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Atos do Prefeito 
 

LEI Nº 1.470/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

“ALTERA A REDAÇÃO DOS ANEXOS II, III, XX E XXV, DA LEI Nº 1.130/13 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 
  
 Art. 1º - Altera os Anexos II, III e XX da Lei nº 1.130/13, que com esta se publica. 
 
 Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

P R E F E I T O 
 
 

ANEXO II 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

ÓRGÃO  COMPETÊNCIAS 

Procuradoria Geral do Município 

 

 

 a representação judicial e extrajudicial do Município; 
 a representação judicial e consultoria jurídica do Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Queimados – 
PREVIQUEIMADOS; 

 a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa do Município; 
 a administração e gestão do patrimônio imobiliário do Município; 
 oficiar obrigatoriamente no controle interno da legalidade dos atos do 

Poder Executivo Municipal; 
 exercer a defesa dos legítimos interesses do Município, incluídos os de 

natureza financeira e orçamentária; 
 elaborar minutas dos contratos a serem firmados pelo Município; 
 defender os interesses do Município junto aos contenciosos 

administrativos; 
 formular, por determinação do Prefeito, as consultas ao Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro; 
 opinar, previamente, com referência ao cumprimento de decisões judiciais 

e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de julgados, 
relacionados com a Administração Municipal; 

 opinar, sempre que solicitada, nos processos administrativos em que haja 
questão judicial correlata ou que neles possa influir como condição de seu 
prosseguimento; 

 elaborar projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, 
contratos e outros documentos de natureza jurídica; 

 assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, 
alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral; 

 manter o registro dos contratos da administração municipal; 
 tomar, em juízo, as iniciativas necessárias à legalização dos loteamentos 

irregulares e clandestinos, bem como a desapropriação de imóveis 
particulares para fins sociais; 

 exercer as funções de consultoria jurídica da Administração Municipal 
direta e indireta, devendo emitir pareceres, normativos ou não, para fixar 
a interpretação governamental de leis e atos administrativos; 

 participar de inquéritos administrativos e dar-lhes a orientação jurídica 
conveniente; 

 manter atualizada a coletânea de Leis Municipais, bem como a Legislação 
Federal e Estadual de interesse do Município; 

 elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário 
em mandados de segurança impetrados contra atos do Prefeito e de 
outras autoridades que lhe forem indicadas em norma regulamentar; 

 propor ao Prefeito o encaminhamento de representação para a 
declaração de inconstitucionalidade de quaisquer normas municipais; 

 prestar apoio jurídico aos Conselhos Municipais; 
 desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas 

pelo Prefeito; 
 opinar sobre providências de ordens jurídicas, aconselhadas pelo 

interesse público e pela aplicação das leis vigentes, e em especial na 
condução das políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Público 
Municipal; 

 propor ao Prefeito, para os órgãos da Administração Municipal, medidas 
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de caráter jurídico que visem a proteger-lhes o patrimônio ou o 
aperfeiçoamento das práticas administrativas; 

 conservar equipamentos e veículos empregados nas suas atividades; 
 promover e acompanhar a execução de convênios de sua área, em todos 

os níveis na qualidade de gestor. 

 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, 
 FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

2.1.  1ª Subprocuradoria Geral do Município 

2.1.1.  Procuradoria de Procedimento Administrativo e Contratos 

2.1.2.  Procuradoria do Contencioso Especial 

2.2.  2ª Subprocuradoria Geral do Município 

2.1.1.  Procuradoria do Contencioso Cível 

2.1.2.  Procuradoria do Contencioso Trabalhista 

2.1.3.  Procuradoria Tributária e Dívida Ativa 

2.1.3.1.  Coordenadoria do Expediente Administrativo Tributário e Dívida Ativa 

2.1.3.2.  Coordenadoria do Convênio Dívida Ativa TJ/RJ 

2.3.  Subprocuradoria de Estudos Jurídicos 

2.3.1.  Centro de Estudos Jurídicos 

2.4.  Coordenadoria Administrativa e Financeira 

 
 

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Procurador Geral SM 1 

1º Subprocurador Geral  SPG 1 

2º Subprocurador Geral  SPG 1 

Subprocurador de Estudos Jurídicos SPG 1 

Assessor Jurídico CC1 6 

Assessor Técnico de Formalização de Contratos ATC 1 

Assessor Técnico CC2 2 

Coordenador Administrativo e Financeiro CC3 1 

Assessor de Acompanhamento de Processos Administrativos CC3 1 

Assessor de Contencioso CC3 1 

Assessor de Contencioso Especial CC3 1 

Assessor Administrativo CC4 1 

 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA SÍMBOLO QUANTIDADE 

Assessor do Gabinete do Procurador Geral  FC1 1 

Assessor das Procuradorias Especializadas FC1 1 

Assessor de Pessoal FC3 1 

Assessor de Informática FC2 1 

Assessor de Controle de Expedição de Processos FC4 1 

Assessor do Contencioso Cível e Trabalhista FC3 2 

Coordenador do Expediente Administrativo Tributário e Dívida Ativa FC1 1 
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Assessor de Atendimento ao Contribuinte FC2 1 

Assessor do Contencioso Tributário FC3 1 

Assessor de Apoio Tributário e Dívida Ativa FC2 1 

Coordenador do Convênio Dívida Ativa TJ/RJ FC1 1 

Assessor de Controle de Executivos Fiscais FC2 1 

Assessor de Apoio Tributário e Dívida Ativa Judicial FC3 1 

Assessor de Diligência Judicial FC3 1 

 
 

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ATRIBUIÇÃO 

Procurador Geral 

 exercer a supervisão da Procuradoria Geral do Município, zelando 
fielmente pelo cumprimento do disposto nesta lei, e em especial 
quanto ao art. 102 da Lei Orgânica do Município; 

 referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes 
à sua área; 

 apresentar ao Prefeito relatório anual das atividades realizadas 
pela Procuradoria Geral do Município; 

 praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas 
ou delegadas pelo Prefeito; 

 expedir instruções para execução de leis, regulamentos e 
decretos; 

 coordenar e supervisionar, tecnicamente, os órgãos do sistema 
jurídico municipal, estabelecendo normas complementares sobre 
o seu funcionamento integrado, examinando seus expedientes e 
manifestações jurídicas; 

 dar posse aos Procuradores do Município; 
 autorizar despesas e determinar a expedição de notas de  

empenho do Fundo Especial do Centro de Estudos Jurídicos; 
 ordenar a expedição de certidões dos documentos que se 

encontrem na Procuradoria Geral do Município; 
 apreciar os pareceres emitidos pelos Procuradores do Município e 

assessores jurídicos; 
 determinar a publicação de pareceres normativos; 
 formular a proposta orçamentária da Procuradoria Geral do 

Município; 
 expedir resoluções e atos, visando disciplinar matéria de sua 

competência; 
 delegar competências e atribuições; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

1º Subprocurador Geral 

 substituir o Procurador Geral do Município nas férias, licenças, 
ausências, impedimentos, bem como no caso de vacância do cargo, 
até nomeação do novo titular; 

 exercer as chefias da Procuradoria de Procedimento Administrativo 
e Contratos, da Procuradoria do Contencioso Especial e da 
Coordenadoria Administrativa e Financeira; 

 auxiliar o Procurador Geral do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

2º Subprocurador Geral 

 substituir o Procurador Geral do Município e o 1° Subprocurador 
Geral do Município, nos casos de licenças e impedimentos; 

 exercer as chefias da Procuradoria Tributária e Dívida Ativa, da 
Procuradoria do Contencioso Civil e da Procuradoria do 
Contencioso Trabalhista; 

 auxiliar o Procurador Geral do Município e o 1º Subprocurador Geral 
do Município, no exercício de suas atribuições funcionais. 

Subprocurador de Estudos Jurídicos 

 exercer a chefia do Centro de Estudos Jurídicos  
 orientar nas minutas de projeto de leis e decretos legislação 

municipal 
 coordenar o Estágio Forense;  
 exercer outras atribuições definidas pelo Procurador Geral do 

Município; 
 orientar as Secretarias Municipais, quando solicitado, em estudos 

de natureza jurídico/administrativa, objetivando a realização das 
políticas públicas e ações propostas pelo Prefeito; 

 exercer outras atribuições correlatas 

Assessor Jurídico  assessorar os Procuradores do Município: 
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 nos procedimentos administrativos e licitatórios do 
Município; 

 nos procedimentos administrativos e judiciais, sobre 
assuntos de natureza imobiliária e de regularização de 
loteamentos irregulares e clandestinos; 

 nos processos judiciais do Município e de suas entidades 
autárquicas e fundacionais, relacionadas ao 
parcelamento, zoneamento e uso do solo público 
municipal e edificações; 

 no acompanhamento dos processos do contencioso 
tributário e dívida ativa, e do contencioso especial, em 
todas as esferas jurisdicionais; 

 no auxílio para a elaboração de pareceres jurídicos, na 
área de competência da respectiva procuradoria 
especializada. 

 analisar documentos necessários para a resoluções de 
procedimentos internos; 

 analisar a legislação vigente para a atualização e implementação de 
medidas jurídicas; 

 assessorar nas negociações de assuntos relacionados à 
administração municipal; 

 prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Procurador 
Geral do Município; 

 assessorar os Subprocuradores no exercício de suas atribuições 
funcionais; 

 auxiliar no controle interno da legalidade dos atos administrativos; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor Técnico de Formalização de Contratos 

 coordenar o sistema de registro, arquivamento, 
acompanhamento e formalização de contratos; 

 auxiliar na elaboração das minutas de contratos em que 
participar o Município; 

 manifestar em processos administrativos correlatos; 
 exercer outras atribuições correlatas.   

Assessor Técnico 

 assessorar o Procurador Geral do Município nos assuntos 
concernentes aos temas políticos, sociais e econômicos; 

 elaborar e propor, interagindo com as Coordenadorias, Divisões, 
Setores e Assessorias, a programação anual da PGM; 

 coordenar a elaboração do plano de trabalho e dos relatórios anual e 
mensal da PGM; 

 planejar e coordenar atividades que visem a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados; 

 prestar apoio na formulação de diretrizes e na definição de 
prioridades da PGM; 

 exercer a supervisão, o acompanhamento e a avaliação dos planos, 
programas, projetos e atividades da PGM; 

 analisar previamente os processos administrativos quando de sua 
chegada à PGM; 

 exercer outras atribuições correlatas.  

Coordenador Administrativo e Financeiro 

 coordenar e executar as atividades de verificação prévia de 
regularidade dos processos de realização de despesa da 
Procuradoria Geral do Município; 

 planejar, gerenciar e controlar as atividades internas e a utilização 
dos materiais e gestão do patrimônio, suprimentos, protocolo, 
comunicações administrativas e gestão de bens, serviços gerais e 
transportes no âmbito da Procuradoria Geral do Município; 

 gerenciar e controlar os procedimentos referentes à emissão de 
nota de empenho;  

 planejar, organizar e controlar os recursos provenientes de 
adiantamento; 

 efetuar os atos operacionais referentes aos pagamentos a serem 
realizados; 

 exercer outras atribuições correlatas.  

Assessor de Acompanhamento de Processos 
Administrativos 

 assessorar o Coordenador Administrativo e Orçamento; 
 verificar a regularidade dos atos operacionais referentes aos 

processos administrativos ; 
 verificar a regularidade do registro do patrimônio mobiliário no 

âmbito da Procuradoria Geral do Município; 
 organizar o acervo jurídico; 
 organizar os serviços de recebimento de periódicos e publicações; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Contencioso 
 assessorar o Procurador Geral do Município e os Subprocuradores, 

no exercício de suas atribuições funcionais, em especial ao 
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Contencioso Cível e Trabalhista; 
 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 

atribuições funcionais junto ao Contencioso; 
 exercer outras atribuições administrativas 

Assessor de Contencioso Especial 

 assessorar os Subprocuradores e o Procurador Geral do Município, 
no exercício de suas atribuições funcionais, em especial ao 
Contencioso Especial atuando junto ao MPE, MPF e outros; 

 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais junto ao Contencioso Especial; 

 exercer outras atribuições administrativas TCE/TCU. 

Assessor Administrativo 

 atuar em assessoria administrativa de gestão de pessoal, contratos, 
licitações, bens, utensílios e serviços em geral; 

 cuidar do recebimento de documentos que foram enviados pela 
Divisão do Protocolo e Arquivo, dando-lhes a devida destinação ao 
setor competente da Procuradoria Geral do Município; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATRIBUIÇÃO 

Assessor do Gabinete do Procurador Geral 

 assessorar o atendimento às necessidades operacionais e 
administrativas do Gabinete da Procuradoria Geral do Município; 

 assistir o Procurador Geral do Município em sua representação 
institucional, bem assim ocupar-se das relações públicas; 

 promover apoio geral ao Gabinete do Procurador Geral do Município, 
com relação ao seu Protocolo, através da Coordenadoria 
Administrativa e Orçamentária, dos Assessores Jurídicos e dos 
Servidores lotados na PGM; 

 assessorar o Procurador Geral na elaboração de minutas de projetos 
de lei e de decretos a serem apreciados pelo Prefeito, 

 coordenar a publicação oficial das Leis, Decretos e Atos da 
Procuradoria Geral do Município;  

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor das Procuradorias Especializadas 

 assessorar às Procuradorias Especializadas, com relação ao seu 
Protocolo, através da Coordenadoria Administrativa e Orçamentária, 
dos Assessores Jurídicos e dos Servidores lotados na PGM; 

 analisar projetos de serviços a serem implantados; 
 auxiliar na elaboração de pareceres técnicos, na área de 

competência da Procuradoria Especializada; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Pessoal 

 coordenar atividades afins que a administração entender 
necessárias para o pleno funcionamento dos serviços em sua área 
de atuação; 

 recepcionar os servidores que serão lotados na Procuradoria Geral 
do Município; 

 elaborar mensalmente a folha de ponto dos servidores e informar à 
Secretaria Municipal de Administração, através de formulário próprio, 
a frequência mensal de todos servidores; 

 manter atualizadas as fichas funcionais, emitir ofícios, elaborar 
mapas demonstrativos de previsão de férias;  

 auxiliar os Procuradores do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais; 

 exercer outras atribuições correlatas.  

Assessor de Informática 

 coordenar e desenvolver as estruturas de redes implantadas nas 
dependências da Procuradoria Geral do Município, e outros serviços 
afins;  

 assessorar no trabalho de digitação de textos e afins;  
 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 

atribuições funcionais;  
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Controle de Expedição de Processos 

 assessorar nas atividades de recebimento e expedição de processos 
e demais expedientes;  

 encaminhar os processos e documentos aos devidos órgãos;  
 controlar o processamento das informações e sua divulgação;  
 atender ao público, fazendo a triagem dos assuntos, e prestar 

informações aos órgãos ou às partes, sobre processos ou 
documentos que estejam tramitando ou tenham tramitado pelo 
órgão;  

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor do Contencioso Cível e Trabalhista 
 assessorar a 2ª Subprocuradoria no exercício de suas atribuições 

funcionais, em especial no Contencioso Cível e Trabalhista; 
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 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais junto ao Contencioso Cível e Trabalhista; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Coordenador do Expediente Administrativo 
Tributário e Dívida Ativa 

 coordenar as atividades administrativas, orientando e atendendo a 
equipe na parte técnica e operacional; 

 atuar com legislação tributária no âmbito federal, estadual e 
municipal; 

 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Atendimento ao Contribuinte  

 coordenar as atividades de atendimento ao contribuinte e controlar o 
processamento das informações e sua divulgação; 

 controle da expedição e tramitação dos documentos e 
correspondências da Procuradoria Tributária e Dívida Ativa; 

 proceder ao arquivamento de processos e documentos da 
Procuradoria Tributária e Dívida Ativa 

 auxiliar os Procuradores do Município, no exercício de suas 
atribuições funcionais; 

 responder pelas atribuições do Coordenador de Atividades 
Administrativas da Procuradoria Tributária e Dívida Ativa nas suas 
ausências; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor do Contencioso Tributário  

 assessorar o Coordenador das Atividades Administrativas da PTDA 
e o Coordenador de Atendimento ao Contribuinte nos assuntos 
concernentes aos procedimentos tributários, junto ao Tribunal de 
Justiça Estadual e Federal; 

 prestar apoio na formulação de diretrizes e na definição de 
prioridades da PGM;  

 analisar previamente os processos quando de sua chegada à PGM;  
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Apoio Tributário e Dívida Ativa  

 assessorar o Coordenador das Atividades Administrativas da PTDA 
e o Coordenador de Atendimento ao Contribuinte e de Arquivo; 

 assessorar nos processos e documentos da Procuradoria Tributária 
e Dívida Ativa; 

 assessorar no processamento das informações e sua divulgação;  
 assessorar os Procuradores do Município, no exercício de suas 

atribuições funcionais; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Coordenador do Convênio da Dívida Ativa/Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 coordenar e controlar o processamento das informações e sua 
divulgação; 

 acompanhar o desenvolvimento dos objetivos e metas; 
 comunicar por escrito no curso da execução dos serviços;  
 fiscalizar a fiel observância das disposições do Convênio; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Controle de Executivos Fiscais 

 assessorar o Coordenador do Convênio da Dívida Ativa/Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 

 assessorar na distribuição e no processamento judicial da execução 
fiscal; 

 responder pelas atribuições do Coordenador do Convênio da Dívida 
Ativa/Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nas suas 
ausências; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Apoio Tributário e Dívida Ativa Judicial 

 assessorar o responsável pelo Controle de Executivos Fiscais; 
 assessorar no processamento das informações e sua divulgação;  
 assessorar no processamento dos feitos junto ao Núcleo do Cartório 

da Dívida Ativa; 
 responder junto ao Responsável pelo expediente do Cartório da 

Dívida Ativa 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Diligência Judicial 

 assessorar o Coordenador do Convênio da Dívida Ativa/Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 

 exercer a função de Oficial ad hoc, junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado do RJ; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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ANEXO III 

 
CONTROLADORIA GERAL 

 

ÓRGÃO COMPETÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controladoria Geral do Município 

 avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Diretor – PD, no 
Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei 
Orçamentária Anual – LOA, e a execução dos programas de governo 
e orçamentos; 

 comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração municipal e da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito; 

 exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres do Município; 

 apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, 
bem como dar cumprimento às suas deliberações; 

 examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, 
qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e 
relatórios,  de órgãos e entidades da administração direta e indireta; 

 examinar as prestações de contas dos agentes da administração 
direta e indireta responsáveis por bens e valores pertencentes ou 
confiados à Fazenda Municipal; 

 controlar os custos e preços dos bens e serviços de qualquer natureza 
contratados pela administração direta e indireta; 

 exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial das entidades da administração direta e indireta quanto a 
legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receitas; 

 estabelecer métodos e procedimentos de controle a serem adotados 
pelo Município para proteção de seu patrimônio; 

 instaurar tomada de contas e tomada de contas especial, quando a 
ação desempenhada pelo órgão competente em apurar a 
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de 
prestar contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte ou possa resultar dano ao erário público, 
devidamente quantificado, e encaminhá-las com parecer conclusivo a 
apreciação da Procuradoria Geral do Município; 

 orientar e expedir atos normativos concernentes às suas atribuições 
funcionais de fiscalização financeira, contábil, prestação de contas e 
auditoria interna; 

 programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais; 
 determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; 
 promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades 

ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da 
administração, dando ciência ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao interessado e ao 
titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o 
autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade 
solidária, nos termos da Lei Complementar n.º101/00; 

 propor ao Prefeito a aplicação de penalidades, conforme legislação 
vigente, aos gestores inadimplentes; 

 propor ao Prefeito o bloqueio de transferência de recursos do tesouro 
municipal e de contas bancárias; 

 supervisionar o Plano de Contas Municipal para os órgãos da 
administração direta e aprovar o Plano de Contas dos órgãos da 
administração indireta; 

 exercer a fiscalização financeira, contábil, auditoria e prestação de  
Contas, coordenar juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento, a Comissão de Elaboração do Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual; 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 
 

3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

3.1. Chefia de Gabinete 

3.2. Consultoria Jurídica 

3.2.1. Assessoria Jurídica  

3.3. Assessoria Técnica de Infraestrutura 

3.4. Subcontroladoria Geral  

3.5. Assessoria de Controle Interno da CGM 

3.5.1. Assessoria Técnica  

3.5.2. Assessoria Técnica Contábil 

3.6. Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno 

3.7. Coordenadoria de Assuntos Externos  

3.8. Coordenadoria de Monitoramento e Controle Operacional 

3.9. Coordenadoria de Acompanhamento e Metas Fiscais 

3.10. Coordenadoria de Análise e Acompanhamento de Fundos Municipais 

3.11. Coordenadoria Administrativa 

3.11.1. Assessoria Operacional de Controle Interno 

3.11.2. Assessoria de Zeladoria 

3.11.3. Assessoria Operacional do SIGFIS 

 
 

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Controlador Geral SM 1 

Chefe de Gabinete CC2 1 

Consultor Jurídico CJG 1 

Assessor Jurídico CC1 2 

Assessor Técnico de Infraestrutura ATI 1 

Subcontrolador Geral SCG 1 

Assessor de Controle Interno da CGM CC3 1 

Assessor Técnico CC2 2 

Assessor Técnico Contábil CC2 1 

Coordenador de Auditoria e Controle Interno CC3 1 

Coordenador de Assuntos Externos CC3 1 

Coordenador de Monitoramento e Controle Operacional CC3 1 

Coordenador de Acompanhamento de Metas Fiscais CC3 1 

Coordenador de Análise e Acompanhamento de Fundos Municipais CC3 1 

Coordenador Administrativo CC3 1 

Assessor Operacional de Controle Interno AAC 5 

Assessor Operacional do SIGFIS AAC 1 

Assessor de Zeladoria CC6 2 

 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA SÍMBOLO QUANTIDADE 

Coordenadoria Geral do SIGFIS FC1 1 

Coordenador de Atividades Administrativas do Gabinete do Subcontrolador FC2 1 
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Assessor de Auditoria e Controle Interno FC3 1 

 
 
 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM 

CARGO ATRIBUIÇÃO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Controlador Geral 

 avaliar o cumprimento de metas previstas no Plano Diretor – PD, no 
Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei 
Orçamentária Anual – LOA, e a execução dos programas de governo e 
orçamentos; 

 comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e a 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração municipal e da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito; 

 exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres do Município; 

 apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, bem 
como dar cumprimento às suas deliberações; 

 examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, 
qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios, 
de órgãos e entidades da administração direta e indireta; 

 examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta e 
indireta responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à 
Fazenda Municipal; 

 controlar os custos e preços dos bens e serviços de qualquer natureza 
contratados pela administração direta e indireta; 

 exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial das entidades da administração direta e indireta quanto a 
legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das 
subvenções e renúncias de receitas; 

 estabelecer métodos e procedimentos de controle a serem adotados pelo 
Município para proteção de seu patrimônio; 

 instaurar tomada de contas e tomada de contas especial, quando a ação 
desempenhada pelo órgão competente em apurar a responsabilidade de 
pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de prestar contas e das 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte,  
ou possa resultar dano ao erário público, devidamente quantificado, e 
encaminhá-las com parecer conclusivo a apreciação da Procuradoria 
Geral do Município; 

 orientar e expedir atos normativos concernentes às suas atribuições 
funcionais de fiscalização financeira, contábil, prestação de contas e 
auditoria interna; 

 programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais; 
 determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias; 
 promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou 

ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração, 
dando ciência ao Prefeito, à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, ao interessado e ao titular do órgão ou 
autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da 
denúncia, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos da Lei 
Complementar n.º101/00; 

 propor ao Prefeito a aplicação de penalidades, conforme legislação 
vigente, aos gestores inadimplentes; 

 propor ao Prefeito o bloqueio de transferência de recursos do tesouro  
municipal e de contas bancárias; 

 supervisionar o Plano de Contas Municipal para os órgãos da 
administração direta e aprovar o Plano de Contas dos órgãos da 
administração indireta; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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Chefe de Gabinete 

 chefiar o Gabinete do Controlador Geral;
 coordenar a agenda,pauta de audiência, despachos, viagens e eventos com a 

participação do Controlador Geral;
 prestar apoio logístico e operacional ao Gabinete do Controlador Geral;
 manter a disciplina e assiduidade dos servidores do Órgão;

 supervisionar a conservação, higiene e limpeza do prédio, bens móveis e serviços de 
copa no âmbito da CGM; 

 assegurar o cumprimento do planejamento do calendário de férias e licenças 
dos servidores do Órgão; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais;
 exercer outras atribuições correlatas.

.

 

 

 

 
Consultor Jurídico 

 elaborar pareceres jurídicos, em matérias de interesse municipal na área de 
sua competência; 

 opinar nos procedimentos administrativos em matérias de interesse do 
Município; 

 acompanhar a vigência e legalidade dos contratos; 
 analisar a conformidade dos termos aditivos; 
 prestar Consultoria Jurídica à Controladoria Geral do Município, no exercício  

de suas funções, em matéria de interesse do Município; 
 assessorar juridicamente à Controladoria Geral do Município no Sistema 

Integrado de Fiscalização Financeira, Contábil, Auditoria Interna e Prestação 
de Contas, respondendo a expedientes e processos administrativos em 
matérias de interesse do Município; 

 presidir e acompanhar a instauração e organização dos procedimentos 
administrativos de tomada de contas e tomada de contas especial, no âmbito 
da administração municipal; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais,  
bem como exercer outras atribuições definidas pelo Controlador Geral; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
 

 
 
 
Assessor Jurídico 

  responder pelos arquivos de legislação e pareceres da Controladoria 
Geral do Município na área de sua competência; 

  auxiliar o Consultor Jurídico no exercício de suas atribuições 
institucionais; 

  analisar os processos licitatórios em sua fase preliminar subsidiando o 
Consultor Jurídico na verificação da regularidade das licitações e 
contratos sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade; 

  auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições 
institucionais, bem como exercer outras atribuições definidas pelo 
Controlador Geral; 

 exercer outras atribuições correlatas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assessor Técnico de Infraestrutura 

 promover e/ou participar de reuniões técnicas, seminários, simpósios e 
cursos na área de custos e orçamentos de obras e serviços, bem como 
em outras áreas de atuação da CGM mediante determinação do 
Controlador Geral; 

 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 
solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 

 programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações promovidas pela 
Controladoria Geral do Município no âmbito da execução de obras 
municipais; 

 preparar estudos, pareceres, minutas e coleta de dados, informações e 
subsídios em apoio às decisões do Controlador Geral; 

 prestar apoio técnico às Coordenadorias, visando à agilização dos 
procedimentos que tramitarem pela CGM no âmbito de sua competência; 

 zelar pela preservação do acervo técnico da CGM; 
 auxiliar a Subcontroladoria Geral em suas atividades específicas, sem 

prejuízos das atribuições inerentes a formação técnica, além de outras 
que venham a ser definidas pelo Controlador Geral; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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Subcontrolador Geral 

 substituir o Controlador Geral nas férias, licenças, ausências, 
impedimentos, bem como no caso de vacância do cargo, até nomeação 
do titular; 

 assessorar o Controlador Geral em temas e assuntos relativos à 
administração pública; 

 apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, bem 
como zelar pelo cumprimento de suas deliberações; 

 propor a elaboração de Resoluções e Portarias da Controladoria Geral do 
Município; 

 propor e orientar a expedição de atos normativos concernentes à 
fiscalização de procedimentos na área financeira, contábil e de assuntos 
externos; 

 coordenar as atividades de todas as Coordenadorias; 
 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 
 
 
Assessor de Controle Interno da CGM 

 elaborar pareceres técnicos nos procedimentos de prestação de contas e 
tomada de contas, opinando pela aprovação ou reprovação dos mesmos 
e em matérias de interesse municipal sempre que solicitado pelo 
Controlador Geral; 

 elaborar normas e os métodos de administração financeira e contábil na 
forma estabelecida pela Controladoria Geral do Município; 

 acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis, dos atos e 
fatos relativos as despesas da administração pública, com vistas a 
elaboração das contas de gestão da Prefeitura Municipal; 

 assessorar no exercício do Controle Interno do Poder Executivo, por meio 
de auditoria, inspeções, verificações e perícias, objetivando preservar o 
patrimônio municipal e controlar o comportamento praticado nas 
operações; 

 emitir Certificado de Auditoria que acompanharão as tomadas de contas e 
prestações de contas; 

 opinar em procedimentos administrativos a fim de comprovar a legalidade 
e avaliação dos resultados quanto a eficácia da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal; 

 examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta e 
indireta responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à 
Fazenda Municipal; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
 

 
 
 
 
 
 
Assessor Técnico 

 auxiliar a Assessoria de Controle Interno em suas atividades específicas, 
sem prejuízos de outras atribuições inerentes a formação técnica, além 
de outras que venham a ser definidas pelo Controlador Geral, 

 elaborar e propor, interagindo com as Coordenadorias, a programação 
anual das atividades externas da CGM; 

 planejar e coordenar atividades que visem a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela CGM; 

 prestar apoio na formulação de diretrizes e na definição de prioridades da 
CGM; 

 analisar os processos administrativos quando solicitado no âmbito de sua 
competência; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
 

 
 
 
 
 
Assessor Técnico Contábil 

 auxiliar no exercício do Controle Interno do Poder Executivo, por meio de 
auditoria, inspeções, verificações e perícias, objetivando preservar o 
patrimônio municipal e controlar o comportamento praticado nas 
operações; 

 opinar em procedimentos administrativos a fim de comprovar a legalidade 
e avaliação dos resultados quanto a eficácia da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal; 

 assessorar a análise das prestações de contas dos agentes da 
administração direta e indireta responsáveis por bens e valores 
pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal; 

 auxiliar a Assessoria de Controle Interno em suas atividades específicas, 
sem prejuízos de outras atribuições inerentes a formação técnica, além 
de outras que venham a ser definidas pelo Controlador Geral, 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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Coordenador de Auditoria e Controle Interno 

  realizar auditorias; 
  elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 

solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 
  acompanhar processos administrativos, financeiros e contábeis, bem 

como emitir relatórios sobre os mesmos que tramitarem pela 
Controladoria Geral do Município; 

  propor métodos e procedimentos de controles a serem adotados pelo 
Município para proteção de seu patrimônio; 

  realizar estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do controle interno 
de responsabilidade dos administradores; 

  auxiliar o Assessor de Controle Interno no âmbito da administração direta 
e indireta, em suas auditorias, inspeções, verificações e perícias 
determinadas pelo Controlador Geral; 

  realizar verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a 
identificação de fraudes e desperdícios decorrentes da ação 
administrativa, coordenadas pelo Controlador Geral; 

  auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições 
institucionais,  bem como exercer outras atribuições definidas pelo 
Controlador Geral; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 

Coordenador de Assuntos Externos 

 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 
solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 

 apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, bem 
como dar cumprimento as suas deliberações; 

 auxiliar a Subcontroladoria Geral na fiscalização e acompanhamento de 
prazos para cumprimento de diligências externas no âmbito da 
Controladoria Geral do Município;  

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais. 
 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 
Coordenador de Monitoramento e Controle 
Operacional 
 
 
 
 
 

 monitorar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza, 
contratados pela administração direta e indireta; 

 opinar em procedimentos homologatórios para a aquisição de bens e 
serviços sob a modalidade de compra direta e ou dispensa de licitação; 

 elaborar pareceres técnicos sempre que solicitado pelo Controlador Geral 
na área de sua competência; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais. 
 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 
 
 
 
Coordenador de Acompanhamento e Metas 
Fiscais 

 verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, 
mediante a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento anual 
do Município; 

 auxiliar na elaboração de normas e dos métodos para o acompanhamento 
dos índices de desempenho da gestão e das metas fiscais; 

 realização de estudos e pesquisas na área de sua competência; 
 examinar a execução da receita, bem como das operações de crédito; 
 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 

solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 
 certificar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e a 

eficiência  da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração municipal e da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito; 

 participar da Comissão de Elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como 
avaliar o cumprimento das metas e a execução das mesmas; 

 emitir parecer quanto ao cumprimento de metas previstas no Plano Diretor 
– PD, no Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 
Lei Orçamentária Anual – LOA, e a execução dos programas de governo e 
orçamentos; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais,  
bem como exercer outras atribuições definidas pelo Controlador Geral. 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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Coordenador de Análise e 
Acompanhamento 
de Fundos Municipais 

 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 
solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 

 acompanhar processos administrativos, financeiros e contábeis dos fundos 
municipais, bem como emitir relatórios sobre os mesmos que tramitarem 
pela Controladoria Geral do Município; 

 programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações promovidas pela 
Controladoria Geral do Município no âmbito dos fundos municipais; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições institucionais, 
bem como exercer outras atribuições definidas pelo Controlador Geral; 

 supervisionar os convênios, contratos de repasse e termos de 
compromisso, celebrados pelo Município; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 
Coordenador Administrativo 

 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 
solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal; 

 emitir parecer sobre o desempenho dos servidores lotados na 
Controladoria Geral do Município no prazo final do estágio probatório; 

 opinar em procedimentos administrativos afetos a área de recursos 
humanos; 

 supervisionar, acompanhar e manter atualizada a estrutura administrativa 
nos termos da legislação em vigor; 

 supervisionar e manter arquivo dos contratos administrativos celebrados 
pelo Município na área de recursos humanos; 

 coordenar as atividades das Divisões subordinadas a Coordenadoria de 
Administração em suas atividades específicas; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições 
institucionais,  bem como exercer outras atribuições definidas pelo 
Controlador Geral. 

 exercer outras atribuições correlatas. 
 
  

 
 
 
 
Assessor Operacional de Controle Interno 

 assessorar a Controladoria Geral em suas atividades específicas, sem 
prejuízos de outras atribuições inerentes a formação técnica, além de 
outras que venham a ser definidas pelo Controlador Geral; 

 organizar e manter arquivo das publicações e documentos que tramitam  
pela Controladoria; 

 auxiliar a Coordenadoria de Administração no exercício de suas 
atribuições institucionais, bem como exercer outras atribuições definidas 
pelo Controlador Geral. 

 manter atualizada a estrutura administrativa nos termos da legislação  em 
vigor; 

 manter arquivo dos contratos administrativos celebrados pelo Município 
na área de recursos humanos; 

 auxiliar Controladoria Geral em assuntos de informática; 
 auxiliar a Coordenadoria de Administração no exercício de suas 

atribuições institucionais; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 
Assessor de Zeladoria 

 promover a conservação, higiene e limpeza do prédio, bens móveis e 
serviços de copano âmbito da CGM; 

 manter rotina diária dos serviços sob sua responsabilidade; 
 exercer outras atribuições correlatas. 
 

 
 
 
 
Assessor Operacional do SIGFIS 

 prestar apoio ao Coordenador Geral do SIGFIS;  
 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 

solicitado pelo Coordenador Geral do SIGFIS, em matérias de interesse 
municipal;  

 auxiliar Coordenador Geral do SIGFIS no gerenciamento, fiscalização e 
acompanhamento de prazos para cumprimento de diligências externas no 
âmbito do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS; 

 auxiliar o Coordenador Geral do SIGFIS no exercício de suas atribuições 
institucionais; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATRIBUIÇÃO 

Coordenador Geral do SIGFIS 

 prestar apoio ao Gabinete do Controlador Geral;  
 elaborar pareceres técnicos na área de sua competência, sempre que 

solicitado pelo Controlador Geral, em matérias de interesse municipal;  
 auxiliar o Controlador Geral no gerenciamento, fiscalização e 

acompanhamento de prazos para cumprimento de diligências externas no 
âmbito do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS; 

 auxiliar o Controlador Geral no exercício de suas atribuições 
institucionais; 

 exercer outras atribuições correlatas. 
 

 

 

 

Coordenador de Atividades 
Operacionais do Gabinete do 
Subcontrolador 

 apoio geral ao Gabinete do Subcontrolador Geral;
 promover a integração entre as Coordenadorias e o Gabinete do 

Subcontrolador Geral;
 emitir parecer prévio à primeira fase dos processos de licitação no tocante a 

planilhas, certidões etc., subsidiando a análise jurídica dos processos;
 acompanhar e controlar a utilização das atas de registro de preços dos 

processos tramitados na CGM;
 exercer outras atribuições correlatas.

Assessoria de Auditoria e Controle Interno 

 assessorar o Coordenador de Auditoria na realização de auditorias;
 assessorar no acompanhamento de processos administrativos, financeiros e 

contábeis, bem como emitir relatórios sobre os mesmos que tramitarem pela 
Controladoria Geral do Município;

 assessorar o Coordenador de Auditoria na realização de estudos e pesquisas 
sobre os pontos críticos do controle interno de responsabilidade dos 
administradores;

 assessorar o Coordenador de Auditoria Interna no âmbito da administração 
direta e indireta, em suas auditorias, inspeções, verificações e perícias 
determinadas pelo Controlador Geral;

 assessorar o Coordenador de Auditoria e Controle Interno na realização de 
verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de fraudes 
e desperdícios decorrentes da ação administrativa, coordenadas pelo 
Controlador Geral;

 supervisionar os convênios, contratos de repasse e termos de compromisso, 
celebrados pelo Município;

 exercer outras atribuições correlatas.

 
 

ANEXO XX 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
 

ÓRGÃO  COMPETÊNCIAS 

Secretaria Municipal de Defesa Civil 

 

 

 estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana e 
defesa civil no Município de Queimados; 

 estabelecer relação com os órgãos de segurança e defesa civil estadual e 
federal, visando à ação integrada; 

 planejar e promover a defesa permanente contra desastres naturais, 
antropogênicos e mistos, de maior prevalência no Município; 

 realizar estudos para avaliar, prevenir e reduzir riscos de desastres e 
situações de calamidade pública; 

 criar meios e estabelecer ações prioritárias que possam prevenir ou 
minimizar os desastres naturais ou provocados pelo homem e a melhoria 
dos serviços em geral; 

 estabelecer critérios para o reconhecimento de situação de emergência 
ou de estado de calamidade pública e propor à autoridade competente a 
declaração de situação de emergências e de estado de calamidade 
pública, observando a legislação em vigor; 

 atuar na iminência e em circunstâncias de desastres para minimizar os 
danos e assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade 
pública; 

 realizar a desocupação do pessoal e material das áreas atingidas; 
promover o salvamento de vidas e haveres em perigo; socorrer e assistir 
populações afetadas e reabilitar e recuperar os cenários dos desastres; 

 adotar procedimentos e praticar os atos necessários à redução dos 
prejuízos sofridos por particulares e entidades públicas em decorrência de 
calamidade; 

 promover e executar atividades de integração junto aos órgãos de 
segurança pública e corpo de bombeiros, para ações de políticas públicas 
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de medidas preventivas e corretivas; 
 avaliar critérios técnicos para análise e aprovação de obras e serviços 

destinados a prevenir riscos, minimizar danos e recuperar áreas 
deterioradas por desastres; 

 manter banco de dados com informações e legislações atualizadas, 
relacionadas à defesa civil; 

 elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento das ações em 
tempo de normalidade, bem como, das ações emergenciais, com a 
garantia dos recursos no Orçamento Municipal; 

 executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em 
situações de desastres; 

 implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre 
ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres; 

 promover, através da mídia local, campanhas públicas e educativas para 
instruir a população sobre como proceder em casos de diferentes 
calamidades, bem como, de estimular o envolvimento da população, 
motivando ações relacionadas com a defesa civil; 

 manter informações sobre os órgãos de previsão de tempo, para 
acompanhamento e execução de planos operacionais em tempo 
oportuno; 

 comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o 
transporte de produtos perigosos puserem em perigo a população; 

 implantar e implementar programas de treinamento para voluntariado; 
 capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; 
 implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, 

materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações 
de anormalidades; 

 elaborar proposta de legislação e regulamentação dos assuntos de 
interesse da defesa civil; 

 acompanhar, fiscalizar e controlar, no âmbito da Defesa Civil, os bens 
patrimoniais, arquivos de documentos, ações e processos administrativos; 

 acompanhar a execução orçamentária no âmbito da Defesa Civil; 
 acompanhar a celebração de convênios e contratos e fiscalizar sua 

execução; 
 suprir as necessidades materiais, de serviço e de recursos humanos e 

zelar pela sua guarda e manutenção; 
 elaborar o regimento interno, que disporá sobre funcionamento da Defesa 

Civil, submetendo-o a aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal; 
 exercer outras atividades afins, dentro de sua competência e atendendo a 

legislação em vigor. 

 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, 
 FUNÇÕES DE CONFIANÇA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

20. SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

20.1. Chefia de Gabinete 

20.2. Assessoria Técnica  

20.3. Assessoria de Gabinete 

20.4. Subsecretaria Municipal de Defesa Civil 

20.5. Coordenadoria de Rotinas Administrativas 

20.5.1. Divisão de Recursos Humanos 

20.5.2. Divisão de Patrimônio e Almoxarifado 

20.5.2.1. Assessoria de Expediente 

20.5.2.3. Assessoria de Recepção 

20.6. Coordenadoria de Análise de Risco 

20.6.1. Divisão de Análise de Risco 

20.6.1.1. Assessoria de Mapeamento de Risco 

20.7. Coordenadoria de Medidas Preventivas 

20.8. Diretoria do Departamento de Operações 

20.8.1. Divisão do Atendimento às Emergências 
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20.8.1.1. Assessoria de Controle e Manutenção de Viaturas 

20.9. Diretoria do Departamento de Projetos 

20.9.1. Coordenadoria de Atividades em Educação Preventiva 

20.9.2. Coordenadoria de Equipe de Agentes de Defesa Civil 
 
 

CARGO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Secretário Municipal de Defesa Civil SM 1 

Chefe de Gabinete CC2 1 

Assessor Técnico CC2 1 

Assessor de Gabinete CC4 2 

Subsecretário Municipal de Defesa Civil  SS 1 

Coordenador de Rotinas Administrativas CC3 1 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos CC5 1 

Chefe da Divisão de Patrimônio e Almoxarifado CC5 1 

Assessor de Expediente CC6 2 

Assessor de Recepção CC6 1 

Coordenador de Análise de Risco CC3 1 

Chefe da Divisão de Análise de Risco CC5 1 

Assessor de Mapeamento de Risco CC6 1 

Coordenador de Medidas Preventivas CC3 1 

Diretor do Departamento de Operações CC3 1 

Chefe da Divisão do Atendimento às Emergências  CC5 1 

Assessor de Controle e Manutenção de Viaturas CC6 1 

 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA SÍMBOLO QUANTIDADE 

Coordenador de Atividades em Educação Preventiva FC2 1 

Coordenador de Equipe de Agentes de Defesa Civil FC4 4 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEC 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Secretário Municipal de Defesa Civil 

 chefiar a Secretaria Municipal de Defesa Civil - SEMDEC; 
 participar na formulação e na implementação das políticas e programas que 

venham garantir a realização das ações integradas para garantir o bem estar 
dos munícipes; 

 estabelecer diretrizes e programas de defesa civil, no que diz respeito a 
garantir o pleno exercício da cidadania; 

 interagir e apoiar ações de outros órgãos da administração municipal; 
 estabelecer normas de continuidade dos serviços prestados; 
 promover fiscalização da execução dos serviços à população; 
 despachar periodicamente com o Prefeito os assuntos de sua competência; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Chefe de Gabinete 

 chefiar o Gabinete do Secretário Municipal de Defesa Civil; 
 propor ao Secretário Municipal de Defesa Civil o quadro de pessoal e as 

alterações necessárias; 
 manter o fluxo de comunicação entre todos os órgãos integrantes da SEMDEC; 
 controlar e acompanhar a tramitação de processos; 
 representar o Secretário Municipal de Defesa Civil em atos internos e externos 

a SEMDEC, quando por ele expressamente solicitado nos impedimentos do 
Subsecretário Municipal de Defesa Civil; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor Técnico 
 assessorar o Secretário Municipal de Defesa Civil no exercício de seu cargo e, 

especialmente, no exame e condução dos assuntos que lhe forem atribuídos, 
elaborando pareceres, relatórios, estudos, pesquisas, avaliações, exposições 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 460 - Quinta - feira, 29 de Novembro de 2018 - Ano 02 - Página 18 

 

 

de motivos, dentre outros, além de minutas de quaisquer atos normativos; 
 promover análises conjunturais e gerenciais visando subsidiar a tomada de 

decisões; 
 colaborar com o Secretário Municipal de Defesa Civil na preparação de 

pronunciamentos, discursos e documentos de interesse da SEMDEC; 
 prestar o assessoramento necessário nas atividades que requeiram analise de 

qualquer natureza técnica; 
 subsidiar a Procuradoria Geral do Município com informações complementares 

para instrução na defesa do Município em assuntos de interesse da SEMDEC; 
 preparar minutas e anteprojetos de leis e decretos, elaborar portarias, 

despachos, e prestar informações sobre quaisquer assuntos pertinentes a 
SEMDEC que lhe forem cometidos;  

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Gabinete 

 assessorar o Chefe de Gabinete do Secretário Municipal de Defesa Civil, 
prestando assessoria e apoio às atividades relacionadas; 

 responder pelo Gabinete do Secretário Municipal de Defesa Civil na ausência 
de sua chefia imediata; 

 manter-se informado acerca de assuntos relativos ao trabalho de gabinete, 
correspondências, processos, de modo a permitir que o chefe imediato possa 
tomar decisões fundamentais; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Subsecretário Municipal de Defesa Civil 

 chefiar a Subsecretaria Municipal de Defesa Civil; 
 assistir o Secretário Municipal de Defesa Civil em sua representação política e 

social nas questões atinentes a defesa civil; 
 propor ao Secretário Municipal de Defesa Civil, que deverá sugerir ao Prefeito, 

a assinatura de convênios, acordos, ações e parcerias com órgãos municipais, 
estaduais, federais e empresas particulares, visando cooperação e/ou 
obtenção de recursos financeiros para solução dos problemas de defesa civil;    

 planejar, acompanhar e avaliar a implementação de programas e projetos para 
área de defesa civil; 

 elaborar propostas de legislação e regulamentação em assuntos de defesa 
civil; 

 promover e executar a atividade de integração dos órgãos de segurança 
pública; 

 estimular e promover o reaparelhamento dos órgãos de defesa civil; 
 articular-se com entidades governamentais ou não-governamentais, 

objetivando efetivar sua integração em ações de defesa civil; 
 incentivar e acompanhar a atuação de instituições de Defesa Civil Estadual e 

Municipal;  
 substituir o Secretário Municipal de Defesa Civil nas férias, licenças, ausências, 

impedimentos, bem como no caso de vacância do cargo, até nomeação do 
titular;  

 exercer outras atribuições correlatas. 

Coordenador de Rotinas Administrativas 

 chefiar o Departamento Administração; 
 auxiliar o Secretário Municipal de Defesa Civil no desempenho de suas 

competências; 
 garantir suporte na gestão de pessoas, na administração de material, 

patrimônio, informática e serviços para a SEMDEC e unidades escolares; 
 definir diretrizes, planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorar 

resultados e implementar políticas de mudança; 
 coordenar e controlar equipes que prestam serviços à SEMDEC, como vigias, 

auxiliares de serviços gerais, bombeiros, motoristas, e outros servidores de 
apoio; 

 manter o fluxo de comunicação entre todos os órgãos integrantes da SEMDEC; 
 proporcionar suporte operacional necessário para a realização e divulgação 

das atividades e eventos; 
 zelar pelos recursos materiais disponibilizados para as ações; 
 propiciar ao Secretário Municipal de Defesa Civil o suporte necessário para o 

fiel cumprimento das atribuições da SEMDEC; 
 definir e gerenciar escala de trabalho da equipe que integra o órgão; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 chefiar o Setor de Recursos Humanos; 
 chefiar a execução de serviços de apoio na área de administração de pessoal, 

fornecer e receber informações sobre frequência, licença, férias, gratificações, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 

 manter arquivo das fichas funcionais atualizadas dos servidores lotados na 
SEMDEC; 

 realizar o controle da frequência dos servidores lotados na SEMDEC; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Chefe da Divisão de Patrimônio e 
Almoxarifado 

 chefiar o Setor de Patrimônio e Almoxarifado; 
 administrar o patrimônio da SEMDEC através de ações de recebimento, 

registro, tombamento, carga e conservação dos bens; 
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 acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente em 
relação a recebimento de bens móveis e imóveis; 

 organizar e manter o estoque para os suprimentos dos órgãos da SEMDEC; 
 manter a conservação do material de consumo em estoque sob rigoroso 

controle e em condições físicas adequadas de armazenamento; 
 realizar a baixa no inventário físico, dos bens móveis e imóveis; 
 realizar balancetes mensais das variações patrimoniais e inventário anual físico 

e financeiros da SEMDEC; 
 realizar a baixa no inventário físico dos bens móveis inservíveis, conforme a 

legislação vigente; 
 manter atualizado o registro de bens de consumo e bens patrimoniais da 

SEMDEC; 
 zelar e manter sob guarda os bens patrimoniais da SEMDEC; 
 fiscalizar a aplicação das normas para a gestão do patrimônio mobiliário no 

âmbito da SEMDEC; 
 efetuar a análise da vida útil e financeira dos bens móveis, bem como para fins 

de alienação, permuta, doação, comodato e cessão dos bens patrimoniais, 
inclusive acompanhar as ações junto a outros órgãos; 

 zelar pelo bom uso dos bens de consumo e patrimoniais, evitando o 
desperdício; 

 manter arquivo de documentos referentes a movimentação de bens móveis e 
imóveis, tais como termos de doação, transferência entre outros; 

 fornecer quando solicitado, informações e documentos para subsidiar os 
trabalhos de inspeção in loco, dos órgãos de controle interno e externo;  

 zelar pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo da SEMDEC, 
observando as normas e procedimentos pertinentes; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Expediente 

 assessorar o Setor de Expediente; 
 receber, registrar, expedir e agilizar a distribuição dos processos na SEMDEC; 
 controlar a movimentação de todos os processos e demais documentos entre 

os órgãos da SEMDEC e outros órgãos externos; 
 prestar informações sobre o andamento dos processos às partes interessadas; 
 supervisionara conservação, higiene e limpeza do prédio, bens móveis e 

serviços de copa; 
 controlar o acesso dos usuários às instalações físicas da SEMDEC; 
 monitorar o sistema de telefonia, através da central telefônica, bem como 

atender as solicitações de novos ramais; 
 gerenciar e executar os serviços reprográficos dirigidos ao atendimento dos 

setores internos; 
 acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos;  
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Recepção 
 assessorar o Setor de Recepção; 
 organizar a recepção do público que se dirige a SEMDEC; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Coordenador de Análise de Risco 

 adotar procedimentos e praticar os atos necessários à redução dos prejuízos 
sofridos por particulares e entidades públicas em decorrência de calamidades e 
dar segurança à população; 

 assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública; 
criar condições para recuperação de moradias; 

 formular medidas e promover contatos com órgãos afins 
que aprimorem os objetivos visados pela entidade. 

 assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública; 
 manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas com as 

ameaças, vulnerabilidades, áreas de risco e população vulnerável;  
 participar e colaborar com programas coordenados pelo SEMDEC; 
 sugerir obras e medidas de prevenção com o intuito de reduzir desastres; 
 promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da 

população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia 
local; 

 comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o 
transporte de produtos perigosos puserem em perigo a população;  

 exercer outras atribuições correlatas.   

Chefe da Divisão de Análise de Risco 

 chefiar a Divisão de Análise e Prevenção; 
 estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e 

acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno. 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Mapeamento de Risco 

 assessorar o Setor de Mapeamento; 
 implantar o banco de dados e elaborar os mapas de áreas de riscos, 

vulnerabilidades e eminência de desastres; 
 exercer outras atribuições correlatas. 
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Coordenador de Medidas Preventivas 

 chefiar a Coordenadoria de Medidas Preventivas da SEMDEC; 
 elaborar estudos e executar medidas preventivas; 
 formular medidas e promover contatos com órgãos afins 

que aprimorem os objetivos visados pela entidade. 
 participar e colaborar com programas coordenados pelo SEMDEC; 
 exercer outras atribuições correlatas.   

Diretor do Departamento de Operações 

 manter a equipe em pronto emprego adestrada e aparelhada; 
 promover ações preventivas e articuladas através de mutirão ou campanhas 

didáticas; 
 orientar, integrar, coordenar e fiscalizar o atendimento operacional executado 

pela Coordenadoria de Defesa Civil; 
 propor medidas que visem racionalizar e melhorar as ações de segurança 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Defesa Civil; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Chefe da Divisão do Atendimento às 
Emergências 

 chefiar a Divisão do Atendimento às Emergências 
 estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e 

acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno; 
 exercer outras atribuições correlatas. 

Assessor de Controle e Manutenção de 
Viaturas 

 assessorar o Setor de Controle e Manutenção de Viaturas 
 executar e controlar os serviços de transporte e de guarda dos veículos 

municipais; 
 orientar e fiscalizar a utilização adequada dos veículos e o cumprimento dos 

dispositivos e normas legais de trânsito; 
 controlar a movimentação, bem como o registro de fatos e ocorrências com os 

veículos oficiais; 
 organizar e manter atualizado o cadastro de veículos e de motoristas; 
 vistoriar os veículos; 
 acompanhar e atestar a prestação de serviços e o fornecimento, por terceiros, 

de combustíveis, lubrificantes e outros materiais; 
 promover o abastecimento, lubrificação e lavagem dos veículos sob a 

responsabilidade da SEMDEC; 
 controlar e acompanhar os custos com manutenção, reparo e consumo de 

combustíveis e lubrificantes, elaborando demonstrativos de despesas; 
 inspecionar e testar as viaturas submetidas a reparo, antes de sua liberação 

para uso; 
 designar motoristas e veículos para atender aos serviços de transporte 

requisitados pelas demais unidades, observando as prioridades e o uso 
racional da frota; 

 planejar e executar as revisões periódicas e manutenções preventivas e 
corretivas dos veículos; 

 proceder ao levantamento e à avaliação dos danos materiais sofridos em caso 
de acidentes de trânsito; 

 realizar a programação de compras de ferramentas, equipamentos, peças e 
outros materiais necessários ao desempenho das atividades; 

 emitir laudos e pareceres técnicos acerca das condições de uso ou estado de 
conservação dos veículos; 

 promover condições de segurança pessoal e de terceiros no local de trabalho; 
 observar as atribuições delegadas a gestores, tais como: de contratos, táticos e 

operacionais, no que couber; 
 exercer outras atribuições correlatas 

 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATRIBUIÇÕES 

Coordenador de Atividades em Educação 
Preventiva 

 coordenar as atividades de integração junto aos órgãos de Segurança Pública 
e Corpo de Bombeiros para ação de políticas públicas de medidas preventivas 
e corretivas; 

 implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, 
vulnerabilidades e riscos de desastres; 

 promover através da mídia local, campanhas públicas e educativas para instruir 
a população sobre como proceder em casos de diferentes calamidades, bem 
como, de estimular o envolvimento da população, motivando ações 
relacionadas com a defesa civil; 

 estudar e propor normas, planos e procedimentos que visem a prevenção, 
socorro e assistência da população e recuperação de áreas de riscos ou 
quando estas forem atingidas por desastres. 

 promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da 
população, motivando ações relacionadas com a defesa civil através da mídia 
local; 

 capacitar recursos humanos para ações de defesa civil; 
 exercer outras atribuições correlatas. 
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Coordenador de Equipe de Agentes de 
Defesa Civil 

 orientar e supervisionar diretamente sua equipe no atendimento às ocorrências 
e nas ações de rotina, cumprindo e fazendo cumprir os  
procedimentos técnicos de segurança; 

 executar as ações laborais preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas inerentes aos trabalhos operacionais da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil; 

 exercer outras atribuições correlatas. 

 
 

ANEXO XXV 
 

REMUNERAÇÃO 
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

SÍMBOLO VALOR  

SM  R$                   11.000,00  

SS  R$                     7.815,99  

SCG  R$                     7.815,99  

SPG  R$                     7.815,99  

SSA  R$                     6.858,93  

SCA  R$                     6.858,93 

CJG  R$                     7.815,99 

AEG R$                     6.858,93 

ATI  R$                     6.858,93 

ATA  R$                     6.858,93 

APU  R$                     6.858,93 

ACI  R$                     7.815,99 

PCL  R$                     7.815,99  

DGM  R$                     7.815,99 

DEF  R$                     4.274,87 

ATF  R$                     4.274,87 

ACP  R$                     2.392,65  

AST  R$                     2.392,65  

AAC  R$                     2.392,65  

AAE  R$                     2.392,65 

ATG  R$                     5.474,87 

ATC  R$                     5.474,87 

ATP  R$                     5.474,87 

  
CC1  R$                     6.061,38  

CC2  R$                     4.274,87  

CC3  R$                     3.200,83  

CC4  R$                     1.775,88 

CC5  R$                     1.488,76 

CC6  R$                     1.010,23 

  
CC3FAZ  R$                     6.593,08  

CC4FAZ  R$                     3.200,83  
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CC5FAZ  R$                     2.764,84  

 
 

CC5SAU  R$                     2.600,00 

 
 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI N° 1.471/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

“ALTERA A LEI Nº 1.337/16, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016”. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Inclui os §§ 5º e 6º no art. 4º da Lei nº 1.337/16, com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - ....................................................................................... 

...................................................................................................... 

§ 5º - Deverá constar no plano de trabalho de parcerias, celebradas mediante termo de colaboração ou 
de fomento, a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou 
dos projetos abrangidos pela parceria. 

 
§ 6º - A administração pública municipal deverá adotar procedimento claros, objetivos e simplificados, 
contendo no edital do chamamento público a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
celebração da parceria, sendo a planilha detalhada de custos apresentada pelas entidades 
participantes durante o credenciamento de propostas, e analisada pela Comissão Técnica do certame 
na etapa de seleção e julgamento das propostas, com base nos critérios estabelecidos no edital de 
metodologia de pontuação e dos princípios norteadores da Administração Pública.” 

 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 

 

 

 

LEI N° 1.472/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

“ALTERA A LEI Nº 801/06, DE 14 DE AGOSTO DE 2006”. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Altera a redação dos artigos 4º, 7º, e 15 da Lei nº 801/06, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - A prestação do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares far-se-á mediante autorização do 
órgão público competente responsável pela educação, orientação, coordenação, fiscalização, aplicador 
e apreciador das questões relacionadas com as práticas e condutas dos condutores e pedestres 
usuários do transporte e do trânsito municipal da cidade de Queimados, devendo os pretendentes a 
prestação do referido serviço estarem enquadrados nas seguintes condições e categorias: 

 

I. Categoria “A”- MOTORISTA TITULAR PROFISSIONAL AUTÔNOMO, sendo este devidamente 
habilitado com CNH, na categoria D, além de satisfazer aos requisitos estabelecidos no 

 

FC1  R$                     3.402,88  

FC2  R$                     2.392,65  

FC3  R$                     1.222,91  

FC4  R$                    1.010,23 

FC5  R$                        425,36 
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regulamento desta lei, que o mesmo seja proprietário ou arrendátário de um veículo destinado 
ao Serviço de Transporte Coletivo de Escolares; 

 

II. Categoria “B” – MOTORISTA AUXILIAR PROFISSIONAL AUTÔNOMO, sendo este 
devidamente habilitado com CNH, na categoria D, além de satisfazer aos requisitos 
estabelecidos no regulamento desta lei, que o mesmo possua autorização escrita e 
homologada na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, com a ciência e aceite do 
proprietário ou arrendátário do veículo licenciado pelo motorista titular, destinado ao Serviço de 
Transporte Coletivo de Escolares, para a utilização do respectivo veículo pela pessoa física 
licenciada para exercer a função de motorista auxiliar; 

 

III. Categoria “C” – MOTORISTA PROFISSIONAL DE EMPRESA, sendo este proveniente de 
vínculo empregatício com pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de 
Queimados, que assumirá junto ao licenciamento municipal a responsabilidade objetiva de 
sujeito passivo titular, de ordem tributária, administrativa, civil e criminal, perante os órgãos 
públicos. 

 

§ 1° - Todo o condutor pretendente a prestação do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares deverá 
estar devidamente habilitado com CNH, na categoria D, dentro do período de validade, além de 
satisfazer aos requisitos estabelecidos no regulamento desta lei. 

 

§ 2° - O condutor vinculado à pessoa jurídica de direito privado, além da documentação devida, 
conforme disposto em norma vigente, para o exercício da atividade de transporte coletivo de escolares, 
deverá em caráter obrigatório apresentar, quando solicitado, documento válido que vincule o mesmo à 
empresa licenciada para a prestação do referido serviço. 

 

§ 3° - Cada veículo que for destinado para o Serviço de Transporte Coletivo de Escolares deverá 
apresentar, por passageiro, seguro APP, devendo a sua apólice conter um valor mínimo de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), para cobertura de danos decorrentes de sinistros supervenientes 
relacionados a execução do serviço. 

 

Art. 7° - Os veículos do Serviço de Transporte Coletivo de Escolares serão classificados, com base na 
lotação prevista no Certificado de Registro, da seguinte forma: 

 

I. CLASSE “A” – para os veículos, com porta de acesso lateral corrediça de embarque e 
desembarque facilitado, tendo capacidade mínima de 07 (sete) passageiros e máxima de 10 
(dez) passageiros por veículo; 

 

II. CLASSE “B” – para os veículos com capacidade mínima de 10 (dez) passageiros e máxima de 
12 (doze) passageiros por veículo; 

 

III. CLASSE “C” – para os veículos com capacidade superior a 12 (doze) passageiros por veículo. 

 

Art. 15 - O Conselho de Transporte Público Coletivo da Secretária Municipal de Transporte e Trânsito 
será constituído por 01 (um) representante dos prestadores do Serviço de Transporte Coletivo de 
Escolares, devidamente indicado pelo consenso, de maioria absoluta, em manisfestação expressa e 
por escrito, das categorias “A, B e C”, constantes no artigo 4° desta lei, e homologado a indicação de 
tal responsável, pelo gestor da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito caso não haja conduta, 
ou imposição jurídica que torne inviável ou impossível a referida pessoa física de representar os 
anseios das categorias em prol do bom andamento do serviço.” 

 
 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 

 
 
 

LEI Nº 1.473/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

“INCLUI OS §§ 6º E 7º NO ART. 20 DA LEI Nº 169/95 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam incluídos os §§ 6º e 7º no art. 20 da Lei nº 169/95, com a seguinte redação: 
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“§ 6º - A gratificação prevista na alínea “b” não será computada caso o concurso prestado pelo 
servidor público for o específico das funções de Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, 
Supervisor de Ensino, Dirigente de Turno e Implementador Pedagógico (de Sala de Leitura; de 
Biblioteca; de Projetos Especiais; de Programas Educacionais; de Assessoramento Curricular; de 
Tecnologia). 

 
§ 7º - A gratificação prevista na alínea “f” somente será concedida nos casos em que a titulação 

em nível superior de bacharelado ou licenciatura for correlata com as atribuições do cargo do membro 
do Magistério.” 

 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 

 
 
 

LEI Nº 1.474/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

“ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 1.366/17 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica alterado o § 1º do art. 3º da Lei nº 1.366/17, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º - ................................................................................................. 
............................................................................................................... 

§ 1º - Fica assegurado aos servidores, para fins da incorporação de que trata os §§ 2º, 3º e 4º 
do art. 56 da Lei nº 1.060/11, exonerados pelas Portarias nº 836/2016, nº 837/2016 e nº 838/2016, de 
17/10/2016, em razão do contingenciamento estabelecido pela Lei nº 1.316/16, que posteriormente 
foram nomeados ou designados para responder pelas atribuições de cargos em comissão ou funções 
de confiança, a contagem ininterrupta do período de exercício do cargo ou função de confiança, até a 
publicação desta lei. 
..............................................................................................................” 

 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 

 
 
 
LEI N° 1.475/18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 

“DISPÕE SOBRE O SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC, AUTORIZA A COBRANÇA PELA SUA UTILIZAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1° - A coleta e destinação dos Resíduos da Construção Civil – RCC passam a ser cobrados na modalidade de preço 
público, devendo a tabela com os valores de cobrança ser expedida através de decreto. 

 
Art. 2° - Para efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições: 
 

I. Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha; 

 
II. Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos 

que gerem os resíduos definidos nesta Lei;  
 

III. Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as 
fontes geradoras e as áreas de destinação. 
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Art. 3° - Os Resíduos da Construção Civil – RCC são aqueles resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  
 

a. de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplanagem;  
 

b. de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  
 

c. de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios, 
etc.) produzidas nos canteiros de obras.  

 
Art. 3° - Os Geradores de Resíduos de Construção Civil – RCC deverão ser classificados, para efeitos desta lei, da seguinte 

forma: 
 

I. Pequenos: São considerados pequenos geradores de RCC, aqueles que geram até 2m³/mês; 
 

II. Médios: São considerados médios geradores de RCC, aqueles que geram entre 2m³/mês à 7m³/mês; 
 

III. Grandes: São considerados grandes geradores de RCC, aqueles que geram acima de 7m³/mês; 
 
Art. 4º - O serviço de Coleta e Destinação de Resíduos de Construção Civil ficará à disposição apenas dos geradores de RCC 

indicados nos incisos I e II do art. 3º desta lei. 
 
Art. 5° - A cobrança do preço público para coleta e destinação do RCC se dará de acordo com a quantidade do material a ser 

retirado em metros cúbicos (m³), o peso do material, a carga, a descarga e o custo do transporte. 
 
Parágrafo único – O não recolhimento dos valores do preço público até a data de vencimento, será aplicada multa e inscrição 

em dívida ativa em nome do gerador do RCC, nos termos do Código Tributário do Município de Queimados. 
 
Art. 6º - Caberá exclusivamente à Prefeitura, determinação do local onde será destinado o resíduo retirado, excluído os 

Grandes Geradores indicados no inciso III do art. 3º desta lei, que serão responsáveis pela retirada dos resíduos, sob pena de multa na 
forma da legislação municipal vigente. 

 
Parágrafo único – Incidirá na multa prevista na legislação vigente, os Pequenos e Médios Geradores que não atenderem as 

normas de regulamentação. 
 
Art. 7°- O Poder Executivo regulamentará a presente lei através de decreto. 
 
Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,  
            RESOLVE: 

  
PORTARIA Nº 2705/18. EXONERAR a servidora PAULA RIBEIRO MENEZES COSTA, do cargo em comissão de Diretor 
Previdenciário, símbolo CC3, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, a 
contar de 29/11/2018. 
 
 
PORTARIA Nº 2706/18. EXONERAR a servidora RAFAELA BASTOS DINIZ, da função de confiança de Assessor de Apoio Tributário 
e Dívida Ativa, símbolo FC3, da Procuradoria Geral do Município – PGM, a contar de 30/11/2018. 
 
 
PORTARIA Nº 2707/18. LOTAR a servidora RAFAELA BASTOS DINIZ, matrícula nº 12275/01, Agente Administrativo– PGM, na 
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEMUSOP, a contar de 01/12/2018. 
 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
P R E F E I T O 
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Despachos do Prefeito 
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Atos do Controlador Geral do Município 
 

Processo: 5057/2018/01. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido ao servidor TÂNIA NUNES CORBO – MAT. 4233/21, através do processo n.º 4564/2018/01, no 
valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 
 
Processo: 5036/2018/01. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido ao servidor RENATA BRETAS ZATTAR – MAT. 10182/0, através do processo n.º 4563/2018/01, 
no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). 

 
Processo: 4825/2018/08. Com base no parecer desta Controladoria Geral e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido o servidor DANIEL ANTONIO DA SILVA – MAT. 5910/21, através do processo n.º 3792/2018/08, 
no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

 
Processo: 4397/2018/19. Com base no parecer do Chefe da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições 
conferidas pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS nos 
termos da Lei 1009/10, a prestação de contas referente ao adiantamento concedido a servidora NILCILENE MOREIRA DA SILVA – 
MAT. 13106/01, através do processo n.º 1780/2018/19, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

 
AIR DE ABREU 

Controlador Geral do Município 
 

Atos do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito 
 
Portaria nº 045/SEMUTTRAN/18, de 28 de novembro de 2018. 
(Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento do Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS) 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art 1º - Alterar a Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento, que tem por objetivo organizar as operações previstas no 
Convênio de Cooperação na Ordem Pública, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Queimados, com 
interveniência da PMERJ através do PROEIS, definindo o quantitativo de servidores, policias militares e equipamentos necessários 
para cada operação, atendendo proposta do Programa Estadual de Integração de Segurança – PROEIS, sem ônus para os cofres 
públicos, passando a mesma a ser composta por: 
- Bethania de Souza Santana, Mat. 13252/01 – Assessor Jurídico; 
- Jorge Santos do Nascimento – Mat. 10824/02, Subsecretário Adjunto de Trânsito; 
- Darwin de Freitas – Mat. 5541/71, Assessor Técnico; 
- Dario da Silva – Mat. 7773/93, Coordenador de Rotinas Administrativas (Suplente) 
 
Art. 2º - A Comissão deverá elaborar relatório periódico, detalhando as formas de execução do referido Programa, informando 
eventuais problemas registrados. 
 
Art. 3º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário, 
 
Portaria nº 046/SEMUTTRAN/18, de 28 de novembro de 2018. 
(Comissão para acompanhamento e Validação de Execução Contratual celebrado com o prestador de serviço) 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, 
 

          RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a Comissão para Acompanhamento e Validação de Execução Contratual celebrado com o prestador de serviço no 
âmbito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTTRAN, passando a mesma a ser composta por: 
 
- Michelle Langer de Souza – mat. 8284/83 
- Bethania de Souza Santana – mat. 13252/01 
- Darwin de Freitas – mat. 5541/71 
- Dario da Silva – mat. 7773/93 (suplente) 
 
Art. 2º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário. 
 
Portaria nº 047/SEMUTTRAN/18, de 28 de novembro de 2018. 
(Comissão para acompanhamento e Validação do Procedimento Licitatório de Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros) 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DETRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, 
 

          RESOLVE: 
Art. 1º - Alterar a Comissão para acompanhamento do Procedimento Licitatório de Serviço Público do Transporte Coletivo de 
Passageiros, Concorrência nº 04/17 no âmbito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTTRAN, passando a mesma a 
ser composta por: 
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- Darwin de Freitas – mat. 5541/71 
- Bethania de Souza Santana – mat. 13252/01 
- Michelle Langer de Souza – mat. 8284/83 
- Jorge Santos do Nascimento – Mat. 10824/02 (suplente) 
 
Art. 2º - Qualquer irregularidade observada pela Comissão a qualquer tempo deverá ser imediatamente comunicada ao Secretário. 
 

JORGE SANTOS DO NASCIMENTO 
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito (respondendo) - Matrícula 10824/02 

 

Atos do Secretário Municipal de Urbanismo 

 
ERRATA 

PUBLICADO NO DOQ Nº 449 DE 08/11/2018. 
 
Onde se lê: 
Portaria nº 018/SEMUR/2018 – Publica o Habite-se (Aceite de Obra) nº 026/2018 
O Secretário Municipal de Urbanismo, no uso de suas atribuições em vigor, considerando o Decreto nº 2.323/18, de 03 de Outubro de 
2018; 

R E S O L V E:  
Tornar público que NAHUM GANEM NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.126.367-72, recebeu da Secretaria Municipal de 
Urbanismo – SEMUR o HABITE-SE (Aceite de Obra) Nº 026/2018 emitido em 29/10/2018, o qual declara através do processo de nº 
2385/2018/10, edificações de uso residencial que tomarão os n

os
 279 – Casas 01, 02 e 16 – Casas 01, 02 e 03, totalizando 318,90m² 

de área construída, erguidas a partir do Alvará de Licença nº 027/2016 concedido em 20 de Agosto de 2016, sobre o lote nº 01 da 
quadra QSM, situado na Rua Papagaio (antiga 23), esquina com a Rua dos Bezouros – Bairro Vila Pacaembu (Loteamento Vila 
Pacaembu), Queimados – RJ., de acordo com parecer fiscal, foi construído de acordo com a planta arquivada sob o nº 63/18 em nome 
da empresa GANEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/MF nº 29.829.736/0001-59 e encontra-se em condições de 
Habitabilidade (Uso). 
 
Leia-se: 
Portaria nº 018/SEMUR/2018 – Publica o Habite-se (Aceite de Obra) nº 026/2018 
O Secretário Municipal de Urbanismo, no uso de suas atribuições em vigor, Considerando o Decreto nº 2.323/18, de 03 de Outubro de 
2018; 

R E S O L V E:  
Tornar público que NAHUM GANEM NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.126.367-72, recebeu da Secretaria Municipal de 
Urbanismo – SEMUR o HABITE-SE (Aceite de Obra) Nº 026/2018 emitido em 29/10/2018, o qual declara através do processo de nº 
2385/2018/10, edificações de uso residencial que tomarão os n

os
 279 – Casas 01, 02 e 16 – Casas 01, 02 e 03, totalizando 324,28m² 

de área construída, erguidas a partir do Alvará de Licença nº 027/2016 concedido em 20 de Agosto de 2016, sobre o lote nº 01 da 
quadra QSM, situado na Rua Papagaio (antiga 23), esquina com a Rua dos Bezouros – Bairro Vila Pacaembu (Loteamento Vila 
Pacaembu), Queimados – RJ., de acordo com parecer fiscal, foi construído de acordo com a planta arquivada sob o nº 63/18 em nome 
da empresa GANEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/MF nº 29.829.736/0001-59 e encontra-se em condições de 
Habitabilidade (Uso). 

JOYLDE ALVES MOREIRA 
Secretário Municipal de Urbanismo – Mat. 13118/02  

 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 

 
ATO Nº 091/SEMUS/18 DE 28/11/2018 
(Designação de Responsável Técnico pela Central de Abastecimento Farmacêutico Semus) 
 
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
Designar a “Farmacêutica e Comissionada no Cargo de Diretor Departamento de Assistência Farmacêutica” - HELEN 
MARTINS DE OLIVEIRA – Matrícula nº 13581/01 - para atuar também como Responsável Técnico pela Central de Abastecimento 
Farmacêutico da SEMUS, situada na Rua Onze, S/N Vila Pacaembu – Queimados – da Rede Municipal de Saúde, a contar da 
data da sua publicação. 

LÍVIA GUEDES SIMÕES 
Secretária Municipal de Saúde 

 

Atos do Secretário Municipal de Assistência Social 
 

Processo: 3390/2018/03. Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município em fls. 72/76 e da Controladoria Geral do 
Município em fls. 90/92, AUTORIZO, na forma da lei, a celebração do Termo de Ajuste e Reconhecimento de Dívida para cobrir as 
despesas referentes à prestação de serviço por empresa especializada na locação de veículos automotores, biocombustível 
(gasolina/etanol), sem fornecimento de combustível e sem motorista, para uso administrativo e operacional, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEMAS, sem cobertura contratual durante o período de 09/05/2018 a 05/07/2018, no valor total de 
R$ 38.376,00 (Trinta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais) em favor de TRANSPORTE VIA LIGHT EIRELI - EPP – CNPJ 
16.866.330/0001-02. 
 

ELTON TEIXEIRA ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal de Assistência Social - Mat. 12.979/01 
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Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 
RESOLUÇÃO Nº139/CMS/2018. Dispõe sobre a Alteração das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde de 
Queimados, e revoga a Resolução N°124/CMS/2018. 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 8.142 de 27 de dezembro 
de 1990 e pela Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016 em Reunião Ordinária realizada em 25/10/2018, na sede do Conselho 
Municipal de Saúde de Queimados, Rua Mesquita, n°74 - Centro- Queimados - RJ, com base na decisão da Plenária decide: 
 
Considerando os Artigos nº 196º, nº 197º, nº198º, nº199 e nº 200 da CRFB, que garanti o Direito á Saúde igualitário e universal de 
Todos e Todas e dever do Estado e a participação da Comunidade na fiscalização e controle e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990; que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da Saúde, a organização dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990; que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde e dá outras 
providências; 
 
Considerando a Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016, que altera a Lei nº 828 de 09 de Janeiro de 2007; 
 
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de Maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que determina e define as diretrizes de 
funcionamento dos Conselhos de Saúde; 
 
Considerando que as Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde têm como finalidade de Fiscalizar as Ações da 
Secretaria Municipal de Saúde de Queimados e conceder parecer.  
  

Resolve:  
 
Artigo 1°: Ficam instituídas no Conselho Municipal de Saúde as Comissões Permanentes com a finalidade de Fiscalizar as Ações da 
Secretaria Municipal de Saúde no âmbito do Município de Queimados, as Comissões fiscalizadoras têm autonomia para fiscalizar 
todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, bem como, as credenciadas pelo SUS. 
 
Artigo 2°: Esta Resolução deverá ser fixada em local no qual todos possam ter visibilidade, nos Setores e Departamentos no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde, bem como as Instituições Privadas Credenciadas no Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 
n°12.527 de 18 de Novembro de 2011. 
 
Artigo 3º: Em caso de descumprimento do Artigo acima o Conselho de Saúde notificará a Secretaria Municipal de Saúde para que tome 
as devidas providências. 
 
Artigo 4º: O Conselho Municipal de Saúde terá as seguintes comissões; 
 

 Comissão de Orçamento e Finanças 
Josué Silva da Costa / Usuário  
Devanir Alves Azevedo / Usuário  
Rosangela Santos Melo / Profissional 
Paula Ribeiro Menezes /Gestor  
 

 Comissão de Fiscalização de Patrimônio e Infraestrutura 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos /Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional  
Luiz Augusto da Silva Macedo /Gestor 
 

 Comissão de Saúde Mental  
Tereza Maria Ferreira Barbosa / Usuário  
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Ruth do Nascimento Silveira Costa / Gestor 
 

 Comissão de Atenção Básica  
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento / Usuário  
Rubens Arlei Nogueira / Usuário  
Maria da Penha Oliveira / Profissional  
Paula Ribeiro Menezes / Gestor  
 

 Comissão de Assistência Especializada 
Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos / Usuário  
Maria Cristina Dias Fernandes / Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Maria Betania Pessoa de Paiva / Gestor  
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 Comissão de Vigilância em Saúde 
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento / Usuário  
Josué Silva da Costa / Usuário  
Maria da Penha Oliveira / Profissional  
Amanda Morais dos Santos /Gestor 
 

 Comissão de Assistência Farmacêutica 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos /Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Amanda Morais dos Santos / Gestor  
 

 Comissão de Recursos Humanos e Educação Permanente 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Tereza Maria Ferreira Barbosa / Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Maria Betania Pessoa de Paiva / Gestor  
 

 Comissão de Atenção Integral a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente 
Maria Cristina Dias Fernandes / Usuário  
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento / Usuário 
Maria da Penha Oliveira / Profissional 
Amanda Morais dos Santos /Gestor 
 

 Comissão de Saúde do Trabalhador 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Tereza Maria Ferreira Barbosa / Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Luiz Augusto da Silva Macedo /Gestor 
 

 Comissão da Pessoa com Deficiência e Doenças Crônicas não Transmissíveis 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Tereza Maria Ferreira Barbosa / Usuário  
Janaina Barão de Souza / Profissional 
Avelino de Almeida Filho / Gestor  
 

 Comissão das Doenças Crônicas Transmissíveis 
Patrícia Rodrigues da Silva / Usuário  
Devanir Alves Azevedo / Usuário  
Maria Regina Roldão Evangelista / Profissional  
Paula Ribeiro Menezes / Gestor  
 

 Comissão das Doenças Imunopreveníveis 
Rubens Arlei Nogueira / Usuário 
Maria Cristina Dias Fernandes / Usuário  
Rosangela Santos Melo / Profissional 
Amanda Morais dos Santos /Gestor 
 

 Comissão de Controle e Avaliação 
Josué Silva da Costa / Usuário 
Rubens Arlei Nogueira / Usuário  
Maria Regina Roldão Evangelista / Profissional 
Luiz Augusto da Silva Macedo /Gestor 
 

 Comissão de Ética e Conduta 
Josué Silva da Costa / Usuário 
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento / Usuário 
Maria da Penha Oliveira / Profissional  
Luiz Augusto da Silva Macedo /Gestor 
 
Artigo 5°: Fica revogada a Resolução N°124/CMS/2018. 
 
Artigo 6°: A Presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

MARIA DA PENHA OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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Atos do Poder Legislativo 
 
DECRETO LEGISLATIVO N°431/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
AUTORA: VER. ELOÍZA HELENA DE SOUZA 
 
“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a Ilma. Sra. MARIA DEOTÉRIA ALVES”. 
 
Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA: 
 
Art.1° - Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Queimadense, a Ilma. Sra. MARIA DEOTÉRIA ALVES, conforme dispõe o 
Inciso XXI Artigo 40 da Lei Orgânica Municipal. 
 
Art.2° - A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a ser entregue ao agraciado. 
 
Art.3° - A Mesa Diretora da Câmara marcará Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense. 
 
Art.4° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 
 
 
 
 

Milton Campos Antônio 
Presidente 

 
 
REQUERIMENTO N°130/18, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 
 
CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, aos Ilmos. Srs. 
 

1. THAÍSA DA SILVA OLIVEIRA  
2. LEANDRO GONÇALVES BATISTA  
3. ARLINDO RIBEIRO SAMPAIO  
4. AVELINO DE ALMEIDA FILHO  
5. EDSON ROSA  
6. NILZA DA SILVA  
7. DOUGLAS VIANA PESSANHA  
8. JESUS DE ASSIS FILHO  
9. WAGNER CORREIA DE MORAES  
10. SANDRA CRISTINA RIBEIRO BENTO LOPES  
11. JOÃO GOMES JUNIOR  
12. SEBASTIÃO AUGUSTO PEREIRA  
13. ANTONIO JOSE DA SILVA DE LIMA  
14. JOSILENE DE OLIVEIRA  
15. ALENIR MARIA DAS GRAÇAS IBRAIM 
16. FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA NUNES  
17. JOÃO LUIZ ALVES DA SILVA  
18. MARIO CESAR DA SILVA SANTOS  
19. LINCON FERREIRA DE SOUZA  
20. DAMIÃO SANTOS BATISTA 
21. JOSÉ SOARES DOS SANTOS  
22. FABRICIUS CUSTODIO DE SOUZA CARAVANA  
23. JOÃO JOSE CABRAL BARBOSA  
24. CARLOS ALBERTO IVANIR DOS SANTOS 

 

25. NILMA TEIXEIRA ACCIOLI  
26. GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO  
27. MARCELO D. N. DIAS 
28. JOSÉ LUIZ ROSA  
29. JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO  
30. CÍCERO MORAES DE OLIVEIRA FILHO  
31. MADELEINE ELIDIO SALVADOR DE CARVALHO  
32. CIDIMAR ROSA DE CARVALHO  
33. LEANDRO SANTANNA  
34. FRANCISCO JOSÉ ALVES  
35. DOUGLAS DOS SANTOS ROSA 
36. ANDERSON NASCIMENTO NUNES 
37. PENHA APARECIDA DE BRITO SOUZA 
38. MÁRCIA FLAUSINO DOS SANTOS 
39. HAROLDO JOSÉ ALVES 
40. ELIANA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 
41. GISELE CASTRO 
42. LUZIA DE FÁTIMA MACHADO 
43. ALESSANDRA MONTALTO 
44. ELIANE DO NASCIMENTO TOMÁS COSTA 
45. VEREADOR ALCINEI DUARTE DE OLIVEIRA 
46. MARIA APARECIDA OSÓRIO 
47. ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

 

REQUERIMENTO N°131/18, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 
 
CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
 
A concessão de MEDALHA GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica 
Municipal, ao Ilmo. Sr.: 

 
2º SGT PM FLÁVIO RODRIGUES NEVES - RG: 70619 
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REQUERIMENTO N°132/18, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 
 
CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, ao Ilmo. Sr.: 
 
CB. PM JERCI SILVA – RG.:47362 
 
 

REQUERIMENTO N°136/18, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. 
AUTOR: VEREADORA ELOÍZA HELENA DE SOUZA 
 

CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, aos Ilmos. Srs.: 
 

1. ALICE PALMEIRA MAIA 
2. LUZIARA DA SILVA JESUS 
3. MIRIAM DA SILVEIRA 
4. JAQUELINE GUEDES DE OLIVEIRA FERREIRA 
5. SIMONE REGINA DA SILVA RIBEIRO LIMA 
6. ELAINE SIQUEIRA DO NASCIMENTO TOMAZ 
7. LUZIA MACHADO DA SILVA 

 

8. ERIVANDA GOMES DA SILVA 
9. FÁTIMA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES OLAVO 
10. CÉSAR LINO DE SOUZA JÚNIOR  
11. (PÁROCO IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS) 
12. ELIANE RUTH DE OLIVEIRA 
13. DR. OZIAS INOCÊNCIO 

 

 
 
 
 

Milton Campos Antônio 
Presidente 

 
 

Avisos, Editais e Notificações 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
PREGÃO PRESENCIAL N°25.2018 

 
OBJETO: Contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração, diagramação, impressão, 
logística, bem como todo e qualquer outro ato pertinente à organização e realização das provas objetivas de seleção e exame de 
títulos do concurso público para provimento de cargos de profissionais do magistério e apoio escolar, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação de Queimados – RJ. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3277/2018/05. 
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 
16:00 horas, mediante a entrega de(uma) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 14/12/2018 as 
10:00 horas. 
 

Tatiane Galvão Lucas 
Pregoeira 

 


