especificações, qualidade, quantidade e prazos de entrega;
VII - solicitar o pronunciamento de órgãos técnicos da Prefeitura ou de outras instituições no caso de aquisição de materiais e equipamentos espe-

cializados;
VIII - formalizar a declaração de recebimento e aceitação do material ou serviço, quando estes forem verificados e considerados satisfatórios;
IX - proceder ao abastecimento dos órgãos da Administração e controlar o consumo de material por espécie e por órgão, para previsão e controle 

dos custos;
X - preparar extratos do movimento de entrada e saída do material e encaminhá-los ao Chefe da Divisão, na periodicidade determinada;
XI - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO CHEFE DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

Art. 55. Compete ao Chefe da Seção de Patrimônio:

I - executar a classificação e numeração dos bens permanentes, de acordo com as normas de codificação;
II - manter atualizado o arquivo de documentos de inventário com o registro dos bens móveis;
III - providenciar a confecção de plaquetas de identificação dos bens permanentes;
IV - providenciar o termo de responsabilidade, a ser assinado pelas chefias, relativo aos bens permanentes;
V - elaborar mapas relativos a cada órgão da Administração com o movimento de incorporação de bens móveis, o saldo do mês anterior e as baixas 

existentes;
VI - fazer o levantamento periódico dos bens móveis, encaminhando-o ao Chefe da Divisão;
VII - proceder à conferência da carga respectiva dos órgãos, através de visitas de inspeção, sempre que solicitado ou quando houver substituição 

dos dirigentes dos mesmos, informando quanto a desvios e faltas de bens eventualmente verificados;
VIII - promover o recolhimento do material inservível ou em desuso e providenciar a redistribuição, recuperação ou alienação, de acordo com a 
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conveniência da Administração;
IX - comunicar ao Chefe da Divisão a distribuição do material permanente, para efeito de carga;
X - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Art. 56. Compete ao Auxiliar Administrativo a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos a Divisão 
de Expediente e Documentação e demais órgãos da Secretaria de Administração.

SEÇÃO V
DO CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 57. Compete ao Chefe da Divisão de Serviços Gerais:

I - coordenar e orientar os serviços de fotocópias da Câmara Municipal;
II - propor normas para utilização descentralizada de equipamentos de fotocópia para os órgãos da Administração;
III - coordenar a execução da limpeza e conservação das instalações;
IV - supervisionar os serviços de copa;
V - propor as escalas de serviço para as atividades de limpeza e manutenção;
VI - coordenar e controlar os serviços de telecomunicação;
VII - elaborar mapas demonstrativos mensais de consumo de energia elétrica, água e telefone e encaminhar ao Subsecretário Geral;
VIII - providenciar a ligação e o desligamento de computadores, interruptores, ar-condicionados e demais aparelhos elétricos instalados nas partes 

de uso comum do Edifício-sede;
IX - promover inspeção periódica no prédio da Câmara Municipal para averiguar a necessidade de conservação ou recuperação das instalações;
X - programar e controlar os serviços de manutenção dos móveis, máquinas, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;
XI - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I

DO CHEFE DA SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTES

Art. 58. Compete ao Chefe da Seção de Segurança e Transportes:

I - estabelecer as normas relativas ao controle de acesso às dependências da Câmara, durante e após o encerramento do expediente;
II - controlar as chaves das dependências do Edifício-sede e providenciar sua abertura e fechamento nos horários regulamentares;
III - programar e organizar as atividades de portaria e vigilância das instalações e dos próprios da Câmara, zelando pela manutenção da ordem e 

pelo bom atendimento às partes;
IV - coordenar e controlar os serviços de vigilância eletrônica;
V - planejar e supervisionar a aplicação de medidas de prevenção contra incêndios nas instalações;
VI - providenciar o hasteamento e o recolhimento de bandeiras, de acordo com o calendário oficial e ordens superiores;
VII - propor as escalas de serviço para as atividades de portaria e vigilância;
VIII - programar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades referentes manutenção, conservação e controle de utilização dos veículos da Câ-

mara Municipal;
IX - programar, dirigir e supervisionar as atividades de manutenção preventiva dos veículos, tais como os serviços de abastecimento, lavagem, 

lubrificação, borracharia e normas operacionais;
X - manter o controle de veículos quanto a uso, gasto e depreciação;
XI - promover a organização e a manutenção atualizada dos reparos nos veículos da Câmara Municipal;
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XII - dirigir as atividades de padronização da frota de veículos;
XIII - promover a inspeção periódica dos veículos e a verificação do seu estado de conservação, providenciando os reparos necessários;
XIV - promover o recolhimento e o conserto dos veículos acidentados, quando for o caso;
XV - assessorar a Seção de Compras nas operações de compra e alienação de veículos e respectivos serviços de manutenção;
XVI - zelar pela regularidade da situação dos motoristas, em face das normas de trânsito em vigor;
XVII - fazer observar as normas e os prazos estabelecidos nos contratos de seguro dos veículos da Câmara;
XVIII - promover a vistoria dos veículos de terceiros, eventualmente, alugados pela Câmara, abastecê-los por força de contrato e fiscalizar os bo-

letins de transportes;
XIX - promover a elaboração de quadros demonstrativos mensais, por veículo e por repartição, dos gastos de combustível, lubrificantes e mão-de-obra;
XX - promover a organização e fazer cumprir a escala de revisão e lubrificação de veículos;
XXI - promover os serviços de vigilância e guarda dos veículos da Câmara Municipal;
XXII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II

DO CHEFE DA SEÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Art. 59. Compete ao Chefe da Seção de Limpeza e Manutenção:

I - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços de limpeza e manutenção predial da Câmara Municipal;
II - efetuar estudos e tomar medidas visando a racionalização dos serviços de limpeza;
III - fixar os horários e áreas de atuação da equipe de limpeza e manutenção;
IV - estabelecer um sistema efetivo de coleta de lixo seletiva;
V - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços de varrição da área externa;
VI - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços de limpeza e lavagem das áreas envidraçadas e de difícil acesso;
VII - programar e coordenar os serviços de poda da grama dos jardins, bem como o serviço de limpeza dessas áreas;
VIII - realizar, nos espaços que estejam sob sua supervisão, o combate às pragas e às doenças vegetais;
IX - providenciar a irrigação dos jardins;
X - propor o pessoal necessário para os serviços de manutenção dos jardins;
XI - providenciar a organização e a manutenção de depósito de material de limpeza e fazer controlar o consumo desse material;
XII - orientar e fiscalizar a conservação dos materiais de manutenção empregados nos serviços a seu cargo e fazer controlar sua utilização;
XIII - tomar medidas visando o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
XIV - executar outras atribuições afins.
XV - programar e fazer executar a limpeza e a desobstrução de galerias pluviais e caixas de gordura;
XVI - realizar inspeção periódica no prédio da Câmara Municipal para averiguar a necessidade de conservação ou recuperação das instalações;
XVII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Art. 60. Compete ao Auxiliar Administrativo a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Divisão 
de Serviços Gerais e demais órgãos da Secretaria de Administração.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DE FINANCEIRA

Art. 61. A Secretaria Financeira tem por finalidade:

I - processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara Municipal;
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II - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas do repasse financeiro transferido pela Prefeitura;
III - fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos da Administração encarregados de movimentação de dinheiros e valores;
IV - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores da Câmara Municipal;
V - prestar assessoramento ao Presidente em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela Câmara;
VI - requisitar aos demais órgãos municipais dados e informações necessários ao planejamento, organizando-os e mantendo-os devidamente atualizados;
VII - promover a realização de pesquisas e o levantamento e a atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse para o planejamento da 

Câmara Municipal;
VIII - verificar a viabilidade técnica dos projetos a serem executados e sua conveniência e utilidade para o interesse público;
IX - acompanhar a execução físico-financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus resultados;
X - elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, as diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual, 

de acordo com as políticas estabelecidas pela Presidência da Casa;
XI - estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Câmara, promovendo a execução de medidas para simplificação, racionali-

zação e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que necessitem de modernização administrativa;
XII - elaborar o relatório anual de atividades da Câmara Municipal;
XIII - desempenhar outras atividades afins.

SEÇÃO I
DO SECRETÁRIO FINANCEIRO

Art. 62. Compete ao Secretário Financeiro:

I - estudar o comportamento da despesa e propor medidas visando a racionalização de gastos; 
II - promover a elaboração do calendário e dos esquemas de pagamento;
III - movimentar, juntamente com o Chefe da Seção de Tesouraria, dentro dos limites estabelecidos pelo Presidente, as contas bancárias da Câmara, 

assinar os cheques emitidos;
IV - conhecer, diariamente, o movimento financeiro, verificando as disponibilidades de caixa;
V - mandar proceder ao balanço de todos os valores do Setor de Tesouraria, efetuando a sua tomada de contas sempre que conveniente, até o último 

dia útil de cada exercício financeiro;
VI - apresentar ao Presidente, na periodicidade determinada, relatórios sobre pagamentos autorizados e realizados;
VII - articular-se com os demais órgãos da Administração visando a implementação de procedimentos coerentes com a racionalização das despesas;
VIII - assinar com o Presidente e o Controle Interno os balanços gerais e seus anexos e outros documentos de apuração contábil;
IX - assessorar na execução da política contábil-financeira adotada pela Presidência da Casa;
X - fornecer orientação técnica para elaboração dos diversos programas setoriais e revê-los, ajustando-os aos recursos disponíveis;
XI - promover o acompanhamento e a avaliação da execução físico-financeira dos planos e programas de trabalho da Administração;
XII - promover a coleta e análise de dados estatísticos e a preparação de indicadores necessários ao planejamento;
XIII - promover a elaboração, revisão e avaliação contínua dos programas e projetos da Câmara;
XIV - promover a elaboração de gráficos, formulários e relatórios para controle das atividades programadas;
XV - supervisionar a elaboração e a atualização do Plano Plurianual;
XVI - promover a elaboração da proposta orçamentária anual da Câmara;
XVII - estabelecer critérios de avaliação para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como para a execução dos programas 

de trabalho e do orçamento da Câmara;
XVIII - conduzir outros trabalhos relacionados com seu campo de atuação ou que lhe sejam determinados pelo Presidente.

SUBSEÇÃO I
DO ANALISTA LEGISLATIVO 

Art. 63. Compete ao Analista Legislativo coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços 
auxiliares relativos Secretaria Financeira.

35



São João de Meriti
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2011
Ano IX N° 3375

SEÇÃO II
DO SUBSECRETÁRIO FINANCEIRO

Art. 64. Compete ao Subsecretário Financeiro:

I - escriturar, sintética e analiticamente, os lançamentos relativos às operações contábeis, para demonstrar a receita e a despesa;
II - prover a Divisão de Programação e Orçamento de dados para a elaboração do orçamento anual da Câmara;
III - assinar o balanço geral, balancetes mensais e diários, e as prestações de contas, juntamente com o Secretário e o Presidente;
IV - assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações contábeis, bem como visar todos os documentos elaborados ou expedidos 

pela Secretaria;
V - organizar e apresentar ao Secretário, nos prazos legais e nos períodos determinados, o balanço geral, bem como os balancetes mensais, diários 

e outros documentos de apuração contábil;
VI - fazer registrar o empenho prévio das despesas, articulando-se para isso com os órgãos encarregados de compras, de pagamento de pessoal e 

de contratação de serviços;
VII - promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem irregularidades ou 

falhas;
VIII - providenciar o registro das requisições de adiantamento, impugnando-as quando não estiverem revestidas das formalidades legais;
IX - apurar as contas dos responsáveis, quando for o caso;
X - comunicar, incontinenti, ao Secretário, a existência de qualquer diferença nas prestações de contas, quando não tenha sido imediatamente coberta, 

sob pena de responder solidariamente com o responsável pelas omissões;
XI - verificar a liquidação da despesa e conferência de todos os elementos dos processos de pagamentos;
XII - promover o registro contábil dos bens patrimoniais, tanto móveis como imóveis, acompanhando rigorosamente as variações havidas e propondo 

ao Secretário as providências que se fizerem necessárias;
XIII - determinar a abertura, o encerramento, a reabertura e o desdobramento das contas, tendo em vista sua necessidade e a facilidade de análise 

e classificação;
XIX - elaborar as prestações de contas, de acordo com a legislação específica;
XX - estabelecer perfeito entrosamento com os demais órgãos da Administração, visando a melhoria e a regularidade dos registros contábeis;
XXI - exercer a supervisão corrente de todos os serviços de natureza contábil em qualquer setor da Administração;
XXII - supervisionar os trabalhos de operação do equipamento de contabilidade instalado na Secretaria, bem como programar a manutenção e 

conservação das máquinas e equipamentos sob sua responsabilidade;
 XXIII - providenciar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, o cronograma de desembolso e as instruções do 

Secretário;
XXIX - providenciar a requisição de talões de cheques;
XXX - incumbir-se dos contatos com bancos em assuntos de sua competência;
XXXI - promover o recolhimento das contribuições para as instituições de previdência e os fundos regulamentares;
XXXII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO 

Art. 65. Compete ao Assessor Técnico Financeiro:

I - participar da definição de diretrizes e da formulação e execução da política contábil-financeira da Câmara, bem como da coordenação e acom-
panhamento das atividades a cargo da Secretaria Financeira.;

II - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria Financeira;
III - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
IV - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Secretário Financeiro;
V - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III
DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTADORIA E FINANÇAS
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Art. 66. Compete ao Chefe do Departamento de Contadoria e Finanças:

I - quanto às atividades de classificação e registros
a) fazer escriturar as operações contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo-as atualizadas;
b) providenciar o registro atualizado dos contratos que acarretam ônus para os cofres da Câmara Municipal;
c) providenciar o registro das contas para cujo controle haja necessidade de desdobramento;
d) fazer conferir os saldos das contas com os apresentados pela Tesouraria;
e) promover o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as providências necessárias e acompanhando as variações havidas;
f) acompanhar a movimentação das despesas realizadas com recursos dos repasses financeiros;
g) controlar a movimentação das contas bancárias, efetuando a conciliação mensal dos saldos;
h) proceder à verificação dos valores contábeis e dos bens escriturados existentes;
i) comunicar, incontinenti, ao Secretário Financeiro, a existência de diferença nas prestações de contas, quando não tenha sido logo coberta, sob 

pena de responder com o responsável pela omissão;
j) fazer instruir e registrar as requisições de adiantamento;
l) providenciar a escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis visando demonstrar a receita e a despesa;
m) fazer elaborar diariamente, em coordenação com a Seção de Tesouraria, o boletim sintético do movimento de caixa, evidenciados as disponibi-

lidades e os depósitos bancários;
n) preparar os balancetes mensais da situação orçamentária e financeira e coordenar a elaboração dos balancetes anuais com os respectivos anexos, 

assinando-os;
o) realizar o encerramento do exercício, demonstrando as variações ocorridas na situação patrimonial;
p) controlar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez por mês, os extratos de contas correntes;
q) executar outras atribuições afins;

II - quanto às atividades de empenho e liquidação
a) programar, dirigir e supervisionar os serviços relativos a empenho das despesas e verificação da conformidade dos comprovantes;
b) propor, no início de cada exercício financeiro, a emissão de empenhos, globais ou por estimativa, das dotações orçamentárias que comportem 

esse regime;
c) registrar o empenho prévio das despesas da Câmara;
d) conferir os processos de empenho das despesas e visar os que forem aprovados;
e) emitir as notas de empenho relativas às solicitações de despesas, dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou créditos adicionais;
f) fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase de empenho prévio;
g) manter a Secretaria Financeira informada da posição das dotações para cada programa, projeto e unidade orçamentária;
h) preparar os balancetes mensais da execução orçamentária;
i) articular-se com a Seção de Patrimônio, visando obter os registros dos bens adquiridos pela Câmara;
j) executar outras atribuições afins;

III - quanto às atividades de tomada de contas
a) providenciar a tomada de contas dos agentes responsáveis por adiantamentos de recursos ou pela aplicação de fundos financeiros;
b) fazer manter fichário dos fundos contábeis e transferências aplicadas através dos diversos órgãos municipais;
c) examinar e conferir os processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;
d) providenciar a conciliação dos extratos bancários dos estabelecimentos através dos quais forem feitos os pagamentos constantes das prestações 

de contas;
e) dar forma final às prestações de contas, fazendo elaborar anexos, apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o caso;
f) colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da Câmara Municipal;
g) executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Art. 67. Compete ao Chefe da Seção de Contabilidade:
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I - escriturar e atualizar as operações contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial;
II - conferir os saldos das contas com os apresentados pela Tesouraria;
III - realizar o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as providências necessárias e acompanhando as variações havidas;
IV - acompanhar a movimentação das contas bancárias, efetuando a conciliação mensal dos saldos;
V - verificar os valores contábeis e dos bens escriturados existentes;
VI - comunicar ao Subsecretário Financeiro, a existência de diferença nas prestações de contas, quando não tenha sido logo coberta, sob pena de 

responder com o responsável pela omissão;
VII - registrar as requisições de adiantamento;
VIII - escriturar os lançamentos relativos às operações contábeis visando demonstrar a receita e a despesa;
IX - elaborar diariamente, em coordenação com a Seção de Tesouraria, o boletim sintético do movimento de caixa, evidenciados as disponibilidades 

e os depósitos bancários;
X - preparar os balancetes mensais da situação orçamentária e financeira e coordenar a elaboração dos balancetes anuais com os respectivos anexos, 

assinando-os;
XI - realizar o encerramento do exercício, demonstrando as variações ocorridas na situação patrimonial;
XII - acompanhar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez por mês, os extratos de contas correntes;
XIII - registrar o empenho prévio das despesas da Câmara;
XIX - conferir os processos de empenho das despesas e visar os que forem aprovados;
XX - emitir as notas de empenho relativas às solicitações de despesas, dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou créditos adicionais;
XXI - acompanhar a execução orçamentária, na fase de empenho prévio;
XXII - manter a Subsecretaria Financeira informada da posição das dotações para cada programa, projeto e unidade orçamentária;
XXIII - preparar os balancetes mensais da execução orçamentária;
XXIV - realizar a tomada de contas dos agentes responsáveis por adiantamentos de recursos ou pela aplicação de fundos financeiros;
XXV - conferir os processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;
XXVI - realizar a conciliação dos extratos bancários dos estabelecimentos através dos quais forem feitos os pagamentos constantes das prestações 

de contas;
XXVII - colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da Câmara Municipal;
XXVIII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA

Art. 68. Compete ao Chefe da Seção de Tesouraria:

I - receber, quando autorizado, as importâncias repassadas à Câmara Municipal;
II - efetuar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, o cronograma de desembolso e as instruções recebidas do 

Chefe do Departamento;
III - guardar e conservar os valores da Câmara quando devidamente autorizado;
IV - manter em dia a escrituração do movimento de caixa e preparar os comprovantes relativos às operações realizadas;
V - registrar os títulos e valores sob sua guarda e as procurações aceitas;
VI - requisitar, quando autorizado, talões de cheques aos bancos;
VII - incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua competência;
VIII - preparar os cheques para os pagamentos autorizados;
IX - movimentar as contas bancárias, efetuando saques e depósitos, quando autorizados;
X - providenciar os suprimentos de numerário necessários aos pagamentos de cada dia, mediante a emissão de cheques ou ordens bancárias;
XI - providenciar o recolhimento das contribuições para as instituições de previdência e os fundos regulamentares;
XII - preparar, diariamente, boletins de movimento financeiro e enviá-los ao Chefe do Departamento;
XIII - depositar nos bancos autorizados os recursos necessários aos pagamentos dos servidores municipais;
XIV - assinar os documentos pertinentes sob a responsabilidade da Tesouraria;
XV - executar outras atribuições afins.
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SUBSEÇÃO III

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 69. Compete ao Assessor Administrativo:

I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria Financeira;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pela Secretaria Financeira;
IV - executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 70. A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem por objetivo o desenvolvimento das atividades relativas ao gerenciamento dos sistemas de segu-
rança e tecnologia da informação da Câmara Municipal.

SEÇÃO I
DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 71. Compete ao Secretário de Ciência e Tecnologia:

I - dirigir a execução dos serviços de processamento de dados, seu desenvolvimento e operação;
II - responsabilizar-se pela seleção de equipamentos da Câmara, análise dos sistemas, programas, controle e operação de dados;
III - manter sistema efetivo de articulação com os demais órgãos municipais, auxiliando-os a agilizar as atividades da Câmara, através da aplicação 

da tecnologia da informação;
IV - organizar as fontes dados com o objetivo de fornecer serviços mais eficientes para os demais órgãos da Administração;
V - planejar, organizar e coordenar as atividades da Secretaria com o objetivo de otimizar a utilização dos equipamentos existentes nos órgãos ad-

ministrativos e proporcionar a segurança das informações geradas;
VI - programar e organizar a utilização do equipamento, com vistas a atender com prioridade aos serviços mais urgentes da Câmara;
VII - promover a identificação das necessidades de treinamento do pessoal da com relação a programas / sistemas;
VIII - promover o assessoramento técnico aos demais órgãos da Administração em assuntos relacionados ao campo de tecnologia da informação;

IX - providenciar os reparos que se fizerem necessários nos equipamentos da Prefeitura;
X - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO TÉCNICO LEGISLATIVO 

Art. 72. Compete ao Técnico Legislativo supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos 
à Secretaria de Ciência e Tecnologia e demais órgãos da Câmara Municipal.

SEÇÃO II
DO SUBSECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Art. 73. Compete ao Subsecretário de Ciência e Tecnologia:

I - programar e supervisionar as atividades necessárias à análise, estudos e viabilidade e definição dos sistemas a serem processados no âmbito da 
Câmara Municipal;

II - programar, dirigir e supervisionar os trabalhos de digitação, operação e controle dos serviços em execução;
III - coordenar e controlar a distribuição de relatórios, demonstrativos, relações e demais documentos produzidos;
IV - estudar, sugerir e programar a aplicação de tecnologia da informação no âmbito da Câmara Municipal;
V - articular-se com os responsáveis pelas fontes de dados, com vistas a alcançar o máximo de eficiência nos fluxos de intercâmbio de informações 

e de documentos, de forma segura;
VI - estabelecer os procedimentos técnicos necessários para o processamento seguro dos dados na Câmara Municipal;
VII - orientar os demais órgãos da Administração no que tange aos procedimentos administrativos adequados para solicitar os serviços de informática;
VIII - indicar e controlar padrões técnicos de desempenho a serem observados pelo pessoal da Secretaria;
IX - programar a utilização das máquinas e do equipamento eletrônico da Câmara Municipal;
X - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 74. Compete ao Assessor Administrativo:

I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Secretaria de Ciência e Tecnologia;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Secretaria;
III - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia;
IV - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III
DO CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Art. 75. Compete ao Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação:

I - programar e dirigir a elaboração de pesquisas, estudos e diagnósticos necessários ao planejamento e segurança da informação;
II - proceder à coleta e análise de dados e informações e dirigir a preparação de indicadores necessários ao planejamento das ações;
III - organizar e manter atualizado um sistema de dados e informações básicos para o planejamento das ações legislativas;
IV - identificar e implementar métodos de levantamento, tratamento e análise de dados relativos ao planejamento das atividades legislativas;
V - agilizar, em articulação com os órgãos competentes do Município, a produção das informações necessárias para acelerar o processo decisório 

do sistema de planejamento;
VI - realizar pesquisas e levantamentos complementares que permitam instruir o detalhamento dos programas de política pública sob a responsa-

bilidade da Câmara Municipal;
VII - proporcionar as informações necessárias a outros órgãos da Administração a respeito dos dados sobre planejamento, armazenados na Secretaria;
VIII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO I
DO CHEFE DA SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO

Art. 76. Compete ao Chefe da Seção de Suporte Técnico:

I - orientar os demais órgãos da Câmara no que tange aos procedimentos administrativos adequados para solicitar os serviços de informática;
II - indicar e controlar padrões técnicos de desempenho a serem observados pelo pessoal da Administração da Câmara Municipal;
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III - programar a utilização das máquinas e do equipamento eletrônico da Câmara Municipal;
IV - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II
DO CHEFE DA SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Art. 77. Compete ao Chefe da Seção de Segurança da Informação:

I - programar e supervisionar as atividades necessárias à análise, estudos e viabilidade e definição dos sistemas a serem processados no âmbito da 
Câmara Municipal;

II – coordenar, classificar e controlar a distribuição de relatórios, demonstrativos, relações e demais documentos produzidos;
III - estudar, sugerir e programar a aplicação segura de processamento de dados no âmbito da Câmara Municipal;
IV - articular-se com os responsáveis pelas fontes de dados, com vistas a alcançar o máximo de eficiência e segurança nos fluxos de intercâmbio de 

informações e de documentos;
V - estabelecer os procedimentos técnicos necessários para a segurança das informações;
VI - orientar os órgãos da Administração no que tange a utilização de procedimentos seguros no trâmite das informações;
VII - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO III
DO CHEFE DA SEÇÃO DE ATUALIZAÇÃO

Art. 78. Compete ao Chefe da Seção de Atualização:

I - programar e dirigir a elaboração de pesquisas, estudos e diagnósticos necessários ao emprego de novas tecnologias de informação;
II - organizar e manter atualizado o sistema de dados e informações da Câmara Municipal;
III - identificar e implementar métodos modernos de levantamento, tratamento e análise de dados;
IV - realizar pesquisas e levantamentos complementares que permitam instruir a modernização dos equipamentos de informática da Câmara Municipal;
V - executar outras atribuições afins.

CAPÍTULO VII
DAS COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

Art. 79. Compete às Comissões Técnicas Permanentes: 

I - apresentar proposições ao Plenário da Câmara Municipal;
II – discutir e emitir pareceres, aprovados pela maioria de seus Membros, acerca das proposições a elas submetidas;
III – realizar audiências públicas com a participação de entidades da sociedade civil;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas, de qualquer pessoa, contra atos ou omissões das autoridades públicas;
V – colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, buscando a apurar fatos de relevante interesse público;
VI – estudar proposições e outras matérias submetidas ao seu exame, dando-lhes pareceres e oferecendo-lhes substitutivos ou emendas, quando 

julgar oportuno;
VII – promover estudos, pesquisas e investigações sobre questões de interesse público, nos limites de suas competências;
VIII – tomar a iniciativa da elaboração de proposições relativas ao inciso anterior, decorrentes de indicação legislativa ou de dispositivos regimentais;
IX – elaborar atas de audiências públicas sob sua competência.

SEÇÃO I
DO ANALISTA LEGISLATIVO 

Art. 80. Compete ao Analista Legislativo coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços 
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auxiliares relativos às Comissões Técnicas.

SUBSEÇÃO I
DO ASSESSOR TÉCNICO DAS COMISSÕES 

Art. 81. Compete ao Assessor Técnico das Comissões:

I - manter o Presidente da Comissão, a que for afeto, informado do andamento dos processos, das providências adotadas e das decisões que forem 
proferidas em feitos de sua competência;

II - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Comissão;
III - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Comissão;
IV - assessorar o expediente a ser assinado e despachado pelo Presidente e pelos demais Membros da Comissão;
V - executar outras atribuições afins.

SUBSEÇÃO II

DO ASSESSOR LEGISLATIVO 

Art. 82. Compete ao Assessor Legislativo:
I - assessorar na execução das atividades de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos à Comissão Técnica a que for afeto;
II - assessorar na organização atualização dos registros e publicações de interesse e necessidade da Comissão;
III - assessorar o expediente a ser despachado pela Comissão;
IV - executar outras atribuições afins.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 83. Os órgãos da Administração da Câmara Municipal devem funcionar articulados entre si, em regime de mútua colaboração.

Parágrafo único. A subordinação hierárquica define-se no enunciado das competências e na posição de cada órgão administrativo no organograma 
geral da Câmara Municipal.

Art. 84. O horário de funcionamento administrativo da Câmara será das 12 às 18h, atendendo às necessidades dos serviços, à natureza das funções 
e às características das repartições do Poder Legislativo Municipal.

Art. 85. Para o pessoal não subordinado ao regime do Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal ou que tenha sua jornada de trabalho 
regulada de forma especial será observada a legislação específica.

São João de Meriti, 20  de dezembro  de 2011.

ANTONIO CARLOS TITINHO
Presidente

LUIZ MARCOS DE O. MUILER                                       JOÃO DIAS FERREIRA
         1º Vice-Presidente                                                       2º Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES                       JOEL RODRIGUES SOBRINHO
            1º Secretário                                                              2º Secretário
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Comissões Téc. Perma-
nentes

Sec. de Ciência e Tec-
nologia

Secretaria de 
Administração
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Ano IX N° 3375

Decreto Legislativo Nº 1.445 de  28  de   Dezembro   de 2011.

“Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências”

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,
                                                                    D   E   C   R   E   T   A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional 
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 
6.900,00 (seis mil e novecentos reais), destinado ao reforço orça-
mentário da seguinte Dotação Orçamentária:
Pasta Despesa Programa Valor (R$)
05 3.3.90.39.04 01.031.0001.2001 6.900,00
Total 6.900,00

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo anterior deste Decreto, 
servirá como recurso as anulações de Dotações Orçamentárias, de 
acordo com o Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, 
conforme discriminação abaixo:

Pasta Despesa Programa Valor (R$)
04 4.4.90.52.01 01.031.0001.1405 6.900,00
Total 6.900,00

Art. 3º - O Crédito adicional Suplementar está autorizado pela Lei 
nº 1.764, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos Titinho
Presidente

LUIZ MARCOS DE O. MUILER               
1º Vice-Presidente                                                                  

JOÃO DIAS FERREIRA
2º Vice-Presidente

CARLOS ROBERTO RODRIGUES
1º Secretário                                                                   

JOEL RODRIGUES SOBRINHO
 2º Secretário
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