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Prefeitura de São João de Meriti
Subsecretaria de Governo

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4601/2011-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, MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA PESSANHA- Matrícula nº 
91771, do Cargo em Comissão de Assessor Administrativo da Saú-
de, 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 5630/2011-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 05 de dezembro de 2011, HELIO RI-
CARDO PEREIRA DE LUCA JUNIOR - Matrícula nº 93065, 
para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário de Comu-
nicação, Símbolo SS, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Integrada.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 15 
de dezembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5635/2011-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 09 de dezembro de 2011, JOÃO 
PAULO EVANGELISTA BORGES - Matrícula nº 74925, do 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5636/2011-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 09 de dezembro de 2011, SUELEN 
SANTIAGO DA SILVA MARTINS - Matrícula nº 73374, do 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5637/2011-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 09 de dezembro de 2011, ELIANE 
BARBOSA E SILVA ALMEIDA - Matrícula nº 75407 do Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo VI, da Secretaria Municipal de 
Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5638/2011-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 09 de dezembro de 2011, JONA-
THAS GOMES MONTEIRO - Matrícula nº 89814, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5639/2011-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 09 de dezembro de 2011, SEBAS-
TIANA FERREIRA NUNES - Matrícula nº 73793, do Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5640/2011-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 09 de dezembro de 2011, INGRID 
FERNANDA TORRES DOS S. XAVIER - Matrícula nº 75353, 
do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-I, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5641/2011-SEMAD

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

R E S O L V E:

P O R T A R I A Nº 5642/2011-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 09 de dezembro de 2011, FABRI-
CIO AIRES DE CARVALHO SANTOS - Matrícula nº 74328, 
do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5643/2011-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 09 de dezembro de 2011, FERNAN-
DA MARIA PEDROSO - Matrícula nº 74080, do Cargo Comissio-
nado da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
          

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5644/2011-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 09 de dezembro de 2011, ANA 
CRISTINA DA SILVA CARDOSO BEZERRA - Matrícula nº 
74082, do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-II, da 
Secretaria Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5645/2011-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 09 de dezembro de 2011, DJAVAN 
THADEU DA SILVA BASTOS - Matrícula nº 75447, do Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5646/2011-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 09 de dezembro de 2011, ELAINE 
CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA - Matrícula nº 75445, 
do Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria 

E X O N E R A R, a contar de 09 de dezembro de 2011, CHRISTIE 
ANDERSON SIMÕES COSTA - Matrícula nº 91435, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 5647/2011-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 09 de dezembro de 2011, LUANDA 
ZILDA ARAUJO DA SILVA - Matrícula nº 74702, do Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5648/2011-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 15 de dezembro de 2011, HERIVAL-
DO CARDOSO FRANCISCO - Matrícula nº 86979, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5649/2011-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 12 de dezembro de 2011, ALOIZIO 
LUCIO ALEIXO DA SILVA - Matrícula nº 73985, do Cargo  
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS IV, da Secretaria Municipal 
de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5656/2011-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 novembro de 2011, VALMIR 
ESTEVÃO BAPTISTA DA SILVA - Matrícula nº 92653, do 
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 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5657/2011-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 novembro de 2011, FRANCIS-
CO DAS CHAGAS PEREIRA CAMPOS - Matrícula nº 88067, 
do Cargo em Comissão de Assessor do Núcleo de Animadores 
Culturais, Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura.

P O R T A R I A Nº 5658/2011-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 novembro de 2011, JOSE 
GEOVANI DE LIMA - Matrícula nº 88068, do Cargo em Comissão 
de Assessor do Núcleo de Animadores Culturais, Símbolo CCAGE, 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5659/2011-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 novembro de 2011, ANDREA 
SILVA DA CONCEIÇÃO - Matrícula nº 89567, do 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 19 
de dezembro de 2011.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5660/2011-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 novembro de 2011, DANIEL-
LE PIMENTEL ALMEIDA - Matrícula nº 88912, 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 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5661/2011-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 novembro de 2011, SONIA 
DE OLIVEIRA MODESTO - Matrícula nº 92373, 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 19 
de dezembro de 2011.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5662/2011-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 novembro de 2011, LUCI 
LIMA SOARES - Matrícula nº 87569, do Cargo em Comissão 
de Assessor de Atividades Educacionais das Unidades Escolares, 

P O R T A R I A Nº 5663/2011-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 novembro de 2011, LUIZ 
CARLOS DE SOUZA FEITOSA - Matrícula nº 89877, do Car-
go 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 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 5664/2011-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 novembro de 2011, JULIA-
NO SILVA GONÇALVES - Matrícula nº 92589, do Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
          

SANDRO MATOS, PREFEITO

Municipal de Saúde.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
     

SANDRO MATOS, PREFEITO

Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de dezembro de 2011.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 5790/2011 - SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por LEI,

RESOLVE:
DESIGNAR os servidores Aldineia Monzato Freitas, matrícula 
7919 e Fleury Bispo, matrícula nº 89.339, para em conjunto, 
acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato nº 43/2011, 
cujo objeto é a aquisição de gás liquefeito de petróleo 13 e 45kg 
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura na forma da requisição, da folha suplementar da 
requisição e do instrumento convocatório que deram início ao 
processo nº 5.468/2011.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, 30 de 
dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PORTARIA Nº 5791/2011 - SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por LEI,

RESOLVE:
DESIGNAR os servidores Vera Lucia Sampaio dos Santos, 
matrícula nº 9336 e Gisele Fabiane da Silva, matrícula nº 88.635 
para em conjunto, acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do 
contrato nº 50/2011, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentí-
cios em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura na forma da requisição, da folha suplementar 
da requisição e do instrumento convocatório que deram início ao 
processo nº 8.191/2011.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, 30 de 
dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO
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DECRETO Nº.5278/2011 DE 30 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 e Lei Municipal nº 
1816 de 14 de dezembro de 2011.                                                                        

D  E  C  R  E  T  A:                                                                                                                                               
                                                                                                               
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 2.375.000,00(Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil 
reais) em favor da seguinte Dotação Orçamentária:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
P.T.: 07001.1545201881.400 – Revitalização do Centro de São João 
de Meriti PADEM SOMANDO FORÇAS
44.90.51.01.12 – Obras e Instalações   f l s . 
155 R$   2.375.000,00 

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.     
SECRETARIA DE TRABALHO RENDA
P.T.: 24001.1133301612.048 – Elevação da Escolaridade Profis-
sional
33.90.39.04.12 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica f l s . 
1361 R$    2.375.000,00

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

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº.5277/2011 DE 29 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$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em favor da seguinte Dotação 
Orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P.T.: 16001.1212200082.203 – Manutenção das Atividades e Ser-
viços da SEME e do FME
33.90.39.04.01 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica f l s . 
1313 R$   200.000,00

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.     

SECRETARIA DE TRABALHO RENDA
P.T.: 24001.1133301612.048 – Elevação da Escolaridade Profis-
sional
33.90.39.04.12 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica f l s . 
1361 R$   200.000,00

DECRETO Nº.5279/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 .

“Fixa Calendário Fiscal para o exercício de 2012 e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições e considerando as autorizações previstas na 
Lei Complementar Municipal nº 121, de 23 de dezembro de 2009, 

D  E  C  R  E  T  A:
Art. 1º - Fica estabelecido o Calendário Fiscal da Cidade de São 
João de Meriti para o exercício de 2012, conforme tabela constante 
do Anexo Único, parte integrante deste decreto. 

Art. 2º - Fica estabelecida a tabela de valores constante dos anexos 
I e II da Lei nº 1762, de 22 de Dezembro de 2010, corrigida pelo 
IGP-DI FGV acumulado no período, para fins de cálculo e incidên-
cia do IPTU do exercício de 2012.

Art. 3º- Fica estabelecido o disposto no item 1.3, constante do Ane-
xo Único deste decreto, para fins de comprovação dos requisitos 
fáticos e de direito constantes do artigo 16 incisos I a VI e artigo 
18, §6º caput e incisos.
§ 1º. O requerimento deverá ser redigido  em formulário próprio 
para esse fim e apresentado no protocolo geral da prefeitura no prazo 
definido no item 1.3 do anexo único deste decreto, acompanhado 
dos documentos a seguir: cópia xerox da identidade do proprietá-
rio, titular ou possuidor; cópia do carnê ou espelho do IPTU 2012; 
comprovante do endereço e vinculação com o imóvel (escritura, 
termo de posse, conta de energia elétrica, conta de telefone ou 

outro documento que possibilite a vinculação com o imóvel objeto 
da pretensão de isenção do pagamento do imposto); comprovação 
dos requisitos definidos no código tributário municipal para fins de 
isenção do pagamento do imposto.
§ 2º. O interessado poderá se fazer representar por procurador legal-
mente constituído por meio de procuração registrada em cartório, 
devendo apresentar nestes casos os documentos constantes do § 1º 
deste artigo, além da procuração original e cópia xerox que será 
anexada ao processo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº.5279/2011 DE 30 DE DE-
ZEMBRO DE 2011.

CALENDÁRIO FISCAL

(Lei Complementar nº 121, de 23 de dezembro de 2009)

1 -  IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
 
1.1 – Para tributo já constante do cadastro municipal corrente, 
antes de 2011:

COTA ÚNICA

Para pagamento até 30/01 .................................. 15% de desconto
Para pagamento de 01/02 até 29/02 ................... 10% de desconto
Para pagamento de 01/03 até 30/03 ....................   7% de desconto

COTAS MENSAIS  em 10 (dez) parcelas

Vencimentos:
       
  
1ª Cota ..................................... até 10 de fevereiro de 2012;
2ª a 10ª Cotas a serem pagas até o dia 10 (dez) de cada mês sub-
sequente. 

1.2 – Para tributo lançado no cadastro municipal a partir do exer-
cício 2011:

COTA ÚNICA

Para pagamento até 29/02 ....................................... 15% de desconto
Para pagamento de 01/03 até 31/03 ........................ 10% de desconto
Para pagamento de 01/04 até 30/04 ........................   7% de desconto

COTAS MENSAIS  em 10 (dez) parcelas

Vencimentos:      
   
1ª Cota ..................................... até 30 de março de 2012;
2ª a 10ª Cotas a serem pagas até o dia 30 (trinta) de cada mês 
subsequente. 

1.3 – Para fins de requerimento de isenção do IPTU 2012, incluindo 
o IPTU Social, nos casos definidos no Código Tributário Municipal.

Prazo para protocolar o requerimento: 16 de Janeiro a 03 de feve-
reiro de 2012.
Prazo de divulgação do resultado da análise dos processos: 10 de 
fevereiro de 2012.

2 – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER  NATU-
REZA – ISSQN

RECOLHIMENTO MENSAL
       
 
Vencimentos                                                                  Dia
Janeiro ........................................................................... 10/02 
Fevereiro ........................................................................ 09/03 
Março ............................................................................ 10/04 
Abril .............................................................................. 11/05 
Maio .............................................................................. 11/06 
Junho.............................................................................. 10/07 

DECRETO N.º 5171 DE 27 DE MAIO DE 2011.

“Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, o 
imóvel que menciona e dá outras providências”.                              

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento na 
Lei nº. 3.365, de 21 de Junho de 1941

D   E   C   R   E   T   A   :
Art. 1º - Ficam declarados de Utilidade Pública, para fins de desap-
ropriação, amigável ou procedimento judicial, os lotes de terreno 
a seguir indicados:

LOTE 02 QUADRA 21 – Medindo 20,00 metros de frente para a 
Rua São Gonçalo; 20,00 metros nos fundos, confrontando com o 
Lote 17; 50,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o Lote 
03; e 50,00 metros do lado direito, confrontando com os Lotes 1, 
1A, 1B e 1C, com a área de 1.000 m², situado na Vila São João – 1o 
Distrito da Cidade de São João de Meriti .    

LOTE 01 – Medindo 22,00 metros de frente para a Rua São Gon-
çalo; 9,60 metros em curva para esta rua; 20,00 metros do lado 
direito, confrontando com o Lote  1B; e 14,00 metros nos fundos,  
confrontando com o Lote 02, com a área de 273,00 m², situado 
na Vila São João – 1o Distrito da Cidade de São João de Meriti .    

LOTE 1A – Medindo 12,00 metros de frente para a Rua São Gon-
çalo; 12,00 metros nos fundos, confrontando com o Lote 02; 20,00 
metros do lado esquerdo, confrontando com o Lote 01; e 20,00 
metros do lado direito, confrontando com o Lote 1B, com a área 
de 240,00 m², situado na Vila São João – 1o Distrito da Cidade de 
São João de Meriti.

Art. 2º - A desapropriação de que trata o artigo 1.º se destinará a 
construção de uma praça.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto cor-
rerão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SANDRO MATOS, PREFEITO

OMITIDO NA DATA 27 DE MAIO DE 2011. Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SANDRO MATOS, PREFEITO



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

Ano IX   N° 3377

DECRETO Nº.5280/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 .

“Prorrogação do REFISM – Projeto de Recuperação de Crédito 
Fiscal Municipal.”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições e considerando as autorizações previstas na 
Lei Complementar Municipal nº 121, de 23 de dezembro de 2009, 

D  E  C  R  E  T  A:
Art. 1° - Fica prorrogado o REFISM – Projeto de Recuperação de 
Crédito Fiscal Municipal, proporcionando o pagamento em cota 
única ou parcelamento de débitos em até 24 vezes, nos termos da 
Lei 1727/2010 que instituiu o projeto.

Parágrafo 1º -  Poderão ser pagas em cota única ou parceladas, as 
dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2011, de pessoas físicas 
ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade 
suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas 
isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou 
que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente 
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 

Parágrafo 2º - O prazo para o requerimento dos parcelamentos 
e pagamentos de dívidas expirará em 31 de dezembro de 2012, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração Municipal por 
meio de Decreto do Chefe do Poder do Executivo.

Parágrafo 3º - Aplicam-se os termos da Lei 1727/2010, no que 
tange a redução de multa e juros de mora, bem como as demais 
orientações constantes na referida lei que instituiu os procedimentos 
para o REFISM.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2012.

Art. 3° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

10/12 ................................................................. 12ª parcela

5
Julho .............................................................................. 10/08 
Agosto ........................................................................... 10/09 
Setembro ....................................................................... 10/10 
Outubro ......................................................................... 09/11 
Novembro ..................................................................... 10/12 
Dezembro .............................................................. 11/01/2013 

3 – TAXA DE FISCALIZAÇÃO

Vencimentos  –   30/03 (1ª. Parcela)
                         27/07 (2ª. Parcela)

4 – TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE 
MEIOS DE PUBLICIDADE

VENCIMENTOS:

4.1. Renovação de taxa cobrada anualmente.. . . . . . . .em 
11/05.................... Cota Única 

4.2. Renovação de taxa cobrada mensalmente:

Vencimentos                                                   Parcelas
13/01 ................................................................ 01ª parcela
10/02 ................................................................ 02ª parcela
09/03 ................................................................ 03ª parcela
13/04 ................................................................. 04ª parcela
11/05 ................................................................. 05ª parcela
11/06 ................................................................ 06ª parcela
13/07 ................................................................ 07ª parcela
10/08 ................................................................. 08ª parcela
10/09 ................................................................. 09ª parcela
11/10 ................................................................. 10ª parcela
09/11 ................................................................. 11ª parcela

5 –  TAXA DE LICENÇA PARA USO DE ÁREA DE 
DOMÍNIO PÚBLICO E COMÉRCIO AMBULANTE

Vencimentos                                                  Parcelas
13/01 ..................................................................... 01ª parcela
10/02 ..................................................................... 02ª parcela
09/03 ..................................................................... 03ª parcela
13/04 ..................................................................... 04ª parcela
11/05 ..................................................................... 05ª parcela
11/06 ..................................................................... 06ª parcela
13/07 ..................................................................... 07ª parcela
10/08 ..................................................................... 08ª parcela
10/09 ..................................................................... 09ª parcela
11/10 ..................................................................... 10ª parcela
09/11 ..................................................................... 11ª parcela
10/12 ..................................................................... 12ª parcela

6 – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIROS

Vencimento
10/04 ................................................................................ Cota única 

7  –  TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

7.1. Renovação de taxa cobrada anualmente: 

Vencimento:  13/04 (Parcela única);
                       
7.2. Ou no ato de pedido de certificação de inspeção sanitária.

8 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS

8.1. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia 
útil do mês seguinte ao da ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas na Tabela de Valores Tributários, constantes da Lei Com-
plementar nº 121, de 23 de dezembro de 2009:

a) Fiscalização efetiva nos cemitérios municipais;
b) Fiscalização efetiva nos cemitérios particulares.

8.2. Dia 13/04 ................................................................... Cota única 

9 – TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS 
VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Vencimentos                                                                                                    Dia 
Janeiro ...................................................................................... 13/01
Fevereiro ................................................................................. 10/02
Março ....................................................................................... 09/03
Abril ......................................................................................... 13/04
Maio ......................................................................................... 11/05
Junho ........................................................................................ 11/06
Julho ........................................................................................ 10/07
Agosto ...................................................................................... 10/08
Setembro .................................................................................. 10/09
Outubro .................................................................................. 10/10
Novembro ................................................................................ 09/11
Dezembro ................................................................................ 10/12

10 – TAXA DE COLETA E REMOÇÃO NORMAL DE LIXO 
DOMICILIAR

Cobrada em conjunto com o lançamento do IPTU, conforme este 
calendário. 

São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº.5281/2011 DE 30 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$ 130.000,00(Cento e trinta mil reais) em favor da seguinte 
Dotação Orçamentária:

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
P.T.: 10001.0612200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
33.90.39.07.01 – Loc.de Equip.Veiculos e Maquinas Pesadas 
fls. 286 R$  130.000,00 

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.   

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
P.T.: 10001.0612200082.010 – Manutenção e Funcionamento da 
Secretaria
31.90.11.05.01 – Venc. Vantagens Fixas Efetivos  f l s . 
274 R$  130.000,00

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

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECRETO Nº. 5282 /2011 DE 30 DE DEZEMBRO  DE 2011.

“Dispõe sobre a regulamentação do controle e fiscalização da 
arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, nos 
termos da lei  municipal nº 1215, de 30 de dezembro de 2002, e 

dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI,  no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no artigo 4º parágrafo único, e no artigo 
7º ambos  da lei municipal nº  1215, de 30 de dezembro de 2002.
Considerando a necessidade de regulamentar o controle e a fis-
calização da arrecadação de recursos objeto da cobrança da Con-
tribuição de Iluminação Pública, conforme determinação específica 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando a correção dos índices inflacionários e o substancial 
aumento dos custos de manutenção da rede de iluminação pública 
municipal no período compreendido entre os anos de 2002 a 2012.
Considerando ainda a necessidade de adequar  o valor devido  por 
cada contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, aos custos atuais 
de manutenção da rede de iluminação pública municipal uma vez  
que não houve reajuste do valor da contribuição desde 2002.

D     E     C     R     E     T    A:
Art. 1º - A fiscalização da cobrança e da arrecadação da Contribuição 
de Iluminação Pública – CIP , ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Fazenda que a realizará de comum acordo com a concessionária 
de serviço público encarregada da cobrança nos termos a seguir:
I. A concessionária de serviço público encarregada da co-
brança da Contribuição de Iluminação Pública fornecerá a Secretaria 
Municipal de Fazenda o cadastro em meio digital e impresso de 
todos os contribuintes inscritos nos termos da lei municipal nº1215, 
de 30 de setembro de 2002.
II. O cadastro a ser fornecido pela concessionária de serviço 
público deverá conter no mínimo: o quantitativo e a discriminação 
por número de inscrição, nome do contribuinte, tipo de contribuinte 
(imóveis residenciais e territoriais, imóveis comerciais/prestadores 
de serviços, e imóveis industriais) e o endereço completo do imóvel.

III. A concessionária de serviço público encarregada de 
cobrança da Contribuição de Iluminação Pública deverá fornecer 
relatório mensal descritivo em meio digital e impresso, que pos-
sibilite a Secretaria Municipal de Fazenda identificar  o quantitativo 
total por tipo de contribuinte, segregando os adimplentes e os 
inadimplentes, bem como o valor  recebido e o valor a receber, 
respectivamente,  a título da referida contribuição.
IV. Sempre que houver inclusão ou exclusão de contribuintes 
a concessionária de serviço público encarregada da cobrança da 
Contribuição de Iluminação Pública deverá fornecer o cadastro 
atualizado a Secretaria Municipal de Fazenda, totalizando e dis-
criminando os contribuintes incluídos e/ou excluídos do cadastro, 
observando a forma de discriminação definida no inciso II deste 
artigo.

Art. 2º - Com base  no disposto do artigo 4º, em especial o parágrafo 
único da lei municipal nº 1215, de 30 de dezembro de 2002,  os 
valores anuais revistos e devidos em razão dos custos dos serviços 
de manutenção e melhoria do sistema de iluminação pública mu-
nicipal, cobrados em duodécimos, a vigorar  a partir do exercício 
financeiro de 2012 e cobrados a partir da zero hora do mês de abril 
de 2012, inclusive, serão os seguintes:



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
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III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental. 
§ 1o  As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros 
requisitos estabelecidos em lei. 
§ 2o  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito 
de se inscrever em concurso público para provimento de cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas no concurso. 
Art. 6o  O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da 
autoridade competente de cada Poder. 
Art. 7o  A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
Art. 8o  São formas de provimento de cargo público: 
I - nomeação; 
II - promoção; 
III - readaptação; 
IV - reversão; 
V - aproveitamento; 
VI - reintegração; 
VII - recondução.

Seção II
Da Nomeação 

Art. 9o  A nomeação far-se-á: 
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provi-
mento efetivo ou de carreira; 
II - em comissão, para cargos de confiança, de livre exoneração.
Parágrafo único.  O servidor ocupante de cargo em comissão ou de 
natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interina-
mente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições 
do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remu-
neração de um deles durante o período da interinidade.
Art. 10.  A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e tí-
tulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade. 

Seção III
Do Concurso Público 

Art. 11.  O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo 
ser realizado em duas etapas, condicionada a inscrição do candidato 
ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao 
seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressa-
mente previstas.
Art. 12.  O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
§ 1o  O prazo de validade do concurso e as condições de sua reali-
zação serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial 
do Município e em jornal diário de grande circulação. 
§ 2o  Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato apro-
vado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. 
Seção IV
Da Posse e do Exercício
Art. 13.  A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no 
qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilida-
des e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser 
alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os 
atos de ofício previstos em lei. 
§ 1o  A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação 
do ato de provimento. 
§ 2o  Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação 
do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V 
do art. 64, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, alíneas 
“a”, “b”, “d”, “e” e “f” e VIII do art. 77, o prazo será contado do 
término do impedimento.
§ 3o  A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 
§ 4o  Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por no-
meação.
§ 5o  No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens 
e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao 
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

§ 6o  Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não 
ocorrer no prazo previsto no § 1o deste artigo. 
Art. 14.  A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção 
médica oficial. 
Parágrafo único.  Só poderá ser empossado aquele que for julgado 
apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 
Art. 15.  Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 
público ou da função de confiança. 
§ 1o  É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, contados da data da posse. 
§ 2o  O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem 
efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não 

entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado 
o disposto no art. 18.
§ 3o  À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
Art. 16.  O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício 
serão registrados no assentamento individual do servidor. 
Parágrafo único.  Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao 
órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento 
individual. 
Art. 17.  A promoção não interrompe o tempo de exercício, que 
é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de 
publicação do ato que promover o servidor. 
Art. 18.  O servidor que deva ter exercício em outro município em 
razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou 
posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, 
trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada 
do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse 
prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. 
Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em 
razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respei-
tada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e 
observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas 
diárias, respectivamente. 
§ 1o  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado 
o disposto no art. 95, podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da Administração. 
§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho 
estabelecida em leis especiais. 
Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 
36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 
os seguinte fatores: 

        I - assiduidade; 
        II - disciplina; 
        III - capacidade de iniciativa; 
        IV - produtividade; 
        V- responsabilidade. 
§ 1o  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, 
será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação 
do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída 
para essa finalidade, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. 
§ 2o  O servidor não aprovado no estágio probatório será exone-
rado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 27. 
§ 4o  Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser con-
cedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 64, incisos 
I a IV e 72, bem assim afastamento para participar de curso de 
formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo 
na Administração Pública Municipal. 
§ 5o  O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 
afastamentos previstos nos arts. 66, 67, § 1o e 69, bem assim na 
hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a 
partir do término do impedimento. 

Seção V
Da Estabilidade 

Art. 21.  O servidor habilitado em concurso público e empossado 
em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 
público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício. 
Art. 22.  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sen-
tença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo 
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 

Seção VI
Da Readaptação 

Art. 23.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. 
§ 1o  Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 
aposentado. 
§ 2o  A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, res-
peitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de 
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

Seção VII
Da Reversão

Art. 24.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes 
os motivos da aposentadoria; ou

I. Imóveis residenciais e territoriais: R$117,60 (cento e 
dezessete reais e sessenta centavos);
II. Imóveis comerciais/prestadores de serviços: R$ 180,00 
(cento e oitenta reais); e
III. Imóveis industriais: R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais).

Art. 3º - Em razão deste decreto a administração municipal deverá 
firmar novo convênio com a concessionária de serviço público 
visando a redefinição dos critérios de cobrança e controle da ar-
recadação dos recursos a título de Contribuição de Iluminação 
Pública – CIP.
Parágrafo único. O convênio atual vigorará excepcionalmente pelo 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir desta data, 
sendo considerado revogado de pleno direito após  expirado este 
prazo ou  a assinatura do novo convênio, o que ocorrer primeiro.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas às disposições em contrário.

São João de Meriti, 30 de dezembro  de 2011.

SANDRO MATOS, Prefeito 

LEI  N.º 1821, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a implementação do novo Estatuto dos Servidores 
Públicos da Câmara Municipal de São João de Meriti.

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI:

Faço saber que a Câmara Municipal de São João de Meriti, aprova 
e eu sanciono a seguinte
                                            L                      E                                I:

Art. 1o. Fica criado o novo Estatuto dos Servidores Públicos da 
Câmara Municipal de São João de Meriti, além do novo quadro de 
cargos e salários, conforme anexos I e II.

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

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

São João de Meriti, 21 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

ESTATUTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA E 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Título I
Capítulo Único

Das Disposições Preliminares 
Art. 1o  Esta Lei institui o Regulamento do regime de trabalho na 
Câmara Municipal de São João de Meriti, definindo os direitos e 
os deveres dos Servidores em exercício.
 Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente 
investida em cargo público.
 Art. 3o  Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilida-
des previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas 
a um servidor. 
 Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasi-
leiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento 
pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou 
em comissão (anexos I e II).
Art. 4o Os Servidores da Câmara Municipal de São João de Meriti 
são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
São João de Meriti e pelos preceitos contidos nesta Lei, estando 
subordinados, administrativamente, ao Presidente da Câmara, 
independentemente do órgão onde estejam lotados e dos cargos 
que exercem. 

Título II
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Subs-

tituição 
Capítulo I

Do Provimento 
Seção I

Disposições Gerais
Art. 5o  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
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II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à 
solicitação;
e) haja cargo vago. 
§ 1o  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante 
de sua transformação. 
§ 2o  O tempo em que o servidor estiver em exercício será consi-
derado para concessão da aposentadoria. 
§ 3o  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
§ 4o  O servidor que retornar à atividade por interesse da adminis-
tração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, 
a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as 
vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à apo-
sentadoria.
§ 5o  O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos 
calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 
cinco anos no cargo.
Art. 25.  Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 
70 (setenta) anos de idade. 

Seção VIII 
Da Reintegração 

Art. 26.  A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, 
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 
§ 1o  Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em 
disponibilidade, observado o disposto no art. 28. 
§ 2o  Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante 
será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou 
aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. 

Seção IX
Da Recondução

Art. 27.  Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de: 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
II - reintegração do anterior ocupante. 
Parágrafo único.  Encontrando-se provido o cargo de origem, o 
servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 28. 

Seção X
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 28.  O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-
-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições 
e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 
Art. 29.  Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a dis-
ponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, 
salvo doença comprovada por junta médica oficial.
 

Capítulo II 
Da Vacância 

Art. 30.  A vacância do cargo público decorrerá de: 
I - exoneração; 
II - demissão; 
III - promoção; 
IV - readaptação; 
V - aposentadoria; 
VI - posse em outro cargo não acumulável; 
VII - falecimento. 
Art. 31.  A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do ser-
vidor, ou de ofício. 
Parágrafo único.  A exoneração de ofício dar-se-á: 
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício 
no prazo estabelecido. 
Art. 32.  A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função 
de confiança dar-se-á:
I - a juízo da Presidência da Casa; 
II - a pedido do próprio servidor. 

Título III 
Dos Direitos e Vantagens 

Capítulo I 
Do Vencimento e da Remuneração 

Art. 33.  Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em lei. 
Art. 34.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 
§ 1o  A remuneração do servidor investido em função ou cargo em 
comissão será paga na forma prevista no art. 49. 
§ 2o  O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou en-
tidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo 

com o estabelecido no § 1o do art. 71. 
§ 3o  O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de 
caráter permanente, é irredutível. 
§ 4o  É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 
§ 5o  Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário 
mínimo.
Art. 35.  Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos 
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Vereadores. 
Art. 36.  O servidor perderá: 
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo 
justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, 
ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o 
art. 73, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de 
horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida 
pela chefia imediata.
Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia 
imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 
Art. 37.  Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum 
desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. 
Parágrafo único.  Mediante autorização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério 
da administração e com reposição de custos, na forma definida em 
regulamento.
Art. 38.  As reposições e indenizações ao erário serão previamente 
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para 
pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, 
a pedido do interessado.
§ 1o  O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspon-
dente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão.
§ 2o  Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior 
ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, 
em uma única parcela.
§ 3o  Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cum-
primento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que 
venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a 
data da reposição. 
Art. 39.  O servidor em débito com o erário, que for demitido, exo-
nerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, 
terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
Parágrafo único.  A não quitação do débito no prazo previsto im-
plicará sua inscrição em dívida ativa.
Art. 40.  O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto 
de arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial. 

Capítulo II
Das Vantagens 

Art. 41.  Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 
seguintes vantagens: 
I - indenizações; 
II - gratificações; 
III - adicionais. 
§ 1o  As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento 
para qualquer efeito. 
§ 2o  As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento 
ou provento, nos casos e condições indicados em lei. 
Art. 42.  As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acu-
muladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos 
pecuniários, ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

Seção I
Das Indenizações

Art. 43.  Constituem indenizações ao servidor: 
I - diárias;  
II - transporte
Art. 44.  Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I e 
II do art. 43, assim como as condições para a sua concessão, serão 
estabelecidos por Resolução. 

Subseção I
Das Diárias

Art. 45.  O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter 
eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou 
para o exterior, fará jus a passagens, hospedagens e diárias destina-
das a indenizar as s de despesas extraordinárias com alimentação e 
locomoção urbana, conforme dispuser em Resolução.
Parágrafo único. Nos casos em que o deslocamento da sede consti-
tuir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. 
Art. 46.  O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, 
por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no 

prazo de 5 (cinco) dias. 
Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo 
menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias 
recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. 

Subseção II
Da Indenização de Transporte 

 Art. 47.  Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que 
realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção 
para a execução de serviços externos, por força das atribuições 
próprias do cargo, conforme se dispuser em Resolução. 

Seção II
Das Gratificações e Adicionais 

        Art. 48.  Além do vencimento e das vantagens previstas nesta 
Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gra-
tificações e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e asses-
soramento; 
II - gratificação natalina; 
III - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional por serviço extraordinário;
V - adicional noturno;
VI - adicional de férias; 
VII - gratificação por encargo de curso ou concurso;

Subseção I
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e 
Assessoramento 

Art. 49.  Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em fun-
ção de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento 
em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo 
seu exercício. 
Art. 50. Fica transformada em Vantagem Pessoal a incorporação da 
retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessora-
mento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial

Subseção II
Da Gratificação Natalina 

Art. 51.  A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 
avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano. 
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será 
considerada como mês integral. 
Art. 52.  A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de 
dezembro de cada ano. 
Art. 53.  O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a re-
muneração do mês da exoneração. 
Art. 54.  A gratificação natalina não será considerada para cálculo 
de qualquer vantagem pecuniária. 

Subseção III
Do Adicional por Tempo de Serviço 

Art. 55. Ao servidor efetivo, que vier a completar 25 (vinte e cinco) 
anos de efetivo exercício, será concedido, a título de adicional, a 
importância correspondente a 1/6 (um sexto) de seus vencimentos; 
e ao que completar 35 (trinta e cinco), se do sexo masculino e 30 
(trinta), se do sexo feminino, anos de efetivo exercício, a igual 
título, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus 
vencimentos, incorporando-se àquelas vantagens.
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês 
em que completar o qüinqüênio. 

Subseção IV
Do Adicional por Serviço Extraordinário 

Art. 56. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo 
de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
Art. 57. Somente será permitido serviço extraordinário para atender 
a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo 
de 2 (duas) horas por jornada. 

Subseção V
Do Adicional Noturno 

Art. 58. O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 
seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos 
e trinta segundos. 
Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o 
acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração 
prevista no art. 56. 

Subseção VI
Do Adicional de Férias

Art. 59.  Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, 
por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) 
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Capítulo IV
Das Licenças

Seção I
Disposições Gerais 

Art. 64.  Conceder-se-á ao servidor licença: 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
III - para o serviço militar; 
IV - para atividade política; 
V - para capacitação; 
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - para desempenho de mandato classista. 
§ 1o  A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como 
cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por 
perícia médica oficial, observado o disposto no art. 204 desta Lei. 
§ 3o  É vedado o exercício de atividade remunerada durante o 
período da licença prevista no inciso I deste artigo. 
Art. 65.  A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término 
de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. 

Seção II 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

Art. 66.  Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto 
ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e 
conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por 
perícia médica oficial. 
§ 1o  A licença somente será deferida se a assistência direta do ser-
vidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente 
com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. 
§ 2o  A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá 
ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições:  
I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a re-
muneração do servidor; e 
II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remune-
ração.   
§ 3o  O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir 
da data do deferimento da primeira licença concedida.  
§ 4o  A soma das licenças remuneradas e das licenças não remu-
neradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um 
mesmo período de 12 (doze) meses, observado o disposto no § 3o, 
não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II 
do § 2o. 

Seção III
Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge 

Art. 67.  Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar 
cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do 
território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§ 1o  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

Seção IV
Da Licença para o Serviço Militar 

Art. 68.  Ao servidor convocado para o serviço militar será concedi-
da licença, na forma e condições previstas na legislação específica. 
Parágrafo único.  Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 
(trinta) dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. 

Seção V
Da Licença para Atividade Política 

Art. 69.  O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante 
o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral. 
§ 1o  O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde 
desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia e 
assessoramento, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do 
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo 
dia seguinte ao do pleito. 
§ 2o  A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte 
ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os venci-
mentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.

Seção VI
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Art. 70.  A critério da Administração, poderão ser concedidas ao 
servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio 
probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo 
de até três anos consecutivos, sem remuneração.
Parágrafo único.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer 
tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 

Capítulo V
Dos Afastamentos

Seção I
Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade 

Art. 71. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
II - em casos previstos em leis específicas. 
§ 1o  Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou enti-
dades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus 
da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o 
ônus para o cedente nos demais casos. 
§ 2º  Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou socie-
dade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar 
pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo 
efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, 
a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas 
pelo órgão ou entidade de origem. 
§ 3o  A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial 
do Município. 

Seção II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

Art. 72.  Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as 
seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado do cargo; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-
-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III - investido no mandato de vereador: 
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de 
seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 
Parágrafo único.  No caso de afastamento do cargo, o servidor 
contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse. 

Capítulo VI
Das Concessões 

Art. 73.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço: 
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de : 
a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 
Art. 74.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e 
o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 
§ 1o  Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação 
de horário, respeitada a duração semanal do trabalho. 
§ 2o  Também será concedido horário especial ao servidor portador 
de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica 
oficial, independentemente de compensação de horário. 
§ 3o  As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor 
que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência 
física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário.
§ 4o  Será igualmente concedido horário especial, vinculado à 
compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) 
ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I 
e II do art. 60 desta Lei.

Capítulo VII
Do Tempo de Serviço 

Art. 75.  É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público 
municipal. 
Art. 76.  A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que 
serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos 
e sessenta e cinco dias. 
Art. 77.  Além das ausências ao serviço previstas no art. 73, são con-
siderados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
I - férias; 
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
III - participação em programa de treinamento regularmente insti-
tuído, conforme dispuser o regulamento;
IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento; 
V - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VI - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro 

da remuneração do período das férias. 
Parágrafo único.  No caso de o servidor exercer função de dire-
ção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a 
respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de 
que trata este artigo. 

Subseção VII
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso

Art. 60.  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida 
ao servidor que, em caráter eventual: 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento 
ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da adminis-
tração pública municipal; 
II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames 
orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, 
para elaboração de questões de provas ou para julgamento de re-
cursos intentados por candidatos; 
III - participar da logística de preparação e de realização de concurso 
público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, su-
pervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades 
não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes; 
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame 
vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. 
§ 1o  Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que 
trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os 
seguintes parâmetros: 
I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a 
natureza e a complexidade da atividade exercida; 
II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 
(cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de 
excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada 
pela Mesa Diretora, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 
(cento e vinte) horas de trabalho anuais; 
III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes 
percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico Adminis-
tração da Câmara Municipal: 
a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de 
atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo; 
b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de 
atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo. 
§ 2o  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente 
será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo 
forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o 
servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga 
horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na 
forma do § 4o do art. 74 desta Lei. 
§ 3o  A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se in-
corpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito 
e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer 
outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da 
aposentadoria e das pensões. 

Capítulo III
Das Férias

Art. 61.  O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acu-
muladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do 
serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. 
§ 1o  Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 
(doze) meses de exercício. 
§ 2o  É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
§ 3o  As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que 
assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração 
pública. 
Art. 62.  O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 
2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se 
o disposto no § 1o deste artigo.
§ 3o  O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, per-
ceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito 
e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo 
exercício, ou fração superior a quatorze dias.
§ 4o  A indenização será calculada com base na remuneração do 
mês em que for publicado o ato de exoneração.  
§ 5o  Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional 
previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal quando 
da utilização do primeiro período. 
 Art. 63.  As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço 
militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela 
Presidência da Câmara.  
Parágrafo único.  O restante do período interrompido será gozado 
de uma só vez, observado o disposto no art. 61.
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meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado 
à Câmara, em cargo de provimento efetivo; 
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de 
gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída 
por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para 
efeito de promoção por merecimento; 
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 
f) por convocação para o serviço militar; 
VIII - participação em competição desportiva nacional ou convo-
cação para integrar representação desportiva nacional, no País ou 
no exterior, conforme disposto em lei específica; 
Art. 78.  Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e dispo-
nibilidade: 
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios 
e Distrito Federal; 
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do ser-
vidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período 
de 12 (doze) meses. 
III - a licença para atividade política, no caso do art. 69, § 2o; 
IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo 
federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no 
serviço público municipal; 
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previ-
dência Social; 
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra; 
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que ex-
ceder o prazo a que se refere a alínea “b” do inciso VIII do art. 77. 
§ 1o  O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado 
apenas para nova aposentadoria. 
§ 2o  Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças 
Armadas em operações de guerra. 
§ 3o  É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou 
entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Muni-
cípio, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista 
e empresa pública.

Capítulo VIII
Do Direito de Petição 

Art. 79.  É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. 
Art. 80.  O requerimento será dirigido ao Presidente e encaminhado 
por intermédio do Protocolo. 
Art. 81.  Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado.
Parágrafo único.  O requerimento e o pedido de reconsideração de 
que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo 
de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias. 
Art. 82.  Caberá recurso: 
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
§ 1o  O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à 
que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, 
em escala ascendente, às demais autoridades. 
§ 2o  O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a 
que estiver imediatamente subordinado o requerente. 
Art. 83.  O prazo para interposição de pedido de reconsideração 
ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da 
ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 
Art. 84.  O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a 
juízo da autoridade competente.
Parágrafo único.  Em caso de provimento do pedido de reconsi-
deração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do 
ato impugnado. 
 Art. 85.  O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimo-
nial e créditos resultantes das relações de trabalho; 
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando 
outro prazo for fixado em lei. 
Parágrafo único.  O prazo de prescrição será contado da data da 
publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, 
quando o ato não for publicado. 
Art. 86.  O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição. 
Art. 87.  A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada 
pela administração. 
Art. 88.  Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do 
processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador 
por ele constituído. 
Art. 89.  A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, 

quando eivados de ilegalidade. 
Art. 90.  São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste 
Capítulo, salvo motivo de força maior. 

Título IV
Do Regime Disciplinar 

Capítulo I
Dos Deveres 

Art. 91.  São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal à instituição que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente 
ilegais; 
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, res-
salvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades 
de que tiver ciência em razão do cargo; 
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patri-
mônio público; 
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será 
encaminhada pela via hierárquica e apreciada pelo Presidente, 
assegurando-se ao representando ampla defesa. 

Capítulo II
Das Proibições 

Art. 92.  Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autori-
zação do chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e 
processo ou execução de serviço; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos 
em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade 
ou de seu subordinado; 
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político; 
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de con-
fiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, 
em detrimento da dignidade da função pública; 
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições 
públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários 
ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro; 
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições; 
XIII - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XIV - proceder de forma desidiosa; 
XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços 
ou atividades particulares; 
XVI - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; 
XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com 
o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
XVIII - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando soli-
citado. 
Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste 
artigo não se aplica nos seguintes casos:  
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas 
ou entidades em que o Poder Público detenha, direta ou indireta-
mente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a seus membros; e 
II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na for-
ma do art. 70 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de 
interesses. 

Capítulo III
Da Acumulação 

Art. 93.  Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada 
a acumulação remunerada de cargos públicos.
§ 1o  A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e 
funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
§ 2o  A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários. 
§ 3o  Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento 
de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, 
salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações 
Art. 94.  O servidor não poderá exercer mais de um cargo em co-
missão, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9o, nem 
ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica à remu-
neração devida pela participação em conselhos de administração 
e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou 
entidades em que o Poder Público, direta ou indiretamente, detenha 
participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser 
legislação específica. 
Art. 95.  O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular 
licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de pro-
vimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, 
salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local 
com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas 
dos órgãos ou entidades envolvidos. 

Capítulo IV
Das Responsabilidades 

Art. 96.  O servidor responde civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 
Art. 97.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou co-
missivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou 
a terceiros. 
§ 1o  A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário 
somente será liquidada na forma prevista no art. 38, na falta de 
outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. 
§ 2o  Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor 
perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
§ 3o  A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e 
contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. 
Art. 98.  A responsabilidade penal abrange os crimes e contraven-
ções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 
Art. 99.  A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omis-
sivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 
Art. 100.  As sanções civis, penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 
Art. 101.  A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do 
fato ou sua autoria. 

Capítulo V
Das Penalidades 

Art. 102.  São penalidades disciplinares: 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão; 
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V - destituição de cargo em comissão; 
VI - destituição de função comissionada. 
Art. 103.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a nature-
za e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem 
para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes funcionais. 
Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará 
sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 
Art. 104.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constante do art. 92, incisos I a VIII e XVIII, 
e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamen-
tação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade 
mais grave. 
Art. 105.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das 
faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições 
que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias. 
§ 1o  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor 
que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção mé-
dica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação. 
§ 2o  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
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ação penal cabível. 
Art. 112.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por in-
fringência do art. 92, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor 
para nova investidura em cargo público na Câmara Municipal, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único.  Não poderá retornar ao serviço público na Câmara 
Municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do art. 107, incisos I, IV, VIII, X e XI. 
Art. 113.  Configura abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. 
Art. 114.  Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, 
sem causa justificada, por sessenta dias, intercaladamente, durante 
o período de doze meses. 
Art. 115.  Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade 
habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se 
refere o art. 108, observando-se especialmente que: 
I - a indicação da materialidade dar-se-á: 
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do 
período de ausência intencional do servidor ao serviço superior 
a trinta dias; 
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta 
ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 
sessenta dias intercaladamente, durante o período de doze meses; 
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório 
conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, 
em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo 
dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre 
a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e 
remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. 
Art. 116.  As penalidades disciplinares serão aplicadas, em qualquer 
hipótese, pelo Presidente e pelos Membros da Mesa Diretora;
Art. 117.  A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 
em comissão; 
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência. 
§ 1o  O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato 
se tornou conhecido. 
§ 2o  Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às 
infrações disciplinares capituladas também como crime. 
§ 3o  A abertura de sindicância ou a instauração de processo dis-
ciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por 
autoridade competente. 
§ 4o  Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr 
a partir do dia em que cessar a interrupção. 

Título V
Do Processo Administrativo Disciplinar 

Capítulo I
Disposições Gerais 

Art. 118.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa. 
Art. 119.  As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apu-
ração, desde que contenham a identificação e o endereço do denun-
ciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 
Parágrafo único.  Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por 
falta de objeto. 
Art. 120.  Da sindicância poderá resultar: 
I - arquivamento do processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 
30 (trinta) dias; 
III - instauração de processo disciplinar. 
Parágrafo único.  O prazo para conclusão da sindicância não exce-
derá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior. 
Art. 121.  Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a 
imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, 
de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração 
de processo disciplinar. 

Capítulo II
Do Afastamento Preventivo

Art. 122.  Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha 
a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora 
do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem pre-
juízo da remuneração. 
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual 
prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não con-
cluído o processo. 

Capítulo III
Do Processo Disciplinar

Art. 123.  O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de 
suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo 
em que se encontre investido. 
Art. 124.  O processo disciplinar será conduzido por comissão 
composta de três servidores estáveis designados pela autoridade 
competente, observado o disposto no art. 118, que indicará, dentre 
eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 
superior ao do indiciado.
§ 1o  A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 
presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. 
§ 2o  Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inqué-
rito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo 
ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 
Art. 125.  A Comissão exercerá suas atividades com independência 
e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do 
fato ou exigido pelo interesse da administração. 
Parágrafo único.  As reuniões e as audiências das comissões terão 
caráter reservado. 
Art. 126.  O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e 
relatório; 
III - julgamento. 
Art. 127.  O prazo para a conclusão do processo disciplinar não 
excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato 
que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual 
prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 
§ 1o  Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral 
aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, 
até a entrega do relatório final. 
§ 2o  As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas. 

Seção I
Do Inquérito 

 Art. 128.  O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização 
dos meios e recursos admitidos em direito. 
Art. 129.  Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, 
como peça informativa da instrução. 
Parágrafo único.  Na hipótese de o relatório da sindicância concluir 
que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade 
competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 
independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 
Art. 130.  Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada 
de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, 
objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a téc-
nicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
Art. 131.  É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o 
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e 
reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial. 
§ 1o  O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse 
para o esclarecimento dos fatos. 
§ 2o  Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a com-
provação do fato independer de conhecimento especial de perito. 
Art. 132.  As testemunhas serão intimadas a depor mediante man-
dado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, 
com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. 
Parágrafo único.  Se a testemunha for servidor público, a expedição 
do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição 
onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. 
Art. 133.  O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, 
não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 
§ 1o  As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
§ 2o  Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, 
proceder-se-á à acareação entre os depoentes. 
Art. 134.  Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão pro-
moverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos 
previstos nos arts. 132 e 133. 
§ 1o  No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre 
fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 
§ 2o  O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem 
como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas 
perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por 
intermédio do presidente da comissão. 
Art. 135.  Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do 

suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cin-
qüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando 
o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
Art. 106.  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus 
registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 
Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos 
retroativos. 
Art. 107.  A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em 
legítima defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 92. 
Art. 108.  Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 
118 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para 
apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da 
data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento 
sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo 
administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a 
ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar 
a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração; 
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e rela-
tório; 
III - julgamento. 
§ 1o  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo 
nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos 
cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação 
ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, 
do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. 
§ 2o  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato 
que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as 
informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá 
a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua 
chefia imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar defesa es-
crita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado 
o disposto nos arts. 133 e 134. 
§ 3o  Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclu-
sivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que 
resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da 
acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e 
remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. 
§ 4o  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, 
a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando 
for o caso, o disposto no § 2o do art. 137. 
§ 5o  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa 
configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automatica-
mente em pedido de exoneração do outro cargo. 
§ 6o  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-
-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções 
públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos 
ou entidades de vinculação serão comunicados. 
§ 7o  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar 
submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data 
de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua pror-
rogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. 
§ 8o  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste 
artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, 
as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. 
Art. 109.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inati-
vo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 
Art. 110.  A destituição de cargo em comissão exercido por não 
ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita 
às penalidades de suspensão e de demissão. 
Parágrafo único.  Constatada a hipótese de que trata este artigo, 
a exoneração efetuada nos termos do art. 35 será convertida em 
destituição de cargo em comissão. 
Art. 111.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos 
casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a indispo-
nibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da 

10



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

Ano IX   N° 3377

acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja 
submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo 
menos um médico psiquiatra. 
Parágrafo único.  O incidente de sanidade mental será processado 
em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição 
do laudo pericial. 
Art. 131.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indi-
ciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados 
e das respectivas provas. 
§ 1o  O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente 
da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) 
dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.
§ 2o  Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 
20 (vinte) dias.
§ 3o  O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para 
diligências reputadas indispensáveis. 
§ 4o  No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia 
da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em 
termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de (2) duas testemunhas. 
Art. 132.  O indiciado que mudar de residência fica obrigado a 
comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 
Art. 133.  Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, 
será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município e 
em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio 
conhecido, para apresentar defesa. 
Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será 
de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital. 
Art. 134.  Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente 
citado, não apresentar defesa no prazo legal.
§ 1o  A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e 
devolverá o prazo para a defesa. 
2o  Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do 
processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá 
ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter 
nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 
Art. 135.  Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minu-
cioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as 
provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
§ 1o  O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor. 
§ 2o  Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indi-
cará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
Art. 136.  O processo disciplinar, com o relatório da comissão, 
será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para 
julgamento. 

Seção II
Do Julgamento 

Art. 137. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do 
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
§ 1o  Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o 
julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da 
pena mais grave. 
§ 2o  Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a auto-
ridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, 
salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. 
Art. 138.  O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo 
quando contrário às provas dos autos. 
Parágrafo único.  Quando o relatório da comissão contrariar as 
provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, 
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de 
responsabilidade. 
Art. 139.  Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade 
que determinou a instauração do processo declarará a sua nulidade, 
total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra 
comissão para instauração de novo processo. 
§ 1o  O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do 
processo. 
§ 2o  A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que 
trata o art. 117, § 2o, será responsabilizada na forma do Capítulo 
IV do Título IV. 
Art. 140.  Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade 
julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos indi-
viduais do servidor. 
Art. 141.  Quando a infração estiver capitulada como crime, o 
processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para ins-
tauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 
Art. 142.  O servidor que responder a processo disciplinar só poderá 
ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a con-
clusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 
Parágrafo único.  Ocorrida a exoneração de que trata o parágra-
fo único, inciso I do art. 31, o ato será convertido em demissão, 

se for o caso. 
Art. 143.  Serão assegurados transporte e diárias: 
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de 
sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado; 
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados 
a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão 
essencial ao esclarecimento dos fatos. 

Seção III
Da Revisão do Processo 

Art. 144.  O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 
inadequação da penalidade aplicada. 
§ 1o  Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do 
servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do 
processo. 
§ 2o  No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será 
requerida pelo respectivo curador. 
Art. 145.  No processo revisional, o ônus da prova cabe ao reque-
rente. 
Art. 146.  A simples alegação de injustiça da penalidade não cons-
titui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda 
não apreciados no processo originário. 
Art. 147.  O requerimento de revisão do processo será dirigido ao 
Presidente. 
Parágrafo único.  Deferida a petição, a autoridade competente 
providenciará a constituição de comissão, na forma do art. 124. 
Art. 148.  A revisão correrá em apenso ao processo originário. 
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora 
para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. 
Art. 149.  A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a con-
clusão dos trabalhos. 
Art. 150.  Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que 
couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do pro-
cesso disciplinar. 
Art. 151.  O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penali-
dade, nos termos do art. 116. 
Parágrafo único.  O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade 
julgadora poderá determinar diligências. 
 Art. 152.  Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a 
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, 
exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será 
convertida em exoneração. 
Parágrafo único.  Da revisão do processo não poderá resultar agra-
vamento de penalidade. 

Título VI
Da Seguridade Social do Servidor 

Capítulo I
Disposições Gerais 

Art. 153.  O Município manterá Plano de Seguridade Social para 
o servidor e sua família. 
§ 1o Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de 
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime 
geral de previdência social.
§ 2o O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito 
à remuneração, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano 
de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afasta-
mento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios 
do mencionado regime de previdência. 
§ 3o Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem re-
muneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento 
mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido 
pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total 
do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-
-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 
§ 4o O recolhimento de que trata o § 3o deve ser efetuado até o 
segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos 
servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e 
execução dos tributos municipais quando não recolhidas na data 
de vencimento.
Art. 154.  O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos 
riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende 
um conjunto de benefícios e ações regulamentadas por legislação 
própria 

Capítulo II
Dos Benefícios 

Seção I
Da Aposentadoria 

Art. 155.  O servidor será aposentado:  
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 

Seção III
Do Salário-Família 

Art. 164.  O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, 
por dependente econômico. 
Parágrafo único.  Consideram-se dependentes econômicos para 
efeito de percepção do salário-família: 
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados 
até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e 
quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade; 
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização ju-
dicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo; 
III - a mãe e o pai sem economia própria. 
Art. 165.  Não se configura a dependência econômica quando o 
beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou 
de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposenta-
doria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo. 
Art. 166.  Quando o pai e mãe forem servidores públicos e vive-
rem em comum, o salário-família será pago a um deles; quando 
separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição 
dos dependentes. 
Parágrafo único.  Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a ma-
drasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. 
Art. 167.  O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, 
nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a 
Previdência Social. 
Art. 168.  O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não 
acarreta a suspensão do pagamento do salário-família. 

Seção IV
Da Licença para Tratamento de Saúde 

Art. 169.  Será concedida ao servidor licença para tratamento de 
saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus. 
Art. 170.  A licença de que trata o artigo anterior desta Lei será 
concedida com base em perícia oficial. 
§ 1o  Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na 
residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se 
encontrar internado. 
§ 2o  Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se 
encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e 
não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 
198, será aceito atestado passado por médico particular. 
§ 3o  No caso do § 2o deste artigo, o atestado somente produzirá 
efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos 
do órgão ou entidade. 
§ 4o  A licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias no 
período de 12 (doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento 
será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. 
§ 5o  A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput 
deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos 
nesta Lei, será efetuada por cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em 
que abranger o campo de atuação da odontologia. 
Art. 171.  A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) 
dias, dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, 
na forma definida em regulamento. 
Art. 172.  O atestado e o laudo da junta médica não se referirão 
ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer 
das doenças especificadas no art. 155, § 1o.
Art. 173.  O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas 
ou funcionais será submetido a inspeção médica.
Art. 174.  O servidor será submetido a exames médicos periódicos, 
nos termos e condições definidos em regulamento.

Seção V
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade 
Art. 175.  Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento 
e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 
§ 1o  A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de 
gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 
§ 2o  No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a 
partir do parto. 
§ 3o  No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, 
a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, 
reassumirá o exercício. 
§ 4o  No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá 
direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 
Art. 176.  Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito 
à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos. 
Art. 177.  Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, 
a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 
uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos 
de meia hora. 
Art. 178.  À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de 
criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) 
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dias de licença remunerada. 
Parágrafo único.  No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo 
será de 30 (trinta) dias. 

Seção VI
Da Licença por Acidente em Serviço 

Art. 179.  Será licenciado, com remuneração integral, o servidor 
acidentado em serviço. 
Art. 180.  Configura acidente em serviço o dano físico ou mental 
sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, 
com as atribuições do cargo exercido. 
Parágrafo único.  Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor 
no exercício do cargo; 
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 
Art. 181.  O servidor acidentado em serviço que necessite de tra-
tamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à 
conta de recursos públicos. 
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial 
constitui medida de exceção e somente será admissível quando 
inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. 
Art. 182.  A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 

Seção VII
Da Pensão

Art. 183.  Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma 
pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remune-
ração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite 
estabelecido no art. 35. 
Art. 184.  As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vita-
lícias e temporárias. 
§ 1o  A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, 
que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus be-
neficiários. 
§ 2o  A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem 
se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez 
ou maioridade do beneficiário. 
Art. 185.  São beneficiários das pensões: 
I - vitalícia: 
a) o cônjuge; 
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com 
percepção de pensão alimentícia; 
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união 
estável como entidade familiar; 
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do 
servidor; 
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa 
portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica 
do servidor; 
II - temporária: 
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se 
inválidos, enquanto durar a invalidez; 
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; 
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto 
durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do 
servidor; 
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do 
servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar 
a invalidez. 
§ 1o  A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam 
as alíneas “a” e “c” do inciso I deste artigo exclui desse direito os 
demais beneficiários referidos nas alíneas “d” e “e”. 
§ 2o  A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que 
tratam as alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo exclui desse 
direito os demais beneficiários referidos nas alíneas “c” e “d”. 
Art. 186.  A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão 
vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. 
§ 1o  Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, 
o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários 
habilitados. 
§ 2o  Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, 
metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, 
sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares 
da pensão temporária. 
§ 3o  Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor 
integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se 
habilitarem. 
Art. 187.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescre-
vendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único.  Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou 
habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução 

de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. 
Art. 188.  Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela 
prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. 
Art. 189.  Será concedida pensão provisória por morte presumida 
do servidor, nos seguintes casos: 
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente; 
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou 
acidente não caracterizado como em serviço; 
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou 
em missão de segurança. 
Parágrafo único.  A pensão provisória será transformada em vitalícia 
ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua 
vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese 
em que o benefício será automaticamente cancelado. 
Art. 190.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 
I - o seu falecimento; 
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a 
concessão da pensão ao cônjuge; 
III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido; 
IV - a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 
21 (vinte e um) anos de idade; 
V - a acumulação de pensão na forma do art. 193; 
VI - a renúncia expressa. 
Parágrafo único.  A critério da Administração, o beneficiário de 
pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a 
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a 
concessão do benefício. 
Art. 191.  Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a res-
pectiva cota reverterá: 
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para 
os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista rema-
nescente da pensão vitalícia; 
II - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, 
para o beneficiário da pensão vitalícia. 
Art. 192.  As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma 
data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos 
servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 158. 
Art. 193.  Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção 
cumulativa de mais de duas pensões. 

Seção VIII
Do Auxílio-Funeral 

Art. 194.  O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido 
na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da 
remuneração ou provento. 
§ 1o  No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago 
somente em razão do cargo de maior remuneração. 
§ 2o  O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após o protocolo do pedido com a juntada do atestado de óbito, 
por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que 
houver custeado o funeral. 
Art. 195.  Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, 
observado o disposto no artigo anterior. 
Art. 196.  Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do 
local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do 
corpo correrão à conta de recursos da Câmara Municipal. 

Capítulo III 
Da Assistência à Saúde 

Art. 197.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua 
família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento 
de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será pres-
tada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou 
entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio 
ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento 
parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus 
dependentes ou  pensionistas com planos ou seguros privados de 
assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
§ 1o  Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, 
avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta 
médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebra-
rá, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do 
sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas 
de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro So-
cial - INSS. 
§ 2o  Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do 
disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a 
contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que cons-
tituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os 
nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais 
nos demais casos; 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço; 
III - voluntariamente: 
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) 
se mulher, com proventos integrais; 
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magisté-
rio se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos 
integrais; 
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) 
se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (ses-
senta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
§ 1o  Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a 
que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior 
ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espon-
diloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do 
mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina 
especializada. 
§ 2o  Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica 
oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade 
para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade 
de se aplicar o disposto no art. 23. 
Art. 156.  A aposentadoria compulsória será automática, e decla-
rada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que 
o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo. 
Art. 157.  A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data da publicação do respectivo ato. 
§ 1o  A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e 
quatro) meses. 
§ 2o  Expirado o período de licença e não estando em condições de 
reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. 
§ 3o  O lapso de tempo compreendido entre o término da licença 
e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de 
prorrogação da licença. 
§ 4o  Para os fins do disposto no § 1o deste artigo, serão considera-
das apenas as licenças motivadas pela enfermidade causadora da 
invalidez ou doenças correlacionadas. 
§ 5o  A critério da Administração, o servidor em licença para trata-
mento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado 
a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram 
o afastamento ou a aposentadoria. 
Art. 158.  O provento da aposentadoria será calculado com obser-
vância do disposto no § 3o do art. 34, e revisto na mesma data e 
proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade. 
Parágrafo único.  São estendidos aos inativos quaisquer benefícios 
ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em ativida-
de, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassifica-
ção do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
Art. 159.  O servidor aposentado com provento proporcional ao 
tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especifi-
cadas no § 1o do art. 155 desta Lei e, por esse motivo, for conside-
rado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento 
integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da 
aposentadoria. 
Art. 160.  Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento 
não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade. 
Art. 161.  Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, 
até o dia vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao res-
pectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. 
Art. 162.  Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado 
de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos ter-
mos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida 
aposentadoria com provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço efetivo. 

Seção II
Do Auxílio-Natalidade 

Art. 163.  O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de 
nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento 
do serviço público, inclusive no caso de natimorto. 
§ 1o  Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% 
(cinqüenta por cento), por nascituro. 
§ 2o  O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor 
público, quando a parturiente não for servidora. 
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de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo 
disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. 
§ 3o  Para os fins do disposto no caput deste artigo, fica a Câmara 
Municipal autorizada a:
I - celebrar convênios exclusivamente para a  prestação de serviços 
de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, 
aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos 
familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patroci-
nadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e 
publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização 
de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios 
celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da 
regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser 
publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis 
aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006; 
II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei, operadoras de 
planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam 
autorização de funcionamento do órgão regulador; 
§ 4o  O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido 
pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de 
assistência à saúde. 

Título VII
Capítulo Único

Das Disposições Gerais 
Art. 198.  Poderão ser instituídos os seguintes incentivos funcionais, 
além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira: 
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que 
favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos 
operacionais; 
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, conde-
coração e elogio. 
Art. 199.  Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias 
corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do ven-
cimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o 
prazo vencido em dia em que não haja expediente. 
Art. 2009.  Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus 
direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se 
do cumprimento de seus deveres. 
Art. 201.  Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da 
Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os 
seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: 
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto 
processual; 
b) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que 
for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em 
assembléia geral da categoria.
Art. 202.  Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge 
e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem 
do seu assentamento individual. 
Parágrafo único.  Equipara-se ao cônjuge a companheira ou com-
panheiro, que comprove união estável como entidade familiar.

Título VIII
Capítulo Único

Das Disposições Transitórias e Finais 
Art. 203.  Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta 
Lei, os servidores públicos da Câmara Municipal de São João de 
Meriti, regidos pela Lei nº 422, de 25 de Junho de 1986 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, ou pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, 
cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do 
prazo de prorrogação. 
§ 1o  Os cargos preenchidos atualmente ficam transformados nos car-
gos que compõem o anexo I desta Lei, respeitadas as atribuições e os 
níveis de cada cargo, passando a vigorar na data de sua publicação. 
Art. 204.  O processo administrativo será regido, prioritariamente, 
por esta lei, devendo ser aplicado de forma subsidiária a Lei Estadual 
nº 5.427/2009, nos casos em que não houver previsão na presente lei. 
Art. 205.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subseqüente. 
Art. 206.  Fica revogada a Lei Municipal nº 422, de 25 de junho 
de 1986 e a Resolução nº 1.337 de 15 de dezembro de 2009, bem 
como as demais disposições em contrário. 

SANDRO MATOS, PREFEITO

ANEXO I
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EFETIVOS

Antigo Atual Quantidade Níveis Vencimento
Nível Superior

Consultor Jurídico
Consultor Financeiro
Economista
Consultor Administrativo

Analista legislativo 3 I R$ 1.200,00

Analista legislativo 0 II R$ 1.300,00

Analista legislativo 5 III R$ 1.500,00

Nível médio

Técnico em contabilidade
Tesoureiro
Redator de atas
Oficial legislativo
Assessor de plenário
Assessor de Comissões
Guardador de bens móveis
Técnico em informática

Técnico legislativo 9 I R$ 1.000,00

Técnico legislativo 0 II R$ 1.100,00

Técnico legislativo 7 III R$ 1.200,00

Nível fundamental

Operador de som
Agente de segurança
Motorista

Auxiliar administrativo 5 I R$ 700,00

Auxiliar administrativo 0 II R$ 800,00

Auxiliar administrativo 1 III R$ 900,00

ANEXO II
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO

Quantidade Cargo Símbolo Remuneração
4 SECRETÁRIO SM R$ 6.000,00
4 SUBSECRETÁRIO SS R$ 3.600,00
1 PROCURADOR SM R$ 6.000,00
1 SUBPROCURADOR SS R$ 3.600,00
1 COORD. CONT. INTERNO SS R$ 3.600,00
1 ASS CONT. INTERNO CE2 R$ 2.600,00
21 CH GAB AS1 R$ 1.600,00
1 COORD. CONTABILIDADE CE1 R$ 3.600,00
10 ASS TEC FIN AS2 R$ 1.200,00
10 ASS TEC ADM AS2 R$ 1.200,00
10 ASS TEC PLAN AS2 R$ 1.200,00
1 COORD REC HUM CE1 R$ 3.600,00
1 PRES CPL CE1 R$ 3.600,00
1 COORD ESP PRES CE1 R$ 3.600,00
5 CH DIVISÃO AS1 R$ 1.600,00
6 ASS JUR AS1 R$ 1.600,00
15 CH SETOR AS1 R$ 1.600,00
30 ASS ADM AS3 R$    800,00
77 ASS LEG AS3 R$    800,00
36 ASS TEC COMISSÕES AS2 R$ 1.200,00
2 ASS IMP CE2 R$ 2.600,00
2 ASS CERIM AS3 R$    800,00
1 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-1 R$    600,00
1 CHEFE DE EXPEDIENTE FAI-1 R$    500,00
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DECISÃO PROCESSO – 5547/2010.

1 – À luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e 
da Secretaria Municipal de Controle Interno AUTORIZO o adi-
tamento ao contrato nº 083/2010, firmado entre este Município 
e a empresa HOME  BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, em mais 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor contratual;
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de aditamento;

DECISÃO PROCESSO – 2.722/2011

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, homologo 
o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial n° 009/2011, adju-
dicando a despesa à empresa PAPER COLOR GRÁFICA E EDITORA 
LTDA – ME, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
2 – Publique-se;
3 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;

São João de Meriti, 28 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, Prefeito

DECISÃO PROCESSO – 3066/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno HO-
MOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 043/2011, e 
ADJUDICO a despesa à empresa ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA.,   
no   valor   de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – Publique-se.
São João de Meriti, 14 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Processo nº: 4355/2011.
Assunto: Contratação de Empresa.

DECISÃO EM PROCESSO – 4355/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno HO-
MOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 072/2011, e 
ADJUDICO a despesa à empresa ENGV COMUNICAÇÃO LTDA, no 
valor de R$ 1.198.000,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – Publique-se;
4 – Á PGM para lavratura do termo de contrato.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Processo nº: 7252/2011.
Assunto: Contratação de Empresa.

DECISÃO EM PROCESSO – 7252/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 
070/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa REFLORESTA-
MENTO ARVORAR SUSTENTÁVEL LTDA, no valor de R$ 
1.070.000,00 (um milhão e setenta mil reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – Publique-se.
4 – Á PGM para lavratura do termo de contrato.
São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 9610/2009.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública nº 012/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa JDS – EN-
GENHARIA E CONSULTORIA.,   no   valor   de R$ 626.724,97 
(seiscentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e 
noventa e sete centavos);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 13800/2011.

1 – À  luz  dos  pareceres da Procuradoria Geral do Município e  da  
Secretaria  Municipal de Controle Interno RATIFICO a dispensa de 
licitação, com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei de Licitações 
e Contratos, e ADJUDICO a despesa ao Senhor Sergio de Souza 
Silva, pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 
7.932,00 (sete mil novecentos e trinta e dois reais);
2 – À SEMFA para providências de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 19 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 6.453/2010

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
homologo o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
n° 010/2011, adjudicando a despesa à empresa PAPER COLOR 
GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME, no valor de R$ 20.280,00 
(vinte mil e duzentos e oitenta reais).
2 – Publique-se;
3 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
São João de Meriti, 28 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 3429/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno HO-
MOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 034/2011, e 
ADJUDICO a despesa à empresa ENGV COMUNICAÇÃO LTDA.,   no   
valor   de R$ 473.000,00 (quatrocentos e setenta e três mil reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 1193/2011.

1 – À  luz  dos  pareceres  da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria Municipal de Controle Interno RATIFICO a dispensa de 
licitação nº 017/2011, com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei de 
Licitações e Contratos, e ADJUDICO a despesa ao Senhor JOÃO 
CLARINDO SOARES FRANÇA, no valor mensal de R$ 4.432,00 
(quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais);
2 – À SEMFA para providências de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 2.207/2011

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
homologo o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
n° 021/2011, adjudicando a despesa à empresa PAPER COLOR 
GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME, no valor de R$ 457.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta e sete mil reais).
2 – Publique-se;
3 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
4 – À PGM, para lavratura do termo.
São João de Meriti, 28 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, Prefeito

DECISÃO PROCESSO – 431/2011.
ANEXOS – 4291/2011  // 4295/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 
067/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa ATLAS FER CO-
MÉRCIO LTDA, no valor de R$ 318.131,25 (Trezentos e dezoito 
mil, cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 - Publique-se;
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 2.284/2011 – 3.427/2011

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
homologo o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
n° 029/2011, adjudicando a despesa à empresa PAPER COLOR 
GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME, no valor de R$ 171.900,00 
(cento e setenta e um mil e novecentos reais).
2 – Publique-se;
3 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
São João de Meriti, 28 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, Prefeito

DECISÃO PROCESSO – 2590/2011.

1 – À luz dos pareceres da Procuradoria Geral do Município e 
Secretaria Municipal de Controle Interno RATIFICO a dispensa 
de licitação nº 02/2011, com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei 
de Licitações e Contratos, relativos a locação do imóvel sito a 
Avenida Presidente Lincoln, 911, salas 333 e 334, Edifício Antares, 
Vilar dos Teles, adjudcando a despesa a Senhora SONIA MARIA 
SANTIAGO DREYSSIG, proporção de 50% (cinqüenta por cento) 
do aluguel; MONIKA DREYSSIG KRONEMBERG e KARLA 
SANTIAGO DREYSSIG, na proporção de 25% (vinte e cinco por 
cento) para cada uma, no valor do aluguel  mensal de R$ 2.160,00 
(dois mil cento e sessenta reais) mais encargos locatícios para as 
duas salas, com prazo de locação até 31/12/2012;
2 – À SEMFA para providências de empenho;
3 – À PGM para lavrar o termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 31 de março de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Processo nº: 1846/2011.
Servidores: Alexandra C. Rangel // Bruno de Souza Santos // 

Rebeca Barreto O. de Christo.
Assunto: Prestação de Contas.

À SEMCI:
1 – HOMOLOGO a presente prestação de contas feita pelos servi-
dores acima nominados, reconhecendo ter sido a mesma realizada 
na forma da legislação em que rege a matéria, conforme parecer 
da Secretaria Municipal de Controle Interno;
2 – Promovam-se os atos e as anotações necessárias;
3 – Publique-se.
São João de Meriti, 13 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

4 – Publique-se.
São João de Meriti, 29 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 4344/2010.

1 – À luz dos pareceres da Secretaria Municipal de Controle Interno e da 
Procuradoria Geral do Município AUTORIZO o aditamento ao contrato 
nº 078/2010, firmado entre este Município e a empresa PIARTEPAVI 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, cujo objeto é o fornecimento 
de tubos de concreto, tampão de ferro fundido pesado, tampa de concreto 
armado com manilha dupla, bloco de concreto estrutural e meios-fios de 
concreto, para que seja prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo ini-
cialmente contratado;
2 – À SEMFA para providências de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de aditamento;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 22 de novembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

Ano IX   N° 3377

DECISÃO PROCESSO – 14996/2010.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública nº 014/2010, e ADJUDICO a despesa à empresa CRATER 
CONSTRUÇÕES LTDA.,   no   valor   de R$ 4.450.617,64 (quatro 
milhões quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e dezessete reais 
e sessenta e quatro centavos);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 17490/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Concorrência 
Pública nº 013/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa ECP – 
ENVIRON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.,   no   valor   
de R$ 2.107.990,24 (dois milhões cento e sete mil novecentos e 
noventa reais e vinte e quatro centavos);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – À PGM para lavratura do termo de contrato;
4 – Publique-se.
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Processo nº.:11038/2009 
Requerente: SEMUG

Assunto: Prestação de Serviços

DECISÃO
1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
AUTORIZO o aditivo ao contrato nº 259/2009, firmado entre este 
Município e a Empresa LOPESTUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços pertinentes a emissão 
de bilhetes e ordens de passagens aéreas, destinadas aos Órgãos do 
município e seus agentes, quando em missão Oficial,  prorrogando 
o prazo pelo período de 12 (doze)  meses, e nas mesmas condições 
e bases financeiras do contrato acima citado;
2 - Publique-se.
3 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
São João de Meriti, 23 de dezembro de 2011

SANDRO MATOS, PREFEITO.
Processo nº: 18855/2011.

Assunto: Aquisição de Material de Limpeza.

DECISÃO EM PROCESSO – 18855/2011.

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão nº 
071/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa JMS COMÉRCIO E 
SERVIÇO LTDA, no valor de R$ 990.497,00 (novecentos e noventa 
mil e quatrocentos e noventa e sete reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – Publique-se.
4 – Á PGM para lavratura do termo de contrato.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 18941/2011.

1 – À  luz  do  parecer  da  Secretaria  de Controle Interno RATIFICO 
a dispensa de licitação nº 003/2011, com fulcro no artigo 24, inciso 
XVII, da Lei de Licitações e Contratos, e ADJUDICO a despesa 
a Empresa  BH MÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, no valor de R$ 11.782,09 (onze mil setecentos e oitenta e 
dois reais e nove centavos);
2 – À SEMFA para providências de empenho;
3 – Publique-se.
São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Processo nº: 13970/2011.
Servidor(a): Deborah de Almeida Guimarães da Silva.

Assunto: Prestação de Contas.

À SEMCI:
1 – HOMOLOGO a presente prestação de contas feita pela servidora 
acima nominada, reconhecendo ter sido a mesma realizada na forma 
da legislação em que rege a matéria, conforme parecer da Secretaria 
Municipal de Controle Interno;
2 – Promovam-se os atos e as anotações necessárias;
3 – Publique-se.
São João de Meriti, 13 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA

Prorrogado o prazo de inscrições para o Chamamento Público SEMEC n° 
002/ 1° de dezembro de 2011 a 1° de dezembro de 2013 até 09 de dezembro 
de 2011.

2ª Prorrogação de prazo de inscrições para o Chamamento Público SEMEC 
n° 002/ 1° de dezembro de 2011 a 1° de dezembro de 2013:
De 09 de dezembro de 2011 a 16 de dezembro de 2011

MERITI - PREVI

PORTARIA 054-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:
Art. 1º. CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL, formada 
pelos seguintes servidores: MARCELO CALDAS DRUMMOND 
– MAT: 9650, Chefe do Controle Interno, MARCO ANTONIO TEI-
XEIRA CAVALHEIRO – MAT: 72, Superintendente de Finanças 
e PAULO CESAR PORTES – MAT: 82993, Diretor de Finanças e 
Administração, para sob a presidência do Chefe do Controle Interno 
atuar no processo de encerramento de caixa e meios de pagamento 
de tesouraria do exercício de 2011, na forma da Deliberação do 
TCE/RJ n.º 200/1996.
Art. 2º. Esta Comissão terá o prazo improrrogável de até 30 de 
janeiro para apresentar relatório pelo encerramento do exercício de 
gestão do responsável pela tesouraria.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, 
revogando as disposições em contrário.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

RAFAEL LIMA DO VAL
DIRETOR PRESIDENTE
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Processo nº: 18854/2011.

Assunto: Contratação de Empresa.

DECISÃO EM PROCESSO

1 – À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Convite nº 
002/2011, e ADJUDICO a despesa à empresa ENGV COMUNI-
CAÇÃO LTDA, no valor de R$ 78.908,00,00 (setenta e oito mil, 
novecentos e oito reais);
2 – À SEMFA para emissão da nota de empenho;
3 – Publique-se;
4 – Á PGM para lavratura do termo de contrato.
São João de Meriti, 19 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

Processo N.º 15-010/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): D-TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA-ME, CNPJ Nº 14-211.727/0001-22 e DULÇOR COMÉR-
CIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.158.432/0001-
98, no valor de R$ 118.494,80 ( cento e dezoito mil, quatrocentos 
e noventa e quatro reais e oitenta centavo,0s), 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, 30 de dezembro de 2011.

DECISÃO PROCESSO – 12712/2011

1- À luz do parecer da Secretaria Municipal de Controle Interno, 
HOMOLOGO o certame licitatório, na modalidade Pregão Presen-
cial para Registro de Preços nº 001/2011, para eventual locação de 
veículos, a favor da empresa: LOCADORA DE VEÍCULOS CITTA 
AMÉRICA LTDA, no valor mensal de até R$ 293.870,00 (duzentos 
e noventa e três mil, oitocentos e setenta reais), totalizando por um 
período de 12 (doze) meses o valor de até R$ 3.526.440,00 (três 
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta reais)
2- À SEMPLAG para assinatura da Ata de Registro de Preços.
3- Publique-se;
São João de Meriti, 27 de dezembro de 2011.

SANDRO MATOS, PREFEITO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 05                                  
 DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura no uso de suas 
atribuições legais e com base no contido no processo nº 5.468/2011 
e considerando o exame e manifestação favorável da Procurado-
ria Geral do Município culminando na lavratura do Contrato nº 
43/2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar na forma legal o início, na presente data, da 
execução do Contrato nº 43/2011, cujo objeto é a aquisição de gás 
liquefeito de petróleo 13 e 45 kg em atendimento às necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na forma da folha 
suplementar da requisição e do instrumento convocatório que deram 
início ao processo nº 5.468/2011.
Art. 2º - Ficam designados os servidores Aldineia Monzato Frei-
tas, Matrícula 7919 e Fleury Bispo, matrícula nº 89.339, para em 
conjunto, acompanharem a execução e fiscalização do objeto do 
contrato e atestação dos serviços prestados na forma do contrato 
em tela.
Art. 3º - A presente ordem de serviço entra em vigor nesta data, 
revogadas as  disposições em contrário.
São João de Meriti, 31 de Outubro de 2011.

Eneila de Lucas
- Secretária Municipal de Educação e Cultura –

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06                                
DE 31 DE OUTUBRO DE 2011.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura no uso de suas atribuições 
legais e com base no contido no processo nº 8.191/2011 e considerando 
o exame e manifestação favorável da Procuradoria Geral do Município 
culminando na lavratura do Contrato nº 50/2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar na forma legal o início, na presente data, da execução 
do Contrato nº 50/2011, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios 
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, na forma da folha suplementar da requisição e do instrumento 
convocatório que deram início ao processo nº 8.191/2011.
Art. 2º - Ficam designados as servidoras Vera Lucia Sampaio dos Santos, 
matrícula nº 9.336 e Gisele Fabiane da Silva, matrícula nº 88.635, para em 
conjunto, acompanharem a execução e fiscalização do objeto do contrato e 
atestação dos serviços prestados na forma do contrato em tela.
Art. 3º - A presente ordem de serviço entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário.
São João de Meriti, 31 de Outubro de 2011.

Eneila de Lucas
- Secretária Municipal de Educação e Cultura –



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
Ano IX N° 337716

Processo N.º 15-013/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Carta Convite.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle In-
terno da SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o 
objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): DULÇOR COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ Nº 01.158.432/0001-98, no valor global de R$ 
3.404,00 (três mil quatrocentos e quatro reais), ALIBRAL DIS-
TRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ/MF Nº 05.391.414/0001-
02, no valor de R$ 9.917,90 (nove mil, novecentos e dezessete 
reais e noventa centavos) e V.M. DA SILVA VILAR MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO., CNPJ Nº 11.480.719/0001-93, no valor de R$ 
15.987,99 (quinze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa 
e nove 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 15-469/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

                                                                        D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): REFRIGERAÇÃO GBT RIO LTDA, CNPJ Nº 
04.664.241.0001-96, no valor de R$ 72.466,00 (setenta e dois mil 
e quatrocentos e sessenta e seis reais), consequentemente AUTORI-
ZANDO 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 dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-235/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o 
objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) a(s) 
empresa(s): VIMATÉCNICA MI COMÉRCIO E SERVIÇOS LT-
DA-ME, CNPJ Nº 04.636.934/0001-75,  no valor de R$ 376.981,74  
( Trezentos e setenta e seis mil , novecentos e oitenta e um reais e 
setenta e quatro centavos), 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-234/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Carta Convite.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle In-
terno 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 REPRESENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ Nº 07.325.914/0001-71, no valor global de R$ 
2.619,89 (dois mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e nove cen-
tavos), ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
CNPJ/MF Nº 01.350.346/0001-82, no valor de R$ 6.441,96 (seis 
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis 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 15-238/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): D-TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA-ME, CNPJ Nº 14-211.727/0001-22, no valor de R$ 3.228,50 
(três mil e duzentos e vinte e oito reais e cinquenta 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 dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-241/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II, 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): F. V. F. COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES  LTDA, consequentemente AUTORIZANDO 
a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
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 dezembro de 2011.

                           IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-470/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 

Processo N.º 15-473/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): RATTUS SAÚDE AMBIENTAL LTDA, CNPJ 
Nº 04.784.688/0001-07, no valor de R$ 297.700,00 (Duzentos e 
noventa e sete mil e setecentos reais), consequentemente AUTORI-
ZANDO 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 dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-503/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): PROLL COMERCIO DE ELETRONICOS E 
SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 11.060.729/0001-70, no valor de R$ 
175.788,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS 
E OITENTA E OITO 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1021/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS, RATIFICO, 
HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação nº. 036/2011, 
na modalidade de Pregão Presencial que teve como vencedora (s)  
a(s) empresa(s): LU SOUZA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA 
e D-TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, con-
sequentemente AUTORIZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 14.156,00 (quatorze mil e cento e cinquenta 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

a(s) empresa(s): RATTUS SAÚDE AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 
04.784.688/0001-07, no valor de R$ 72.600,00 (Setenta e dois mil e 
seiscentos 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011

Ano IX   N° 337717

Processo N.º 15-1682/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II, 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 mo-
dalidade de Compra direta que teve como vencedora a empresa 
DULÇOR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 
Nº 01.158.432/0001-98, conseqüentemente AUTORIZANDO a 
realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de Dezembro de 2011.

                          IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1719/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II, 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): DULÇOR COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO  LTDA, consequentemente AUTORIZANDO 
a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

Processo N.º 15-2299/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o 
objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) a(s) 
empresa(s): E. C. DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO-
ME, CNPJ Nº 01.651.335/0001-32, no valor de R$ 965.120,44 
(novecentos e sessenta e cinco mil cento e vinte reais e quarenta e 
quatro centavos), 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1095/2010. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): D-TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA-ME, CNPJ Nº 14-211.727/0001-22, no valor de R$ 
14.919,50 (quatorze mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta 
centavos), 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1688/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: DISPENSA.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica, do Controle Interno 
e manifestação da Coordenadoria de Licitação da SEMUS, RATI-
FICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação na fun-
damentação supra-apontada, na modalidade de Dispensa que teve 
como vencedora(s) a(s) empresa(s): CRUZ MÉDICA PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA-ME, CIRÚRGICA SIMÕES LTDA e DALMAR 
MEDICAMENTOS LTDA, consequentemente AUTORIZANDO 
a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 4.534,56 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais 
e cinquenta e seis 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 dezembro de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS, para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1883/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: DISPENSA.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica, do Controle Interno e 
manifestação da Coordenadoria de Licitação da SEMUS, RATIFICO, 
HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação na fundamen-
tação supra-apontada, na modalidade de Dispensa que teve como 
vencedora(s) a(s) empresa(s): MERRIAM FARMA COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, consequentemente 
AUTORIZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 2.270,00 (dois mil e duzentos e setenta reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS, para emissão 
da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

                          IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1884/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II, 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 
Compra direta que teve como vencedora a empresa MERRIAM-
FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, CNPJ Nº 05.896.551/0001-07, consequentemente AUTORI-
ZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 5.576,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS E SE-
TENTA 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, 30 de Dezembro de 2011.

                          IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-1886/2011. 
Requerente: SEMUS
Assunto: DISPENSA.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS, RATIFICO, 
HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação acima apontada, 
na modalidade de DISPENSA que teve como vencedora (s)  a(s) 
empresa(s): MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA,  consequentemente AUTORIZANDO 
a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 7.450,80 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e 
oitenta centavos).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho. 
IV - Publique-se.
São João de Meriti, 28 de outubro  de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.° 15-2208/2011.
Requerente: SEMUS

Fundamentação: DISPENSA

D E C I S Ã O

I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Controle 
Interno SEMUS, e manifestação da Coordenadoria de Licitação da 
SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da 
licitação na fundamentação supra-apontada, na modalidade de Dis-
pensa que teve como vencedora a empresa: DULÇOR COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 01.158.432/0001-98, conse-
qüentemente AUTORIZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor R$ 2.082,00 (dois mil e oitenta e dois reais);
III - À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS, para emis-
são da nota de empenho;
IV - Publique-se.
São João de Meriti, 18 de agosto de 2011.

IRANILDO CAMPOS JUNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-2396/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: CARTA CONVITE Nº 022/11

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 JDS ENGENHARIA E CONSULTO-
RIA LTDA – CNPJ 40.376.139/0001-59, no valor global de R$ 
148.007,41 (cento e quarenta e oito mil, sete reais e quarenta e um 
centavos), consequentemente 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 dezembro de 2011.

                          IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-2567/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: Pregão Presencial.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. CNPJ Nº 59.104.422/0001-
50, no valor de R$ 146.791,19 ( cento e quarenta e seis mil, setecen-
tos e noventa e um reais e dezenove centavos),  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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
Ano IX N° 337718 

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº. 172/2011-MD.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R  E  S  O  L  V  E:
EXONERAR, todos os ocupantes de Cargos em Comissão, símbolos 
SM, SS, CE-1, CE-2, AS-1, AS-2 e AS-3,  da Câmara Municipal de 
São João de Meriti, a partir de 31 de dezembro de 2011.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE.
São João de Meriti, em 30 de dezembro de 2011.

ANTONIO CARLOS TITINHO
Presidente

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

CARLOS ROBERTO BEBETO         JOEL RODRIGUES
1º.  Secretário                                    2º.  Secretário

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, firmado entre a Prefeitura da Cidade 
de São João de Meriti e a Empresa LOCADORA DE VEÍCULOS 
CITTÁ AMÉRICA LTDA, CNPJ nº 01.522.321/0001-19. MODAL-
IDADE: Pregão Presencial SRP nº 001/2011. OBJETO: Eventual 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação contínua de veículos automotores e motocicleta, sem mo-
torista, pelo regime mensal, com quilometragem livre para atender 
as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura da Cidade de 
São João de Meriti. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: ITEM 
1 R$ 3.620,00; ITEM 2 R$ 3.250,00; ITEM 3 R$ 3.850,00; ITEM 
4 R$ 4.250,00; ITEM 5 R$ 8.100,00; ITEM 6 R$ 3.780,00; ITEM 
7 R$ 530,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02; Decreto 
5265/11 e demais legislações correlatas. DATA DA ASSINATURA: 
27/12/2011. VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses.  SIGNATARIOS: Pela 
Prefeitura de São João de Meriti, Prefeito Sandro Matos Pereira e 
pela Empresa LOCADORA DE VEÍCULOS CITTÁ AMÉRICA 
LTDA: Nelson Ferreira de Carvalho.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo N.º 15-2622/2011. 
Requerente: SEMUS

Fundamentação: inciso II, 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 
Compra direta que teve como vencedora a empresa MERRIAM-
FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, CNPJ Nº 05.896.551/0001-07, consequentemente AUTORI-
ZANDO a realização da presente despesa.
II – Valor: R$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO 
REAIS).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho.
IV – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de Dezembro de 2011.

                         IRANILDO CAMPOS JÚNIOR 
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-2756/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: AQUISIÇÃO DE RATICIDA
Pregão Presencial 028/2011.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO 
o objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) 
a(s) empresa(s): RATTUS SAÚDE AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 
04.784.688/0001-07, no valor Global  de R$ 660.750,00 (seiscentos 
e sessenta mil, setecentos e cinquenta 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.° 15-2777/2011.
Requerente: SEMUS

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº.  025/2011.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Controle 
Interno SEMUS, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto da licitação 
supra-apontada, que teve como vencedoras as empresas: TERRI-
TORIAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MERRIAM-FARMA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FAMACÊUTICOS LTDA, CRUZ-
MEDICA PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CIRÚRGICA SIMÕES 
LTDA, consequentemente CONVOCANDO-AS para a assinatura 
da ATA do aludido Registro.
II – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JUNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-3436/2011. 
Requerente: SEMUS
Assunto: DISPENSA.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS, RATIFICO, 
HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação nº. 013/2010, 
na modalidade de DISPENSA que teve como vencedora (s)  a(s) 
empresa(s): ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA,  consequentemente AUTORIZANDO a realização da 
presente despesa.
II – Valor: R$ 1.722,00 (um mil e setecentos e vinte e dois reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho. 
IV - Publique-se.
São João de Meriti, 29  de novembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.° 15-2778/2011.
Requerente: SEMUS

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº.  026/2011.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Controle 
Interno SEMUS, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto da licitação 
supra-apontada, que teve como vencedoras as empresas: MAR-
KLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, DIAS E CORDEIRO 
COM. MAT. HOSPITALAR LTDA-ME, D-TRADE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA, VIDILU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
consequentemente CONVOCANDO-AS para a assinatura da ATA 
do aludido Registro.

Processo N.º 15-3434/2011. 
Requerente: SEMUS
Assunto: DISPENSA.

D E C I S Ã O
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS, RATIFICO, 
HOMOLOGO E ADJUDICO o objeto da licitação nº. 013/2010, 
na modalidade de DISPENSA que teve como vencedora (s)  a(s) 
empresa(s): ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA,  consequentemente AUTORIZANDO a realização da 
presente despesa.
II – Valor: R$ 6.260,00 (seis mil duzentos e sessenta reais).
III – À Coordenadoria de Orçamento Contábil do FMS,  para emis-
são da nota de empenho. 
IV - Publique-se.
São João de Meriti, 29  de novembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

Processo N.º 15-3634/2011. 
Requerente: SEMUS

Assunto: FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO (GLP)
Pregão Presencial 038/2011.

D E C I S Ã O 
I – À luz dos pareceres da Assessoria Jurídica SEMUS e do Con-
trole Interno SEMUS, RATIFICO, HOMOLOGO E ADJUDICO o 
objeto da licitação supra-apontada, que teve como vencedora(s) a(s) 
empresa(s): NOVA GAS 2010 LTDA, CNPJ Nº 12.217.657/0001-
94, no valor de R$ 120.744,00 (cento e vinte mil, setecentos e 
quarenta e quatro 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, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Termo  Aditivo ao Contrato de Locação nº. 

001/2010/SEMUS.

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, represen-
tado pelo Secretário Municipal de Saúde, IRANILDO CAMPOS 
JÚNIOR como Locatário, e ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA 

II – Publique-se.
São João de Meriti, 30 de dezembro de 2011.

IRANILDO CAMPOS JUNIOR
Secretário de Saúde

DE OLIVEIRA DALTRO,  representada por seu procurador Dr. 
CARLOS ALBERTO MELLO DOS SANTOS como Locador.

OBJETO: Fica prorrogado o Contrato de Locação de nº 02/2009, 
por mais 12 (doze) meses, que tem por objeto a locação do imóvel  
situado na Rua Magheli de Medeiros, 21, quadra 58, casa 02, 
Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro, para atender 
as Necessidades do CAPS, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde, permanecendo as demais cláusulas, na forma da autorização 
contida no processo administrativo Nº 039/2008.

RECURSOS: Programa de Trabalho 1500.1.301.0041.2.085, 
elemento de despesas 3.3.90.39.04,  Nota de Empenho Global nº 
000333.

FUNDAMENTO:  Processo Administrativo nº. 039/2008.

DATA DE ASSINATURA:       27 de abril  de 2.011.

IRANILDO CAMPOS JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



São João de Meriti
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
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