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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 3111/2012-SEMAD
  
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por LEI,

R E S O L V E:
C O N C E D E R, a funcionária SORAYA DE SOUZA NEVES, 
Professor - Matrícula nº 21068, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Adicional de 20% 
(vinte por cento) de Final de Carreira, com base nos artigos 172 de 
Lei nº 258/82, com nova redação dada pela Lei 416/87, conforme 
despacho da Douta Procuradoria exarado nos autos do Processo 
nº 9444/2010. 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 18 
de maio de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4079/2012-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 pedido, a contar de 11 de abril de 2012, o fun-
cionário PAULO TEIXEIRA VINHOSA – Professor  - Matrícula 
nº 9869, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, com base no art. 76, § 1º inciso I, da Lei 
258/82, conforme despacho da Douta  Procuradoria exarado nos 
autos do Processo nº 4800/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
  

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4080/2012-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 pedido, a contar de 12 de abril de 2012, o 
funcionário MARCELO COSTA DE PAULA – Guarda Municipal 
- Matrícula nº 8154, do quadro de pessoal permanente da Secretaria 
Municipal de Governo e Coordenação Geral, com base no art. 76, 
§ 1º inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho da Douta  Procu-
radoria exarado nos autos do Processo nº 4876/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4081/2012-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 pedido, a contar de 12 de abril de 2012, o 
funcionário MARCOS ONOFRE MALHEIROS – Técnico em 
Informática GFM – Classe I - Matrícula nº 10059, do quadro de 
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
com base no art. 76, § 1º inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho 
da Douta Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 4902/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4082/2012-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 pedido, a contar de 19 de abril de 2012, a fun-
cionária JACIRA MACHADO RODRIGUES – Agente Executivo 
de Creche - Matrícula nº 10472, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com base no art. 
76, § 1º inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho da Douta  Pro-
curadoria exarado nos autos do Processo nº 5209/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4083/2012-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 pedido, a contar de 18 de abril de 2012, a 
funcionária DARLENE FERREIRA CAVALCANTE MAIA – 
Professor II- Matrícula nº 8820, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com base no art. 
76, § 1º inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho da Douta Pro-
curadoria exarado nos autos do Processo nº 5132/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4084/2012-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 pedido, a contar de 18 de abril de 2012, o 
funcionário JACOB RODNEY CAMPOS – Professor - Matrícula 
nº 10455, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, com base no art. 76, § 1º inciso I, da Lei 
258/82, conforme despacho da Douta  Procuradoria exarado nos 
autos do Processo nº 5164/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
 

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4085/2012-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 pedido, a contar 24 de abril de 2012, a sevidora 
GLAUCIANE ROSA PINTO –  Matrícula nº 75705, do Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-III, da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme despacho da Douta  Procuradoria exarado nos 
autos do Processo nº 5327/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
      

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4086/2012-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 pedido, a contar de 14 de maio de 2012, a 
funcionária MARIA CRISTINA GUEDES BAYLÃO – Técnico 
Jurídico - Matrícula nº 10127, do quadro de pessoal permanente 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com base no 
art. 76, § 1º inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho da Douta  
Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 6227/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4087/2012-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 pedido, a contar de  14 de maio de 2012, a 
funcionária CHRISTIAN GUIMARÃES MAGRANI – Assistente 
Administrativo - Matrícula nº 10114, do quadro de pessoal perma-
nente da Secretaria Municipal de Fazenda, com base no art. 76, § 1º 
inciso I, da Lei 258/82, conforme despacho da Douta  Procuradoria 
exarado nos autos do Processo nº 6240/2012.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
    

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4091/2012-SEMAD

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

R E S O L V E:
C O N C E D E R a funcionária MARIA CELESTE RODRIGUES 
PAIS ALVES, Professor - Matrícula nº 7700, do quadro de pes-
soal permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, prevista no art. 162, inc. 
XXI da Lei Orgânica do Município, conforme despacho da Douta 
Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 16636/2011.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.
         

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4094/2012-SEMAD
  
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por LEI,

R E S O L V E:
C O N C E D E R ao funcionário Cassio Paulo Soares Victorino, 
Agente Executivo, nível 6/B  – Matrícula nº 3663, do quadro de 
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Administração, 
Licença Prêmio, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao 3º 
(terceiro) decênio, com base nos artigos 123 e 124 da Lei nº 258/82, 
conforme despacho da Douta Procuradoria exarado nos autos do 
Processo nº 16980/2011.
Esta Portaria entrara em vigor a contar da data de sua publicação.         
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de junho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4128/2012-SEMAD

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

R E S O L V E: 
INCORPORAR aos vencimentos do funcionário CARLOS 
SOUZA PEREIRA, Auxiliar Executivo - Matrícula nº 21061, do 
quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, o Símbolo CCAG, com base no art. 168 da Lei Orgânica 
do Município, alínea “a”, do parágrafo 1º, com a nova redação 
da Emenda 029 – Resolução PGM 06/09, conforme despacho da 
Douta Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 3246/2012.                                      
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 06 
de julho de 2012.



São João de Meriti
  Quarta-feira, 29 de agosto de 2012
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SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4129/2012-SEMAD     

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

R E S O L V E: 
R E V E R a incorporação do Cargo FG-1, para a Cargo de Assessor 
Técnico, Símbolo CCAT, do funcionário MANOEL RODRIGUES 
DOS SANTOS, Agente Executivo - Matrícula nº 23169, do quadro 
de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Obras, com 
base no art. 168 parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica do Município, 
com nova redação da Emenda 029/09 e Resolução PGM 06/09, 
conforme despacho da Douta Procuradoria exarada nos autos do 
Processo nº 3320/2012.                                      
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 05 
de julho de 2012.

SANDRO MATOS, PREFEITO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL
DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE

SÃO JOÃO DE MERITI

CAPÍTULO I
DA CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 1. ° - O CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO do 
Município de São João de Meriti instituída pelo Decreto Municipal 
n° 4785 de 31 de Março de 2009, aqui denominada simplesmente 
órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do Poder Público, de Empregadores e de Trabalhado-
res, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, aprova 
seu Regimento interno, pela maioria absoluta de seus membros 
efetivos, A Autoridade Municipal dará posse ao Presidente, e aos 
Conselheiros, nos seguintes termos:

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2° - O Conselho tem por finalidade consubstanciar a partici-
pação da sociedade organizada na administração de um serviço 
público, estabelecer diretrizes e prioridades e acompanhar a imple-
mentação de políticas públicas de fomento à geração de oportuni-
dades de emprego e renda, bem como de promoção e incentivo à 
modernização das relações de trabalho no Município de São João 
de Meriti, observados os critérios definidos pela Resolução n°80, 
de 19/04/95 e n° 114, de 01/08/96, do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3° - O Conselho, de composição tripartite e partidária, será 
integrado por representantes do Poder Público, dos Empregadores 
e dos Trabalhadores, da seguinte forma:
             Parágrafo 1° - Quatro (4) representantes do Poder Público, 
que serão indicados por cada um dos seguintes órgãos:
             01 (um) – representante da Secretaria Municipal de Trabalho 
e Renda e seu Suplente;
             01 (um) – representante da Secretaria de Promoção Social 
e seu Suplente;
             01 (um) – representante da Secretaria Municipal de de-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e seu Suplente;
             01 (um) – representante da Secretaria Municipal de Edu-
cação e seu Suplente.

             Parágrafo 2° - Quatro (4) representantes dos Trabalhadores, 
que serão indicados por cada uma das seguintes entidades:
            01 (um) – representante do Sindicato dos Empregados do 
Comércio de São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé e seu 
Suplente;
            01 (um) – representante dos Transportes Rodoviários de 
São João de Meriti e seu Suplente;
            01 (um) – representante do Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria Civil,
Manutenção e Limpeza Industrial, Mármore e Granito, Mobiliário 
Juco e Vimi de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, 
Magé e Guapimirim (SITICOM) e seu Suplente;
            01 (um) – representante do Sindicato dos Técnicos em 
Contabilidade e Contadores da Baixada Fluminense e seu Suplente.
            Parágrafo 3° - Quatro representantes dos Empregadores, que 
serão indicados por cada uma das seguintes entidades:
            01 (um) – representante do Sindicato do Comércio Varejista 
de São João de Meriti e seu Suplente;
            01 (um) – representante da Associação Comercial e Industrial 
de São João de Meriti e seu Suplente;
            01 (um) – representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense e seu Suplente;
            01 (um) – representante do Sindicato dos corretores de 
Imóveis do Estado do Rio de Janeiro e seu suplente.

Art. 4° - Os órgãos e demais instituições a que se refere o artigo 
3° farão as indicações dos membros titulares e suplentes, podendo 
propor a substituição dos respectivos representantes, a qualquer 
tempo, hipótese em que, uma vez nomeado, o substituto completará 
o mandato do substituído.  

Art. 5° - Respeitando o disposto no artigo 3°, quando a possível 
substituição do membro indicado, o mandato de cada membro é de 
3 (três) anos, permitida uma recondução.
        Parágrafo Único – Os membros do conselho perderão seus 
mandatos antes do término previsto, nas seguintes hipóteses:
a) Morte;
b) Renúncia;
c) Ausência por mais de três (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou cinco (cinco) alternadas, sem motivo justificado;
d) Condenação judicial por sentença transitada em julgado; 
e) Exercício de mandato político-partidário.

Art. 6° - Pela atividade exercida no conselho, seus membros não 
receberão qualquer tipo de remuneração, sendo tal atividade con-
siderada como público relevante;
       Parágrafo Único - Indicado os membros o conselho, estes terão 
o prazo de 30 (trinta) dias para eleição de seu Presidente e a escolha 
da data de sessão que examinará e aprovará o Regime Interno.

CAPÍTULO IV
DA PRESIDÊNCIA

Art. 7° - A Presidência do Conselho será exercida em sistema de 
rodízio entre as bancadas dos trabalhadores, empregadores e gover-
no, tendo o mandato do Presidente a duração de 12 (doze) meses e 
vedada à recondução para o período consecutivo.
a) A eleição do presidente do conselho ocorrerá por maioria 
simples de votos dos seus integrantes;
b) Em suas ausências ou impedimento eventual, o Presidente 
será substituído, automaticamente por seu suplente;
c)  No caso de vacância da presidência. Será eleito um novo 
Presidente dentre os membros representativos da mesma bancada, 
de conformidade com o caput deste artigo, para complementação 
do mandato;
d) A eleição para um novo mandato deverá ocorrer na pe-
núltima reunião ordinária que antecede o fim do período, tendo a 
última reunião ordinária, como pauta, o relatório geral de atividades 
do mandato e a posse do novo presidente.

Art. 8° - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Trabalho 
e Emprego: 
1 – representar o Conselho presidir as reuniões plenárias, coordenar 
os debates, tomar votos e votar;
11 – Emitir voto de qualidade no caso de empate;
111 – Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
IV – Requisitar às instituições que participam de gestão dos recursos 
transferidos para o programa SINE/RJ, a qualquer tempo e a seu 
critério, as informações necessárias ao controle e avaliação das 
ações do SINE do município;
V – Solicitar estudos ou pareceres sobre matéria de interesse do 
Conselho;
VI– Expedir todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atribuições na execução das deliberações do Conselho Municipal;
V11 – Conceder vista de matérias a serem votadas pelos membros 
do Conselho, quando solicitados;
V111 – Convidar, a seu critério ou por indicação do Conselho, 
técnico de notório conhecimento profissional para participar de 
reuniões do conselho, sem direito a voto;
IX – Decidir “ad referendum” Conselho, quando se tratar de matéria 
inadiável e não houver tempo hábil para a realização da reunião, 
devendo dar imediato conhecimento da decisão aos membros do 
Conselho;
X – Cumprir e fazer cumprir este Regimento e a legislação per-
tinente.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 9° - Competirá ao Conselho:

a) Aprovar o seu Regimento interno, observando-se para tal 
fim os critérios da Resolução n° 80/95 e n° 114/96 do CODEFA;
b) Propor medidas alternativas econômicas e sociais, gera-
doras de oportunidades de emprego e renda, com base em relatórios 
técnicos, que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos 
e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho;
c) Propor plano de trabalho para as políticas públicas de fo-
mento e geração de oportunidade de emprego e renda no município, 
de acordo com os critérios definidos pelo CODEFAT, objetivando a 
execução de ações integradas de alocação e realocação de mão-de-
-obra, qualificação e reciclagem profissional e programas de apoio 
a geração de emprego e renda;
d) Participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sistema 
Nacional de Emprego, no âmbito de sua competência, para que 
seja submetido à aprovação do SINE/RJ, Comissão Estadual de 
Emprego/MTE/CODEFAT;
e) Acompanhar, de forma continua as ações, a nível Estadual 
/Municipal, destinadas a qualificação de mão-de-obra, a reciclagem 
profissional e a geração de emprego e renda, apresentando propostas 
alternativas e propondo subsídios para a formulação da política de 
formação profissional e geração de emprego e renda;
f) Propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema 
Nacional de Emprego;
g) Subsidiar, quando necessário, as deliberações do Conse-
lho Estadual de Emprego;
h) Analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do 
Município de seus reflexos na criação de postos de trabalho e perfil 
de demanda de trabalhadores, com base em sistema permanente de 
informações sobre o mercado de trabalho do Município; 
i) Analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de pro-
jetos de geração de oportunidades de emprego e renda, capacitação 
profissional e outros, nas diretrizes e prioridades do Município, 

P O R T A R I A Nº 4173/2012-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 junho de 2012, CRISTIANA 
SOUZA DA COSTA, Matrícula nº 93446, do  Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Comunicação Integrada.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 05 
de julho de 2012.
       

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4174/2012-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 junho de 2012, BRENDA 
CAROLINA DOS SANTOS, Matrícula nº 93608, do  Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Comunicação Integrada.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 05 
de julho de 2012.
        

SANDRO MATOS, PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 
E RENDA



São João de Meriti
Quarta-feira, 29 de agosto de 2012
Ano X N° 35394

acompanhando a aplicação dos recursos financeiros a eles destina-
dos;
j) Promover a articulação com a instituição e organizações 
públicas ou privadas envolvidas com programas de geração de 
oportunidades de emprego e renda, visando à integração das ações;
k) Promover a articulação com entidades de formação pro-
fissional, escolas técnicas, universidades, entidades representativas 
de empregados e empregadores e organizações não governamentais, 
na busca de parcerias para ações de capacitação, reciclagem profis-
sional e assistência técnica aos beneficiários de financiamento;
l) Promover e incentivar a modernização das relações de 
trabalho, inclusive nas questões de segurança e saúde no trabalho;
m) Criar Grupo de Apoio Permanente (GAP) com composi-
ção tripartite e partidária, em igual número de representantes dos 
trabalhadores, dos empregadores e do governo, o qual poderá, a seu 
critério, construir subgrupos temáticos, temporários ou permanen-
tes, de acordo com as necessidades específicas;
n) Elaborar relatórios sobre análise procedida, encaminhan-
do-o à Comissão Estadual de Emprego, que consolidarão os dados 
para o envio ao MTE/CODEFAT.

CAPÍTULO  VI
DOS MEMBROS

 Art. 10° - Compete a cada membro:

a) Participar das reuniões, debater e votar as matérias em 
exame;
b) Fornecer à Secretaria Executiva do Conselho as informa-
ções e dados que tenha acesso;
c) Encaminhar à Secretaria Executiva, à Presidência do Con-
selho e aos demais membros, informações que julgar necessárias 
para o desempenho de suas atribuições;
d) Requisitar à Secretaria Executiva, à Presidência e aos 
demais membros informações que julgarem relevantes para o 
desempenho de suas atribuições;
e) Indicar assessoramento técnico-profissional de sua respec-
tiva área ao Conselho e a grupos de trabalho que sejam constituídos 
para tratar de assuntos específicos, ficando por conta da instituição 
que representa eventuais custos deste assessoramento.

CAPÍTULO VII
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 11° - O Conselho Municipal reunir-se-á:

a) Ordinariamente, no mínimo, a cada mês por convocação 
de seu Presidente, e;
b) Extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação 
de seu Presidente ou de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 12° - As reuniões extraordinárias do Conselho serão realizadas 
em dia, hora, e local marcados, com antecedência mínima de sete 
(sete) dias, com a comunicação para todos os seus membros.

Parágrafo Único – Caso a reunião ordinária não seja convocada 
pelo Presidente do Conselho, qualquer membro poderá fazê-la no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do encerramento do período 
previsto neste artigo.
                
Art. 13° - Para convocação de reuniões extraordinárias é impres-
cindível a apresentação de comunicado ao Secretário Executivo do 
Conselho, acompanhado de justificativa.

Parágrafo 1° - O Secretário Executivo tomará as providências 
necessárias para convocação de reunião extraordinária, a qual será 
realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 
ato de convocação e marcada com antecedência mínima de três 
(três) dias.
Parágrafo 2° - É obrigatório a confecção de atas das reuniões, de-
vendo as mesmas serem arquivadas na Secretaria Executiva, para 
efeito de consulta.
 Parágrafo 3° - O Conselho expedirá, quando necessário, instruções 
normativas próprias, regulamentando a aplicação das deliberações.

 Art. 14° - Os membros do Conselho deverão receber com antece-
dência mínima de sete (sete) dias úteis de reunião, a ata da reunião 
anterior, a pauta da reunião e, avulso, as matérias consideradas 
objetos de pauta.

Parágrafo Único – Da convocação constará a pauta dos assuntos 

a serem tratados com data, hora e local fixados com antecedência 
mínima de sete (sete) dias; devendo as convocações ser acompa-
nhadas da ata da reunião anterior.
                  
Art. 15° - As reuniões do Conselho poderão apresentar pedido d 
vista da matéria constante da pauta, sendo que o assunto deverá 
retornar à pauta na reunião seguinte.

Art. 16° - Qualquer membro do Conselho poderá apresentar pedido 
de vista da matéria constante da pauta, sendo que o assunto deverá 
retornar à pauta na reunião seguinte.

Art. 17° - As deliberações do Conselho deverão ser tomadas por 
maioria simples de voto, com quorum mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento) mais um de seus membros, cabendo ao Presidente voto 
de qualidade em caso de empate.

Art. 18° - É facultado a qualquer representante das bancadas com 
assento no Conselho apresentar assunto para a pauta, inclusive 
proposta para discussão e deliberação, as quais serão encaminhadas 
à Secretaria Executiva.

Parágrafo 1° - As propostas deverão ser dirigidos à Secretaria 
Executiva do Conselho, 15 (quinze) dias antes da reunião ordinária 
para que possam constar as respectivas pautas.
Parágrafo 2° - Excepcionalmente, o Presidente do Conselho poderá 
permitir a inclusão de assuntos extra pauta, considerando a rele-
vância e a urgência dos mesmos.

Art. 19° - As decisões normativas do Conselho terão a forma de 
DELIBERAÇÃO, sendo expedidas em ordem numérica e publica-
das no Diário Oficial ou em jornal de circulação.

Art. 20° - As reuniões desenvolver-se-ão na forma seguinte pauta 
geral:
a) Verificação de quorum;
b) Abertura;
c) Comunicações;
d) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior;
e) Ordem do dia;
f) Encerramento.

Parágrafo Único – Qualquer matéria urgente ou de alta relevância 
poderá, a critério do Presidente, ser colocada em discussão, ainda 
que não incluída na pauta de convocação.

Art. 21° - As reuniões do Conselho estarão abertas à participa-
ção dos membros suplentes, integrantes de grupos temáticos e 
pessoal de apoio. Representantes de órgãos públicos e entida-
des privadas, quando convidadas, em função da natureza dos 
assuntos a serem tratados, poderão participar das reuniões com 
direito a voz, mas não a voto, sendo este exclusivo dos mem-
bros titulares ou, na sua ausência, dos respectivos suplentes.                                                                                          
Art. 22° - A entidade cujo representante deixar de comparecer a 
três (três) reuniões consecutivas ou cinco (cinco) alteradas, no 
mandato, será notificada para que apresente nova indicação de 
seu representante e, não o fazendo no prazo de 30 dias, perderá o 
assento junto ao Conselho.   

Parágrafo Único – Os membros substituídos, nos termos deste arti-
go, completarão o mandato regimental dos respectivos substituídos.
   
Art. 23° - Pela atividade exercida no Conselho os membros, titulares 
ou suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, remune-
ração, vantagem ou benefício.

CAPÍTULO VIII
DO APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNCO

 Art. 24° - A Secretaria Municipal de Governo e Coordenação 
Geral, á qual cabem legalmente as responsabilidades de Secretaria 
de Trabalho no âmbito do Município, e a qual está vinculada, ao 
Conselho, prestará todo o apoio técnico e administrativo, bem 
como as despesas, necessárias ao bom funcionamento do colegiado.

 Art. 25° - Constará com uma Secretaria Executiva, cujo Secretário 
será indicado pela Secretaria de Trabalho e Renda e nomeada ou 
destituída pelo Presidente do Conselho com o “referendum” da 
maioria dos membros do Colegiado.

 Art. 26° - A Secretaria Executiva é uma unidade de apoio ao Con-
selho, responsável pela sistematização das informações, facilitando 

ao Conselho o estabelecimento de normas diretrizes e programas 
de trabalho.
 
Art. 27° - Compete ao Secretário Executivo:
1 – Coordenar, supervisionar e controlar as atividades pertinentes 
à Secretaria Executiva;
11 – Secretariar as reuniões do Conselho, lavrando e assinando as 
respectivas atas;
111 – Elaborar minutas nas Deliberações referentes aos assuntos 
relatados e aprovados, na reunião;
IV – Cumprir as instituições do Presidente;
V – Assessorar o Presidente nos assuntos pertinentes à sua com-
petência;
V1 – Promover a cooperação entre a Secretaria Executiva, Comissão 
e as assessorias técnicas dos Membros do Conselho;
V11 – Coordenar as reuniões do Grupo de Apoio Permanente;
V111 – Encaminhar as entidades representadas cópias de atas das 
reuniões;
IX – Preparar e controlar a publicação no Diário de todas as deci-
sões emanadas;
X – Encaminhar a Comissão Estadual de Emprego do Estado do 
Rio de Janeiro uma cópia da ata de instalação e das Deliberações 
aprovadas pelo Conselho;
X1 – Sugerir ao Presidente do Conselho a participação de técnicas 
nas reuniões de grupo de Apoio e Emprego, e;
X11 – Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo 
Conselho.

Art. 28° - Compete à Secretaria Executiva:

1 – Elaborar relatório periódico de acompanhamento das atividades 
do Sistema Nacional de Emprego SINE-RJ e encaminhá-lo aos 
membros do Conselho;
11 – Preparar as pautas, secretariar, agendar as reuniões do Conse-
lho e encaminhar a seus membros os documentos necessários, e;
111 – Expedir ato de convocação para reunião extraordinária por 
determinação do Presidente do Conselho, ou por solicitação de 1/3 
(um terço) dos seus membros.

CAPÍTULO IX
DOS GRUPOS TEMÁTICOS

 Art. 29° - Os grupos temáticos têm por finalidade subsidiar as 
decisões do Conselho nos estudos das questões relevantes na área 
do trabalho, tais como: emprego e renda, saúde e segurança no 
trabalho, trabalho informal, mediação em negociações trabalhistas, 
exploração de trabalho infantil, cooperativas de produção e trabalho, 
oficinas artesanais e outros.

Parágrafo 1° - Os grupos temáticos serão nomeados pelo Conselho 
mediante deliberação, pelo tempo necessário a cada tema, mantendo 
em sua composição seu caráter tripartite;
    Parágrafo 2° - Os grupos temáticos, após os devidos estudos, 
apresentarão à Secretaria Executiva, para deliberação do Conselho, 
a matéria devidamente sistematizada em documento escrito.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS

Art. 30° - As deliberações do Conselho, em relação às alterações 
deste Regimento Interno, deverão contar com a aprovação de, no mí-
nimo, 50% (cinqüenta por cento) mais um dos seus representantes.

Art. 31° - A Secretaria Executiva, através de Secretaria de Trabalho 
e Renda, deverá encaminhar à Comissão Estadual de Conselho e 
do Regimento Interno pata homologação pela Comissão Estadual 
de Emprego.

 Art. 32° - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quanto à 
aplicação deste Regimento Interno serão dirimidas pelo Conselho, 
em reunião.

Art. 33° - O presente Regimento Interno foi aprovado na 5° Reunião 
do Conselho no dia 26 de Outubro de 2009.

LAURA NEGREIROS TORRES
PRESIDENTE

SÃO JOÃO DE MERITI, 15 DE AGOSTO DE 2011.


