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PODER EXECUTIVO

da Cidade de São João de Meriti
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, EVERALDO
ANTONIO DA SILVA - Matrícula nº 13636, para exercer o Cargo
em Comissão de Assessor do Núcleo de Instrutores de Esporte,
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Esporte.

ATOS DO PREFEITO
P O R T A R I A Nº 6388/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, VALMIR DE
OLIVEIRA ALVES - Matrícula nº 13633, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria
Municipal de Ordem Pública.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em
29 de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6389/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, WILTON CARLOS DE ARAUJO - Matrícula nº 13634, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor de Serviços Gerais das Unidades Escolares,
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em
29 de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6390/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, ZAIRA APPARECIDA FERNANDES - Matrícula nº 13635, para exercer o Cargo
em Comissão de Assessor de Expediente das Unidades Escolares,
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29
de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6393/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,

E X O N E R A R, a contar de 30 de maio de 2017, JEAN LUIS
OLIVEIRA DOS SANTOS - Matrícula nº 12254, do Cargo em
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria
de Ordem Pública.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6394/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, JOSE OLIMPIO
DA SILVA - Matrícula nº 13637, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal
de Ordem Pública.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em
30 de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6397/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.

Criado pela Lei 954, de 19 de dezembro de 1997,
publicada no D.O.E. n.243 de 24 de dezembro de 1997.

E X O N E R A R, a contar de 31 de maio de 2017, MARIANA
DA FONSECA CALENZO - Matrícula nº 99678, do Cargo em
Comissão de Coordenador de Formação e Qualificação Profissional, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6399/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, PAULA VIRGINIA
GUIMARAES GONÇALVES - Matrícula nº 99740, para exercer o
Cargo em Comissão de Coordenador de Formação e Qualificação
Profissional, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de Trabalho,
Ciência e Tecnologia.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6400/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, EDUARDO MELO
DA SILVA - Matrícula nº 13638, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da Secretaria
Municipal de Governo e Coordenação Geral.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

R E S O L V E:

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

da Cidade de São João de Meriti

R E S O L V E:

R E S O L V E:

P O R T A R I A Nº 6392/2017-SEMAD
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O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 31 de maio de 2017, PAULA VIRGINIA GUIMARAES GONÇALVES - Matrícula nº 99740, do Cargo
em Comissão de Chefe da Divisão de Capacitação e Qualificação,
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Trabalho, Ciência e
Tecnologia.

R E S O L V E:

P O R T A R I A Nº 6398/2017-SEMAD

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

Prefeitura de São João de Meriti
Subsecretaria de Governo

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Subsecretaria de Governo. Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos
Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

P O R T A R I A Nº 6444/2017-SEMAD
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas
por L E I,
R E S O L V E:
N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, GILCELANE DA
SILVA VIANA GOMES - Matrícula nº 13664, para exercer o Cargo
em Comissão de Assessor do Núcleo de Instrutores de Esporte,
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Esporte.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 6445/2017-SEMAD

P O R T A R I A Nº 6455/2017-SEMAD

DECRETO Nº. 6014 /2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017.

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

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

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

R E S O L V E:

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, CIRLEA DA
CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA - Matrícula nº 13665, para
exercer o Cargo em Comissão de Assessor do Núcleo de Instrutores
de Esporte, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Esporte.

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, ANDRE LUIZ
CIRINO DO NASCIMENTO - Matrícula nº 13670, para exercer
o Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo
CCAT, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6451/2017-SEMAD

P O R T A R I A Nº 6457/2017-SEMAD

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

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

R E S O L V E:

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, JUREMA JESUS
DA SILVA - Matrícula nº 13666, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor de Controle e Rotina das Unidades Escolares, Símbolo
CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação.

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, LEONARDO DA
ROCHA PINTO - Matrícula nº 13672, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da
Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6453/2017-SEMAD

P O R T A R I A Nº 6458/2017-SEMAD

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

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

R E S O L V E:

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, MARIA EMILIA
DA COSTA MOTA - Matrícula nº 13668, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor de Controle e Rotina das Unidades Escolares,
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação.

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, ELIZETE DIAS
DA SILVA LIMA - Matrícula nº 13673, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor de Controle e Rotina das Unidades Escolares,
Símbolo CCAGE, da Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.
			

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 6454/2017-SEMAD

P O R T A R I A Nº 6461/2017-SEMAD

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

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

R E S O L V E:

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, ROBSON GOMES
SILVEIRA - Matrícula nº 13669, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Técnico Operacional, Símbolo CCAT, da Secretaria
Municipal de Governo e Coordenação Geral.

N O M E A R, a contar de 01 de junho de 2017, PAULO HENRIQUE
DOS SANTOS BAHIENSE - Matrícula nº 13675, para exercer o
Cargo em Comissão de Assessor Técnico Operacional, Símbolo
CCAT, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 30
de junho de 2017.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI: no uso
de suas atribuições constitucionais e com base no art. 8º Inciso
II da Lei Municipal
nº 2131 de 06 de dezembro de 2016.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 270.000,00 ( Duzentos e setenta mil reais ), em favor das
seguintes Dotações
Orçamentárias:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
P.T.: 07001.1581201241.421 – Implantação de Centro Poliesportivo
44.90.51.01.12.01 – Obras e Instalações			
fls. 157 R$
6.000,00
P.T.: 07001.0412201302.088 – Assegurar os Valores de Recursos
do Tesouro Municipal
44.90.51.02.01.01 – Obras e Instalações 			
fls. 205 R$ 254.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P.T.: 16001.1212200082.203 – Manutenção das Atividades e Serviços da SEME e do FME
44.90.52.01.01.01 – Equipamentos e Material Permanente f l s .
1323
R$ 10.000,00
Art. 2º - Os recursos para o Crédito Adicional Suplementar advêm
da anulação parcial de acordo com o inciso III, § 1º, artigo 43 da
Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964. 		
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
33.90.39.04.01.01 – Outros Serviços / Pessoa Jurídica		
fls. 591 R$ 270.000,00
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
JOÃO FERREIRA NETO, PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
01 DE AGOSTO DE 2017
Apostila
Anexo a Portaria nº 10.04 – SEME/07 de 14 de dezembro de
2007, publicada no DOM em 04/01/2008.
Tendo em vista o que consta no Processo 11396/2015 de
31/08/2015 e o Parecer nº 09/2017 do Conselho Municipal de
Educação, datado de 04/07/2017, foi cadastrado autorização para
funcionamento com Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano do Centro
Educacional Cineira Simples Ltda, situado na Rua Caruná, lt 11,
qd 02 - Vila São José – São João de Meriti/RJ.
Whoton Luís França Cavalcante
Matr. 7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
01 DE AGOSTO DE 2017
Apostila
Anexo a Portaria nº 10.01/2015 – SEMECEL de 31 de março
de 2015, publicada no DOM em 11/06/2015.
Tendo em vista o que consta no Processo 5745/2016 de
11/05/2016 e o Parecer nº 08/2017 do Conselho Municipal de
Educação, datado de 27/06/2017, foi cadastrado autorização para
funcionamento com Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano do SISTEMA MAXIMINHO DE ENSINO S/S LTDA-ME, nome fantasia
MAXIMINHO, situado na Avenida Aguinor Chagas dos Santos,
s/nº, lt 06, qd 11 B – Jardim Metrópole - São João de Meriti/RJ.
Whoton Luís França Cavalcante
Matr. 7716
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ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
27 DE JULHO DE 2017
Apostila
Anexo a Portaria nº 10.01/11-SEME de 17 de janeiro de 2011,
publicada no DOM em 02/02/2011.
Tendo em vista o que consta no Processo 12354/2016 de
26/08/2016 e o Parecer nº 06/2017 do Conselho Municipal de
Educação, datado de 27/06/2017, foi cadastrado autorização para
funcionamento com Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano em horário
parcial e integral do Colégio Força Máxima de Vilar dos Teles Ltda
EPP, nome fantasia Futuro Vip, situado na Rua Aldenor Ribeiro
de Matos, nº 153, lojas 203, 204 e 205, Vilar dos Teles – São João
de Meriti/RJ.
Whoton Luís França Cavalcante
Matr.7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
27 DE JULHO DE 2017
Apostila
Anexo a Portaria nº 10.02/16-SEMECEL de 28 de outubro de
2016, publicada no DOM em 24/11/2016.
Tendo em vista o que consta no Processo 11290/2016 de
25/07/2016 e o Parecer nº 05/2017 do Conselho Municipal de
Educação, datado de 30/05/2017, foi cadastrado autorização para
funcionamento com Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano do Colégio Guerra LTDA-ME, nome fantasia Colégio Guerra, situado na
Rua Bernardino, nº 80- Agostinho Porto – São João de Meriti/RJ.
Whoton Luís França Cavalcante
Matr.7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
25 DE JULHO 2017
Designa, Elizabete Feitosa de Moura, matrícula nº 7431 na função
de Secretária Escolar, para compor a equipe técnico-administrativa
da E.M Vila São João. DEFERIDO.
Wothon Luís França Cavalcante
Matr. 7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
27 DE JULHO 2017
Designa, Nilda Raymundo de Oliveira, na função de Orientadora
Educacional, para compor a equipe técnico-administrativa-pedagógica do CE Tia Vera, situado na Rua Maricá, lt 02, qd 44, Jardim
Fátima - São João de Meriti/RJ, conforme solicitação no Processo
nº 8502/2017. DEFERIDO.
Wothon Luís França Cavalcante
Matr. 7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
27 DE JULHO 2017
Designa os Supervisores Educacionais, Adriana Lin Gonçalves,
matrícula nº 8677, Gisele Rodino Tavares, matrícula nº 10851 e

da Cidade de São João de Meriti
Sandra Rossana de Oliveira Rosa, matrícula nº 7717, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Recolhimento do Acervo
Escolar do Centro Educacional Betel, situado na Rua Diogo Goulart
, 94, lt 01, qd 05 – Parque Analândia – Município de São João de
Meriti/RJ, de acordo com o Processo nº 3181/2017 de 10/03/2017.
Wothon Luís França Cavalcante
Matr. 7716

ATO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E SUPERVISÃO
27 DE JULHO 2017
Designa os Supervisores Educacionais, Gisele Rodino Tavares,
matrícula nº 10851, Cristina Cristiano de Faria Luz, matrícula nº
10046 e Lucilei Rodino Tavares, matrícula nº 7264, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Vistoria Final, para o
C.E.A.T – Centro Educacional Andrea Tavares EIRELI-ME, , nome
fantasia CEAT, situado na Rua Queluz, nº 107 B, Venda Velha –
Município de São João de Meriti/RJ, de acordo com o Processo nº
11412/2015 de 31/08/2015.
Wothon Luís França Cavalcante
Matr. 7716

Listagem dos alunos concluintes da EJA (Educação de Jovens e
Adultos) do Ensino Fundamental da IX Fase do 2º semestre de
2016.
1- Alberto Campos do Nascimento Kelly
2-Alex Sandro de Oliveira Caputo Junior
3-Alexander Peixoto da Silva Soares
4-Aline Santos Ferreira Campos
5-André Miguel Coutinho Cardoso Junior
6-Bruno da Silva Oliveira Junior
7-Carlos Henrique Feliciano da Silva
8-Cristiane Brum Pereira Mello
9-Davi Miranda de Noronha
10- Elian Lucas Dantas
11-Erickson Roberto Alves dos Santos
12-Gabrielly Esley Santana Francisco
13-Guilherme Fernando Raposo Cavalheiro da Silva
14-Hiago Fontes Oliveira
15-João Vitor de Almeida Oliveira
16-Julia Ramos Araujo Lima
17-Julio Cezar Lima de Carvalho
18-Kethleen Queiroz do Nascimento
19-Larissa da Silva Camera
20-Liliane Pires de Oliveira Varges
21-Lucivaldo Pinto de Araújo Filho
22-Luiz Felipe Eugenio da Silva Lima
23-Marcio Douglas Oliveira de Souza
24-Maria Eduarda da Silva Mendonça dos Santos
25-Marllon Garcia Bernardes de Souza
26-Mateus Luan Carvalho de Viveiros Andrade
27-Matheus Alves Cruz dos Santos
28-Melissa de Oliveira Leira
29-Michel Rodrigues Nascimento
30-Pablo Morais da Silva Caetano
31-Pedro Henrique Tavares de Souza
32-Reynaldo Santana de Lucena
33-Thiago Lima da Silva
34-Thiago Gomes Fortunato
35-Victor Hugo Ignácio da Silva
36-Victor Hugo Schiavão Dias
37-Vitor Lopes da Silva
38-Wesley Martins Lanes

Listagem dos alunos concluintes da EJA (Educação de Jovens e
Adultos) do Ensino Fundamental da IX Fase do 1º semestre de 2016.
1-Adriano Jorge Vieira Martins

2-Catarina Ferreira dos Santos
3-Daniel Ferreira dos Santos
4-Daniele Magarão de Araujo
5-Fernanda de Andrade Sabino
6-Gustavo Monteiro de Moraes
7-Hillary dos Prazeres Angelo
8-João Davi Pereira Cobra
9-Jonathan da Conceição Guerra
10-Kerllen Matheus de Lima
11-Larah de Gois Lima
12-Larissa Lima Santos
13-Leonardo dos Santos da Silva
14-Liliane Pires de Oliveira Vargas
15-Lucas Henrique Nunes dos Santos
16-Luis Henrique Enéas Penna da Silva
17-Matheus Victor Silva da Cruz de Oliveira
18-Nathalia da Silva Laerzio
19-Osmar Pedro Ferreira Jacome
20-Romário Souza Cunha Pereira dos Santos
21-Thaylla Hanna da Silva Oliveira
22-Vinícius Lins Martins de Oliveira
23-Wesley Sampaio da Silva

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
SÃO JOÃO DE MERITI
JUSTIFICATIVA
O cenário da Educação atual exige um novo olhar, é preciso
acompanhar os avanços e as propostas que buscam alteração da
realidade, especialmente, aquelas contidas no PNE/PME que nos
impulsionam à percepção da necessidade de mudança. Tendo em
vista essa preocupação, sempre presente com a melhoria das ações
do CME São João de Meriti, houve por bem proceder modificações
no seu Regimento Interno, sendo essa proposta considerada por
força de legislação, que modificou a composição do CME, assim,
além das adaptações necessárias, tomamos como referência também
a necessidade de atualização do mesmo.
MISSÃO
“O Conselho Municipal de Educação tem por missão, no âmbito de
sua esfera de competência, assegurar a participação democrática da
sociedade e da comunidade educacional garantindo, por meio de
instrumentos legais, o direito à educação de qualidade para todos”.
2017

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO
DE MERITI
REGIMENTO INTERNO
TÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E ATRIBUIÇÃO
Art. 1º – O Conselho Municipal de Educação de São João de Meriti
é um órgão colegiado criado pela Lei nº 920, de 16 de janeiro de
1997, alterada pela Lei nº 924/97; ambas revogadas pela Lei 1305
de 14 de dezembro de 2004. A Lei 1315 de 01 de junho de 2005 dá
nova redação ao § 2º do artigo 8º, aos parágrafos únicos dos artigos
13, 14 e 16 e aos caput’s dos artigos 23 e 24. A Lei nº 2.095 de 03
de maio de 2016 altera os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º em seus parágrafos 2º, 3º, 8º em seu § 1º, 9º, 11, 23 e 24. O Conselho Municipal
de Educação é na forma da lei, responsável pelas atribuições do
Poder Público Municipal em matéria consultiva, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de assessoramento, no âmbito de educação
municipal, e tendo suas competências e atribuições definidas por
Lei neste Regimento.

DIÁRIO OFICIAL

da Cidade de São João de Meriti
§ 1º – As atribuições normativas e deliberativas são as de natureza
supletiva às leis e normas federais, estaduais e as delegadas pelo
Conselho Estadual de Educação e de interesse municipal.
§ 2º – A atribuição fiscalizadora consiste no zelo pelo cumprimento
da legislação federal, estadual e municipal, no acompanhamento da
aplicação dos recursos públicos destinados à educação e observância
da execução dos planos e projetos por ele aprovados.
§ 3º – A atribuição de assessoramento consiste basicamente na
formulação de diretrizes educacionais e na apreciação e aprovação
de planos, programas e projetos que, por disposições legais ou
em caráter consultivo, sejam regularmente processados no órgão
próprio da Secretaria Municipal de Educação.
§ 4º – A função de planejamento consistirá na aprovação dos planos
que lhe forem submetidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação tem por finalidade
básica promover no nível de sua competência, o desenvolvimento
da Educação no município e o fortalecimento do Sistema Municipal de Ensino, atuando em estreita articulação com a Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 3º – São atribuições do Conselho Municipal de Educação, além
das conferidas em Lei e outras que possam vir a ser delegadas pelo
Conselho Estadual de Educação:
I – Elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, normatizando o exercício de suas atribuições, condições de funcionamento
e constituição de comissões;
II – Participar da formulação da política de Educação do Município, através de construção e monitoramento do Plano Municipal
de Educação;
III – Emitir pareceres sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus Conselheiros ou quando solicitado;
IV – Emitir pareceres sobre assunto de ordem pedagógica e educativa que lhe sejam submetidos pela Administração Municipal,
através da Secretaria Municipal de Educação;
V – Analisar e emitir pereceres sobre questões relativas à aplicação
da legislação educacional;
VI – Estudar e sugerir medidas que visem a expansão e ao aperfeiçoamento do ensino no Município;
VII – Traçar normas para os planos municipais de aplicação de
recursos em educação;
VIII – Manter intercâmbio com os conselhos nacional, estaduais
e municipais de educação, bem como com conselhos e instituições
afins;
IX – Promover diligência, por meio de comissões especiais, em
qualquer dos estabelecimentos de ensino sujeitos a jurisdição dessa
Lei, propondo as medidas cabíveis e, quando necessário, encaminhar
a questão aos órgãos competentes para as providências necessárias;
X – Emitir pareceres sobre a autorização de funcionamento de
estabelecimentos de ensino do Sistema Municipal de Educação,
a partir de Parecer Técnico emitido pela Supervisão Educacional;
XI - Emitir pareceres sobre a autorização de funcionamento de
estabelecimentos da rede privada de ensino no âmbito Municipal,
a partir de Parecer Técnico emitido pela Supervisão Educacional;
XII – Estimular a participação da comunidade nas discussões referentes às políticas públicas para o Sistema Municipal de Educação.
Art. 4º – O Conselho Municipal de Educação, fundamentado no
Parecer nº 412/2000 – CEE/RJ, tem a responsabilidade de autorizar e
supervisionar todas as instituições de Ensino Fundamental mantidas
pela rede privada no âmbito do Município.
Parágrafo Único – Para assumir essa competência a Secretaria
Municipal de Educação tem em sua estrutura um quadro funcional
de Supervisores Educacionais.
TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º – O Conselho Municipal de Educação de São João de Meriti
será constituído por 14 (quatorze) membros nomeados pelo Prefeito,
escolhidos entre pessoas de comprovada atuação na área educacional e de relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 6º – O Conselho Municipal de Educação será composto por 7
(sete) representantes do Poder Público Municipal de livre escolha
do Secretário Municipal de Educação e 7 (sete) representantes de
entidades legalmente constituídas, com atuação no Município,
que congreguem usuários, entidades mantenedoras de ensino e
profissionais da educação.
Parágrafo Único – A indicação dos membros pelo Secretário Municipal de Educação e homologada pelo Prefeito, deverá seguir a
seguinte orientação:
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I – Um representante do Gabinete da Secretaria Municipal der
educação;
II – Um representante da Coordenadoria de Legislação e Normas;
III – Um representante da Coordenadoria de Supervisão Educacional;
IV – Dois representantes da Coordenadoria de Ensino;
V – Um representante dos gestores das Unidades Escolares da
Rede Municipal de Ensino;
VI – Um representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial.
Art. 7º – Terão representação no Conselho Municipal de Educação
os seguintes órgãos, entidades e/ou associações:
I – Um representante da Casa da Cultura, que não tenha vínculo
funcional governamental;
II – Um representante dos pais do Conselho Escolar da Rede
Municipal de Ensino, eleito em assembleia;
III – Um representante de instituição universitária com sede no
município;
IV – Um representante do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino – SINEP, do município de São João de Meriti;
V – Um representante do Conselho Tutelar do Município, que
não tenha vínculo funcional governamental;
VI – Um representante do Conselho de Entidades Populares do
Município – ABM;
VII – Um representante da Associação Civil Rotary Club.
Art. 8º – O mandato de Conselheiro será de 4 (quatro) anos,
admitindo-se uma recondução por um período de 4 (quatro) anos.
§ 1º – O mandato de qualquer Conselheiro será considerado extinto
nos casos de renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência por mais de 3 (três) reuniões consecutivas, sem
justificativas em Plenárias.
§ 2º – Caso haja renúncia explícita de representação por algum
órgão, entidade e associação que compõe o Conselho, caberá ao
Prefeito efetuar a substituição, através de Portaria.
§ 3º – O Presidente do Conselho poderá conceder licença aos Conselheiros que a solicitarem, até 60 (sessenta) dias, justificadamente.
§ 4º – Se o prazo de licença for superior a 60 (sessenta) dias, o
pedido será encaminhado ao Secretário Municipal de Educação, em
caso de deferimento, designará substituto pelo período de licença e
encaminhará ao Prefeito para nomeação provisória.
Art. 9º – A remuneração dos Conselheiros Municipais de Educação,
Secretário Executivo, Assessor Consultivo e Assistente Técnico
Administrativo far-se-á com base na lei de Planos de Cargos e
Salários em vigor, tomando por base as gratificações existentes.
Art. 10º – Fará jus a diárias, o Conselheiro que representar o órgão
em atividades, reuniões, congressos ou seminários levados a efetivo
em outros Municípios, desde que previamente autorizadas pelo
Chefe do Executivo.
TÍTULO III
DA ESTRUTURA BÁSICA
Art. 11 – A estrutura básica do Conselho Municipal de Educação
é a seguinte:
I – Presidência;
II – Vice-Presidência;
III – Secretaria Executiva;
IV – Assessoria Consultiva;
V – Assistência Técnica Administrativa
VI – Câmaras:
a – Câmara de Educação Infantil
b – Câmara de Ensino Fundamental
c – Câmara de Jovens e Adultos
d – Câmara de Educação Especial
e – Câmara de Legislação e Normas.
§ 1º – Haverá duas Seções Ordinárias mensalmente e poderão
ocorrer Sessões Extraordinárias, de acordo com a demanda e
necessidade.
§ 2º – Os Conselheiros poderão acumular funções em até duas
Câmaras e em Comissões.
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TÍTULO IV
DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO
Art. 12 – Titulares responsáveis pela direção e assessoramento dos
órgãos da estrutura básica do Conselho:
I – Presidência: um Presidente;
II – Vice-Presidência: um Vice-Presidente;
III – Secretaria Executivo: um Secretário Executivo;
IV – Assessoria Consultiva: um Assessor
V – Assistência Técnica Administrativa: um Assistente;
VI – Câmaras: um Presidente para cada Câmara;
V – Comissões: um Presidente para cada Comissão.
§ 1º – O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão indicados ao Prefeito em lista tríplice, escolhida em escrutínio secreto
pelos membros do Colegiado e seus mandatos serão de dois anos,
permitida a recondução imediata.
§ 2º – A designação do Secretário Executivo, da Assessoria Consultiva e do Assistente Técnico Administrativo será de livre escolha
da Presidência do Conselho, observada a experiência para ocupar
a função.
§ 3º – A composição de cada Câmara, bem como a suas respectivas
Presidências serão escolhidas por votação simples entre todos os
Conselheiros.
TÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS
CAPÍTULO I
DA PRESIDÊNCIA
Art. 13 – À Presidência do Conselho, exercida pelo seu Presidente,
assistido pelo Vice-Presidente e auxiliado pelos titulares dos órgãos,
entidades ou associações, conforme disposto no art.7º, compete
basicamente exercer a direção superior do Conselho.
§ 1º – O Presidente é autoridade superior em matéria administrativa
na área de sua competência e responsável pelo cumprimento das
decisões do Plenário.
§ 2º – No impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a
presidência será exercida por outro Conselheiro, escolhido pelos
demais membros do Conselho.
Art. 14 – Compete ao Presidente:
I – Convocar e presidir as sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, sem direito a voto, exceto nos casos de empate;
II – Aprovar a pauta da sessão Plenária e a respectiva Ordem do Dia;
III – Dirigir as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros,
coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimentos,
orientação e encaminhamento para conclusões objetivas e sucintas;
IV – Resolver questões de ordem;
V – Estabelecer as questões que serão objeto de votação;
VI – Impedir debates durante o período de votação;
VII – Designar os membros (Conselheiros) das Câmaras e das
Comissões Especiais;
VIII– Distribuir trabalhos para as Câmaras;
IX – Representar o Conselho;
X – Delegar atribuições;
XI – Solicitar os recursos necessários ao funcionamento do Conselho, incluídos os referentes a pessoal e material;
XII – Exercer nas Câmaras o direito de voto e, nos casos de empate,
também o de qualidade;
XIII– Comunicar às autoridades competentes as decisões do
Conselho e encaminhar-lhes as deliberações que exijam ulteriores
providências;
XIV – Encaminhar ao Prefeito Municipal a indicação dos nomes
das pessoas que devem exercer os serviços de Secretário Executivo, Assessoria Consultiva e Assistente Técnico Administrativo,
integrantes da estrutura do Conselho;
XV – Indicar “ad referendum” do Plenário, os Conselheiros que
integrarão as Câmaras e Comissões;
XVI – Representar o Conselho judicial ou extrajudicialmente;
XVII – Autorizar a realização de estudos ou trabalhos técnicos e
fazê-los executar, inclusive mediante contrato de serviço com terceiros, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras
do Conselho e as disposições legais vigentes.
Art. 15 – O Presidente, quando julgar conveniente, participará dos
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trabalhos das Câmaras.
CAPÍTULO II
DA VICE-PRESIDÊNCIA
Art. 16 – Compete ao Vice-Presidente:
I – Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos,
com todos os direitos, deveres e vantagens inerentes ao exercício
da Presidência;
II – Assistir o Presidente na forma do artigo 13 deste Regimento.
CAPÍTULO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

da Cidade de São João de Meriti
Parágrafo único – Incumbe a cada Câmara eleger anualmente o seu
Presidente, que tem direito a voto e, nos casos de empate, também
ao de qualidade.
Art. 23 – Os pronunciamentos das Câmaras são submetidos à
aprovação do Plenário.
Art. 24 – Qualquer Conselheiro pode participar, individualmente,
dos trabalhos de Câmaras a que não pertença, sem direito a voto.
Art. 25 – Cabe ao Conselheiro designado como relator emitir
parecer sobre matéria a ele submetida pelo Presidente da Câmara.
§ 1º – O Relator tem o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para
apresentar à respectiva Câmara, pronunciamento sobre matéria para
a qual foi designado.

SEÇÃO IV
DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 30 – Compete à Câmara de Educação Especial:
I – Propor, obedecida a legislação específica, programas de extensão
e melhorias da Educação Especial;
II – Elaborar normas complementares relativas à Educação Especial;
III – Propor medidas para atendimento na rede escolar de crianças
com deficiência em classes regulares, só não o fazendo quando o
médico assim recomendar;
IV – Incentivar a formação continuada de professores para atuar
na área da Educação Especial:
V – Promover estudos específicos sobre o currículo para esta
modalidade;
VI – Responder a consultas encaminhadas pelo Presidente do
Conselho;
VII – Participar de forma efetiva, opinando, examinando, emitindo parecer em todos os procedimentos da política municipal de
Educação Especial.

Art. 17 – A Secretaria Executiva, exercida por um Secretário Executivo escolhido pelo Presidente do Conselho, compete o assessoramento técnico e o apoio administrativo do Conselho.

§ 2º – Em caso de não apresentação de pronunciamento no prazo de
30 (trinta) dias, sem justificativa aceita pela maioria dos membros
do Conselho, o Presidente da Câmara determinará a redistribuição
da matéria a outro Relator.

Parágrafo único – Para o cargo de Secretário Executivo deverá ser
escolhido um profissional da área de Educação que preencha os
requisitos básicos necessários à função.

§ 3º – O pedido de vista ou de diligência interrompem a contagem
do prazo fixado no primeiro parágrafo.
Art. 26 – Compete a cada Câmara:

DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

Art. 18 – Cabe ao Secretário Executivo:

I – Apreciar os processos que lhe forem distribuídos e sobre eles
deliberar, emitindo parecer que será objeto de decisão do Plenário;
II – Responder a consultas encaminhadas pelo Presidente do
Conselho;
III – Promover estudos e levantamentos para serem utilizados nos
trabalhos do Conselho;
IV – Elaborar normas e instruções a serem aprovadas em Plenário;
V – Monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação.

Art. 31 – Compete à Câmara de Legislação e Normas:

I – Superintender administrativamente os serviços da Secretaria
Geral, das Assessorias e dos Serviços de Assistência Técnica;
II – Secretariar as reuniões plenárias, auxiliando o Presidente e
prestando esclarecimentos e informações, quando solicitados;
III – Preparar a pauta das reuniões plenárias;
IV – Determinar providências para instrução de processos e
encaminhá-los aos órgãos internos competentes;
V – Elaborar relatórios das atividades do Conselho, anualmente ou
sempre que solicitado pela Presidência;
VI – Manter articulação com os órgãos técnicos e administrativos
da Secretaria Municipal de Educação;
VII – Expedir, receber e organizar a correspondência do órgão e
manter atualizado o arquivo e a documentação do mesmo;
VIII – Redigir atas das reuniões Plenárias e de Câmara;
IX – Realizar estudos e pesquisas, necessários ao embasamento
técnico, pedagógico e legal das decisões do Conselho;
X – Desincumbir-se da tarefa como relator e de todas as outras
que lhe forem atribuídas, inerentes à função.
SEÇÃO I
DA ASSESSORIA CONSULTIVA
Art. 19 – À Assessoria Consultiva compete, além da assistência
ao Secretário Executivo, o assessoramento técnico às Câmaras e
Comissões.
Parágrafo único – O cargo de Assessor Consultivo deverá ser ocupado por profissional da área de Educação.
Art. 20 – São atribuições da Assessoria Consultiva:
I – Promover a instrução de processos, indicando inclusive a legislação ou jurisprudência aplicável à matéria em estudo;
II – Realizar a revisão técnica e linguística dos pareceres e deliberações antes de sua publicação;
III – Fazer cumprir as diligências determinadas pelas Câmaras;
IV – Elaborar expediente de natureza administrativa;
V – Desincumbir-se das tarefas que lhe forem atribuídas pelo
Secretário;
VI – Manter atualizado o arquivo de legislação do Conselho.
SECÇÃO II
DO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Art. 21 – Compete à Assistência Técnica Administrativa assegurar
as condições de apoio administrativo aos trabalhos do Conselho,
especialmente no que se refere a pessoal, orçamento, material,
patrimônio e serviços gerais, nestes compreendidos os trabalhos de
protocolo, arquivo, expediente, reprografia, limpeza e conservação,
transporte e comunicações em geral e outras atividades auxiliares.
CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS
Art. 22 – As Câmaras e Comissões a que se referem os itens do
Artigo 12 deste Regimento são constituídas por um mínimo de 3
(três) conselheiros, designados pelo Presidente do Conselho para
deliberar sobre assuntos de sua competência.

SEÇÃO I
DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 27 – Compete à Câmara de Educação Infantil:
I – Propor, obedecida a legislação específica, programas de expansão
e melhoria da Educação Infantil;
II – Propor medidas para o atendimento, na rede escolar, de crianças
na faixa da Educação Infantil;
III – Apreciar processos de criação de unidades vinculadas ao
Sistema Municipal de Educação;
IV – Autorizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino de
Educação Infantil;
V – Incentivar a formação continuada de professores para atuação
na área da Educação Infantil;
VI – Elaborar normas complementares relativas à Educação Infantil;
VII – Organizar os trabalhos inerentes à Câmara.

SEÇÃO V

I – Pronunciar-se sobre matéria que envolva a interpretação e
aplicação de textos legais;
II – Opinar, quando consultada, em processos que envolvam
sindicância, inquérito, autorização e cessação de atividades de
estabelecimento de ensino;
III – Participar do monitoramento do Plano Municipal de Educação
e apresentar as sugestões que se fizerem necessárias;
IV – Emitir parecer sobre programas e projetos a serem executados
em convênios ou acordos com outras esferas do governo ou com
entidades públicas ou particulares, analisando inclusive os termos
em que são firmados os compromissos assumidos pelas partes;
V – Analisar a proposta orçamentária anual para a Educação,
opinando sobre sua compatibilização com os planos municipais.
TÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Art. 32 – O Conselho funciona em Sessões Plenárias e de Câmaras.
Parágrafo único – Admite-se a constituição de Comissões Especiais,
a critério do Plenário, para o desempenho de tarefas determinadas.

SEÇÃO II

Art. 33 – A Presidência, a Vice-Presidência, a Secretaria Executiva
e os órgãos que lhes estão subordinados funcionam em caráter
permanente.

DA CÂMARA DE ENSINO FUNDAMENTAL

CAPÍTULO I

Art. 28 – Compete à Câmara de Ensino Fundamental:

DAS SESSÕES PLENÁRIAS

I – Propor programas de expansão e melhoria do Ensino;
II – Promover estudos específicos sobre currículos escolares;
III – Apreciar processos de criação de unidades vinculadas ao
Sistema Municipal de Educação;
IV – Autorizar o funcionamento de estabelecimentos de Ensino
Fundamental;
V – Elaborar normas complementares relativas ao Ensino Fundamental;
VI – Responder a consultas encaminhadas pelo Presidente;
VII – Organizar os trabalhos inerentes à Câmara;
VIII – Incentivar a formação continuada de professores para atuação
na área do Ensino Fundamental.

Art. 34 – As sessões plenárias instalam-se com a presença de no
mínimo 1/3 (um terço) dos Conselheiros, salvo as sessões solenes,
que se instalam com qualquer número.

SEÇÃO III

Art. 35 – A convite do Presidente, por indicação de qualquer membro, poderão tomar parte nas reuniões, com direito a voz, mas sem
voto, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais,
bem como outras pessoas cuja audiência seja considerada relevante.

DA CÂMARA DE JOVENS E ADULTOS
Art. 29 – Compete à Câmara de Educação de Jovens e Adultos:
I – Propor programas de expansão e melhoria do Ensino;
II – Promover estudos específicos sobre currículos escolares;
III – Apreciar processos de criação de unidades vinculadas ao
Sistema Municipal de Educação;
IV – Autorizar o funcionamento de estabelecimentos de Educação
de Jovens e Adultos na modalidade de Ensino Fundamental;
V – Elaborar normas complementares relativas à Educação de
Jovens e Adultos na modalidade de Ensino Fundamental;
VI – Responder a consultas encaminhadas pelo Presidente;
VII – Organizar os trabalhos inerentes à Câmara.

§ 1º – As sessões ordinárias realizam-se em dias e horas fixados
pelo Presidente, ouvido o Plenário.
§ 2º - Podem ser convocadas sessões extraordinárias do Conselho por iniciativa do Presidente ou por maioria simples de seus
membros.
§ 3º – As sessões podem ser exclusivas do Conselho, por decisão do
Presidente ou por solicitação da maioria dos Conselheiros.

Art. 36 – Todos que se manifestarem poderão participar das Sessões
Plenárias, desde que encaminhem solicitação com uma semana de
antecedência.
Art.37 – A ordem dos trabalhos da sessão plenária será a seguinte:
I – Leitura, votação e assinatura da ata da sessão anterior;
II – Comunicações de interesse geral;
III – Discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia.
Parágrafo único – A leitura da ata poderá ser dispensada pelo
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Plenário, quando sua cópia tiver sido distribuída previamente aos
membros do Conselho.
Art. 38 – Compete ao Plenário decidir, em face da Ordem do Dia,
sobre os pedidos de:
I – Urgência – dispensa de exigências regimentais, salvo a de
quorum e fixação de rito próprio para que seja analisada determinada proposição;
II – Prioridade – alteração na sequência das matérias relacionadas
na Ordem do Dia, para que determinada proposição seja discutida
imediatamente.
Art. 39 – As matérias constantes da Ordem do Dia devem ser
apresentadas pelo respectivo relator.
Parágrafo único – Verificada a ausência do relator da matéria, a
apresentação é feita por um dos signatários, na ordem em que se
sucedem, salvo quando o relator manifesta, antecipadamente, a
vontade de que a matéria só venha a ser discutida e votada na sessão
em que esteja presente.
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em separado.
Art. 50 – Ao Plenário cabe decidir se a votação da matéria dar-se-á
na íntegra ou em destaque.
Art. 51 – Não poderá haver voto de delegação.
CAPÍTULO IV
DAS DECISÕES
Art. 52 – As decisões do Conselho Municipal de Educação serão
tomadas por maioria simples.
Parágrafo único – Solicitar a verificação de “quorum” e sendo este
insuficiente, o Presidente suspenderá a sessão por 15 (quinze) minutos, findo os quais, contados os presentes, a sessão será reaberta
ou suspensa em definitivo.
Art. 53 – As decisões do Conselho serão registradas em ata.
CAPÍTULO V

CAPÍTULO II

DAS ATAS

DAS DISCUSSÕES

Art. 54 – A ata é o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões
do Conselho Municipal de Educação.

Art. 40 – Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates
em Plenário.
Art. 41 – Toda matéria a ser submetida ao Plenário será entregue
à Secretaria Executiva do Conselho com antecedência mínima de
72 (setenta e duas) horas.
Art. 42 – As matérias apresentadas durante a Ordem do Dia serão
discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.
Parágrafo único – Por deliberação do Plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida e votada na reunião seguinte,
podendo qualquer membro do Conselho pedir revisão da matéria
em debate.
Art. 43 – Durante as discussões, qualquer membro do Conselho
poderá levantar questões de ordem, que serão resolvidas conforme
dispõem este Regimento, e/ou as normas expedidas pelo Presidente
do Conselho.
Parágrafo único – O encaminhamento das questões de ordem não
previstas neste Regimento serão decididas conforme dispõe os
incisos I e II do art. 38.
Art. 44 – Durante a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada
membro por 5 (cinco) minutos, para encaminhamento da votação.
Art. 45 – As alterações sugeridas nas discussões são votadas em
destaque.
§ 1º – Na votação de destaque não há voto em separado.
§ 2º – O voto em separado é publicado juntamente com a decisão
do Conselho e com a indicação do autor e dos Conselheiros que
o acompanham.
CAPÍTULO III
DAS VOTAÇÕES
Art. 46 – Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação.
Art. 47 – As votações poderão ser simbólicas ou nominais.
§ 1º – A votação simbólica far-se-á conforme orientação do presidente.
§ 2º – A votação nominal será regra geral para as votações, somente
sendo dispensada por solicitação de qualquer membro, aprovada
pelo plenário.
§ 3º – A votação nominal será feita pela chamada dos presentes,
devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme
sejam favoráveis ou contrários à proposição.
Art. 48 – Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do
Conselho declarará quantos votaram favoravelmente e em contrário.

§ 1º – As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou
emendas.
§ 2º – As atas devem ser digitadas ou em livro próprio, com as
páginas rubricadas pelo Presidente do Conselho e numeradas
tipograficamente.
Art. 55 – As atas serão subscritas pelo Presidente do Conselho e
pelos membros presentes à reunião.
CAPÍTULO VI
DAS PROPOSIÇÕES
Art. 56 – Proposição é toda matéria sujeita à consideração do
Conselho, podendo vir a constituir-se em:
I – Deliberação;
II – Parecer;
III – Indicação;
IV – Emenda;
V – Requerimento;
VI – Portaria.
Art. 57 – As proposições podem ser de tramitação:
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Art. 61 – Os Pareceres das Câmaras ou de Comissões são proposições com que o órgão se manifesta sobre qualquer matéria de sua
competência ou que lhes seja submetida.
Art. 62 – Emenda é a proposição apresentada por Conselheiro
ou Conselheiros, Câmara ou Comissão como acessória de outra
proposição.
§ 1º – A Emenda pode ser:
I – Supressiva – se erradicada parte de outra proposição;
II – Substitutiva – se pretende suceder a outra proposição, chamando-se, neste caso, Substitutivo;
III – Aditiva – se acrescenta parte a outra proposição;
IV – De Redação – se objetiva corrigir falhas de redação, absurdos
manifestos ou incorreções de linguagem.
§ 2º – As Emendas de qualquer natureza devem ser apresentadas
por escrito e assinadas por seu autor ou autores.
Art. 63 – Requerimento é a proposição em que se solicita algo a
alguém que tenha autoridade para deferir ou indeferir, podendo ser
apresentado por escrito ou verbalmente.
Art. 64 – As Deliberações ou Pareceres sobre qualquer matéria de
competência do Conselho, encaminhado pela Secretaria Municipal
de Educação, devem ser votados em Plenário no máximo de até 30
(trinta) dias, contados a partir de sua entrada no Conselho, podendo
ser solicitado novo período para conclusão.
Parágrafo único – Em caso de ser o processo devolvido à Secretaria Municipal de Educação para diligência, interrompe-se o prazo
estabelecido no presente artigo.
Art. 65 – As Deliberações e os Pareceres do Conselho dependem
de homologação do Secretário Municipal de Educação.
Art. 66 – A homologação pelo Secretário Municipal de Educação,
o pedido de reexame ou seu veto integral ou parcial às Deliberações
e Pareceres do Conselho devem ser expressos dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de entrada da
respectiva documentação no Gabinete do Secretário.
§ 1º – Dentro do prazo a que se refere este artigo, cumpre ao Secretário Municipal encaminhar ao Conselho os motivos pelos quais
entende necessário o reexame da matéria ou as razões do veto.
§ 2º – Decorrido o prazo fixado neste artigo sem qualquer comunicação ao Conselho, considera-se homologado o Parecer ou a Deliberação, e sua formalização far-se-á através de Portaria do Presidente
do Conselho, expedida dentro dos 15 (quinze) dias subsequentes e
publicada no órgão oficial do Município.

I – Urgente;
II – Prioritária;
III – Ordinária.

CAPÍTULO VII

Art. 58 – Deliberação é uma proposição que argumenta sobre um
assunto polêmico e seu propósito busca a resolução de um problema
através de normas ou critérios de natureza genérica, dentro de sua
área de competência.

Art. 67 – O Conselho Municipal de Educação constitui unidade
orçamentária da Prefeitura Municipal de São João de Meriti e administrativa da Secretaria Municipal de Educação, da qual é órgão
vinculado, por força da Lei nº 1315 de 01 de julho de 2005 e Lei
nº 2.095 de 03 de maio de 2016.

Art. 59 – Parecer é o pronunciamento por escrito de uma opinião
técnica, deve ser sustentado em bases confiáveis e escrito com o
objetivo de esclarecer, interpretar e explicar certos fatos para um
interlocutor que não é tão especializado quanto o parecerista, de
preferência usando como referência artigos científicos comprovados
ou leis que expliquem a opinião.
§ 1º – O Parecer não depende de homologação, desde que nele se
mencione, conforme o caso, a norma já existente ou a legislação federal, estadual ou municipal, que lhe dá atribuição para manifestar-se a respeito da matéria em causa.
§ 2º – O Parecer de Câmara ou de Comissão constará de 3 (três)
partes:
I – Histórico – parte destinada à exposição da matéria;
II – Voto Relator – parte em que o Relator externará sua opinião
sobre a matéria;
III – Conclusão da Câmara ou da Comissão – parte em que a Câmara
ou Comissão concluirá a sua manifestação, conferindo à matéria
condições de ser submetida à apreciação do Plenário.

Parágrafo único – Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do
Conselho poderá pedir aos membros que se manifestem novamente.

Art. 60 – Indicação é a proposição com que um Conselheiro sugere
a manifestação da Plenária do Conselho, de Câmara ou Comissão,
ou propõe sugestão, ideia, providência ou medida, podendo ser
finalizada como tal ou transformar-se em Deliberação ou Moção.

Art. 49 – Se o voto do Relator não for aprovado pela maioria da
Câmara, Comissão ou Plenário, o respectivo Presidente pode designar outro Relator, passando o voto não aceito a constituir voto

Parágrafo único – Transformada em Deliberação, deve o Presidente
solicitar Parecer da Câmara competente ou Comissão Especial
sobre a Deliberação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 68 – A modificação ou complementação deste Regimento, a
ser proposta ao Secretário Municipal de Educação, só pode ocorrer
por força de legislação posterior ou por proposta de 1/3 (um terço)
dos Conselheiros, dependendo sua aprovação da concordância da
maioria simples de seus membros.
Art. 69 – Os relatórios periódicos e anuais das atividades do
Conselho, elaborados pelos dirigentes de todos os níveis, devem
evidenciar, em redação clara e sucinta, os resultados obtidos em
confronto com os propósitos previstos nas respectivas programações de trabalho.
Art. 70 – Faculta-se ao Presidente do Conselho Municipal de
Educação solicitar a colaboração de qualquer autoridade ou pessoa
de notório saber para emitir pronunciamento sobre determinada
matéria, e participar, sem direito a voto, das discussões das Câmaras, Comissões ou Conselho Pleno, neste último caso com prévia
aprovação do Plenário.
Art. 71 – O Conselho Municipal de Educação realizará um trabalho
integrado com o Órgão de Supervisão Educacional da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 72 – Sempre que a legislação posterior altere qualquer dispositivo relativo à competência deste Conselho, fica a nova disposição
legal implicitamente incorporada ao texto deste Regimento.
Art. 73 – Na aplicação do presente Regimento, os casos omissos
serão resolvidos pelo Presidente do referendum do Plenário.
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Art. 74 – Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação,
revogadas as disposições em contrário.
São João de Meriti, 04 de julho de 2017.
DALTA BARRETO MOTTA
Vice-Presidente do Conselho M. de Educação
ROSEMARY MARQUES LYRIO
Presidente do Conselho M. de Educação

da Cidade de São João de Meriti
dada pela EC 41/03, Art. 2º, II e Art. 15, da Lei da Lei Federal
10.887/04, C/C Art. 16,I, § 1º, Art. 20, II “a”, Art. 31, I, Art. 32, I,
Art. 33 todos da Lei Municipal n.º 1838/2012 e Art. 26, I, C/C Art.
27, II, Art. 35, todos do Decreto Municipal 4304/2009, de acordo
com o parecer exarado do Processo Administrativo n.º 6048/2017
e Processo Administrativo n.º 430/2017.
São João de Meriti, 01 de agosto de 2017.

5-Incorporação CS-IV: Art. 168 da LOM Com/red. dada pela
Emenda a LOM n.º 31/08..............................................................
..
R$
..............257,82
6 - T O T A L
D O S
P R O V E N TOS........................................................ R$
..........2.147,43
São João de Meriti, 03 de agosto 2017.

HELIOMAR SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI

HELIOMAR SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI

PORTARIA-055-AP/2017-MERITI-PREVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIREITOS
HUMANOS E IGUALDADE RACIAL

MERITI - PREVI

PORTARIA-025-PS/2017-MERITI-PREVI
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das
atribuições que lhes são conferidas por L E I
R E S O LV E:
REFIXAR a contar de 29 de março de 2016, a pensão concedida à
FÁTIMA REGINA FERREIRA RASUCK, CPF n.º 034.138.19771, data de nascimento 23/04/1971, pensão rateio equivalente a 50%
dos vencimentos com base contributiva percebidos por seu esposo
ROGÉRIO RASUCK, CPF n.º 649.398.807-10, data de nascimento
06/01/1957, falecido em 22/12/2012, Fiscal de Tributos Municipal,
Nível 6/C, matrícula 872, do quadro de pessoal permanente da
Secretaria Municipal de Fazenda e conceder, também a contar da
data acima discriminada, pensão para sua companheira SANDRA
REGINA DUARTE CORREA, CPF n.º 748.683.577-00, data de
nascimento 30/05/1960, pensão equivalente a 50% dos vencimentos
com base contributiva, no valor atualizado de R$ 3.067,02 (três
mil seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos), para cada
beneficiária, com fundamento no Art. 40 § 7º, II, da CF/88, com
redação dada pela EC 41/03 e Art; 2º, II, art; 15 da Lei Federal n.º
10.887/2004, Art. 16, I, § 1º, Art. 20, II, “a”, Art. 31, II, Art. 32, I,
Art. 33, todos da Lei Municipal 1838/2012 e Art; 27, II, Art. 35,
caput e seu Parágrafo Único, Art. 36 e incisos, todos do Decreto
Municipal n.º 44/2013, Processos Administrativos n.º 227/2013 e
nº 112/2013 e Processo n.º 0007070-47.2013.8.19.0054, da 3º Vara
Cível da Comarca de São João de Meriti.
São João de Meriti, 31 de julho de 2017.
HELIOMAR SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI

O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das
atribuições que lhes são conferidas por L E I
R E S O LV E:
		
APOSENTAR voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 1º de agosto de 2017, a Servidora VILSA DE MOURA PEREIRA, CPF n.º 547.498.167-87, data de nascimento 22/07/1957,
no cargo de Professor II, Nível V-GFM, Classe III, do quadro de
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação, matricula 7246, com fundamento no Art. 6º da EC n.º 41/03 C/C Art.
2º da EC 47/2005, em consonância com o Art. 20, I, “c”, Art. 21,
III, “a” da Lei Municipal n.º 1838/2012 e Art. 5º, I, “c”, Art. 22 do
Decreto Municipal 4304/2004, de acordo com o parecer exarado
no Processo administrativo 13753/2016, ficando seus proventos
fixados conforme abaixo discriminado:
1 - Ve n c i m e n t o - b a s e . . . . . . . . . . . . . . A n e x o I I , d a L e i
1765/2010................
R$
..........1.725,52
2-Triênio: Art. 162, XIX, “a” e “b” da LOM.............
(60%)............
R$
...........1.035,31
3 - T O T A L
D O S
P R O V E N TOS........................................................ R$
..........2.760,83
São João de Meriti, 01 de agosto 2017.
HELIOMAR SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE – MERITI-PREVI

PORTARIA-056-AP/2017-MERITI-PREVI
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das
atribuições que lhes são conferidas por L E I

PORTARIA-026-PS/2017-MERITI-PREVI
O DIRETOR PRESIDENTE, do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, usando das
atribuições que lhes são conferidas por L E I
R E S O LV E:
CONCEDER a contar de 09 de maio de 2017, a MARINA DE
ARAUJO, CPF n.º 994.356.917-49, data de nascimento 27/04/1968,
na qualidade de companheira do ex-servidor e ao seu filho MARCOS DE ARAUJO MOURA, CPF n.º 176.193.927-00, data de
nascimento 19/01/1999, pensão no valor de R$ 851,10 (oitocentos
e cinqüenta e um reais e dez centavos), para cada beneficiário,
equivalente a 50% da remuneração percebida pelo ex-servidor JOSÉ
ALVES DE MOURA, CPF n.º 563.222.167-91, data de nascimento
07/05/1957, falecido em 09/05/2017, que ocupou o cargo de Operador de Máquina Pesada, Nível 6/A, matricula 25564, do quadro
de pessoal permanente e Ativo da Secretaria Municipal de Obras,
com fundamento no Art. 40 § 7º, II da CF/88, com a nova redação

R E S O LV E:
		
APOSENTAR voluntariamente por tempo de contribuição, a contar
de 1º de agosto de 2017, a Servidora NEIDE RODRIGUES DA
SILVA, CPF n.º 581.400.777-04, data de nascimento 19/12/1956,
no cargo de Agente Executivo, Nível 8/D, do quadro de pessoal
permanente da Secretaria Municipal de Saúde, matricula 20640,
com fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005,
Art. 20, I, “c” da Lei Municipal 1883/2012, de acordo com o parecer exarado no Processo administrativo 310/2017, ficando seus
proventos fixados conforme abaixo discriminado:
1-Vencimento-base..............Decreto n.º 5946/2017.......................
R$
.............937,00
2-Triênio: Art. 162, XIX, “a” e “b” da LOM.............
(65%)............
R$
.............609,05
3-Sexta Parte: Art. 172 da Lei 258/82 c/red. da Lei 416/87...
(1/6)..
R$
.............156,16
4-Final de Carreira: Art. 162, XX da LOM...............
(20%).............
R$
.............187,40

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Igualdade
Racial de São João de Meriti – COMIRA, realizada no dia 04 de
julho de 2017 às 14h. 58min. na sala de reuniões da Subsecretaria
de Direitos Humanos e Igualdade Racial, sito à Avenida Presidente Lincoln, 911, sala 307, Vilar dos Teles, São João de Meriti,
e teve os seguintes presentes nesta data: Mônica Cristina Norte
Souza, SEMAS; Roberto Leal Ferreira, SEMCULDHIR; Anderson Carvalho Chaves, SEMCULDHIR; Izaide R Faria, SEMUS;
André Moraes de Almeida, SEME; Maria da Fé da S. Viana, Past.
Combate ao Racismo; Kátia Maria Costa de Souza, Casa da Cultura; Athaylton Jorge Monteiro Belo (Frei Tatá), SUPPIR-Meriti;
Felismina G. Norte Vicente, ASPAS; Maria da Consolação M Souza,
SUPPIR-Meriti; Hélia Gonçalves da Silva, participante; Caroline
de Oliveira A. Campana, SUPJUV-Meriti; Simoni Moraes Pereira
Pontes, SUPJUV-Meriti. A reunião teve os seguintes pontos de
pauta: 1) Leitura das Atas das reuniões anteriores – Ordinária de
junho e Extra de 27 de junho de 2017; 2) Deliberação para retirada
de delegados municipais para Conferência Estadual de Igualdade
Racial-RJ; 3) Apreciação da Resolução COMIRA 003/2017, nomeando conselheiros governamentais para adesão ao SINAPIR/
Governo Federal; 4) Preparação do evento de Audiência Pública
com a apresentação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade
Racial na Câmara de Vereadores de São João de Meriti; 5) Informes
e Assuntos Gerais. Anderson da as boas vindas e inicia reunião
reforçando a importância da informação dos e-mails na lista de
presença para o repasse dos informes do conselho, passando, em
seguida, para a apresentação da pauta da atual reunião. Em seguida
o conselheiro André procede para a leitura da reunião da Ata da
reunião ordinária do COMIRA de junho/2017. Após a leitura, a Ata
foi aprovada com pequena correção ortográfica. Anderson iniciou
a leitura da Ata da reunião Extraordinária do dia 27 de junho de
2017. Após a leitura e as devidas ressalvas apontadas, a Ata foi
aprovada pela plenária. Anderson abre para o segundo ponto de
pauta informando que a Gerência dos conselhos realizou contato
com o CEDINE / RJ, passando a palavra para o conselheiro Roberto
que esclareceu aos conselheiros que, feito o contato telefônico com
o CEDINE / RJ, recebeu a resposta da Sra. Dina que somente o Sr.
Wanderlei e o Sr. Luiz Eduardo Negrogun poderiam repassar as
informações referente à Conferência Estadual e os mesmos não se
encontravam no local. Roberto informa ainda que estas informações
foram solicitadas também por e-mail junto ao referido Conselho.
Anderson abre para o terceiro ponto de pauta esclarecendo sobre
a urgência das nomeações dos conselheiros governamentais, fazendo a leitura da resolução COMIRA 003/2017, que nomeia os
Conselheiros Governamentais. Ainda no que se refere a adesão ao
SINAPIR, Anderson esclarece que estamos alcançando todas as
etapas. Informa que o plano já está pronto, conforme aprovado em
reunião no dia 27 de junho de 2017, e está sendo finalizada apenas a fala de apresentação do Subsecretário e a previsão de envio
para publicação em DOM é até o dia 05 de junho de 2017. Feito
os devidos esclarecimentos, Anderson passa a palavra para o Frei
Tatá para abrir o quarto ponto de pauta. Frei fala da realização da
Audiência Pública sobre a Violência contra a Juventude no dia 06
de julho de 2017, reforçando o convite de todos. Em seguida faz
o convite para a Superintendente da Juventude, Simoni Moraes,
participar da reunião, uma vez que a audiência tem como público
alvo a Juventude. O Frei apresenta um documento onde esclarece
quais os objetivos e intenções da audiência citada que foi lida pelo
Secretário Executivo Anderson. Em resumo, o documento aborda
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da Cidade de São João de Meriti
a violência contra a juventude, em especial a juventude negra,
como um problema negligenciado. Fala de uma sensibilização da
sociedade e não mera exposição de dados estatísticos, destacando o
chamamento da sociedade civil e movimentos sociais pretendendo,
também, apresentar o Plano municipal de Promoção da Igualdade
Racial de São João de Meriti. Foi levantada pela plenária preocupação com um possível esvaziamento de participantes em virtude
da brevidade da data. Após as reflexões passamos para o quinto
ponto de pauta, informes e assuntos gerais. Frei Tatá convida a todos
para comemoração de seu aniversário no dia 14 de julho às 12h na
Pedra do Sal, no Centro do Rio. O Frei também sugere uma roda de
conversa para o dia 25 de julho na sala 326/SUPPIR, em atenção ao
dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha. Maria da Fé
convida para uma roda de Conversa na Igreja Metodista da Tijuca
no dia 22 de julho de 2017, com o tema: Violência no Cotidiano.
Frei Tatá informa sobre a reunião com o Secretário de Educação
para tratar sobre a FLIDAN, um concurso de Poesias e o Museu
Marinheiro João Cândido. Informa ainda sobre a segunda reunião
da Associação Amigos do Museu para pensar as articulações para
a efetivação da construção do mesmo no dia 10 de julho, as 14h no
CIEP 400, Oswald de Andrade. Hélia faz um alerta sobre casos de
tuberculose no condomínio do “Minha Casa Minha Vida” de Venda
Velha, destacando o caso de uma senhora que está com sinais da
doença e com muitas crianças na residência, solicitando suporte
para a situação. A Conselheira Izaide (SEMUS) informa que a área
é de difícil acesso aos agentes de saúde por questões de segurança
pública, solicitando o apoio comunitário para adentrar no território.
A mesma solicitou ainda informações para apuração dos casos e
se os mesmos já iniciaram acompanhamento junto à secretaria de
saúde. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16:46, eu
Roberto Leal Ferreira lavrei a presente Ata.

PODER LEGISLATIVO
RESOLUÇÃO N.º 1.368 DE 16 DE MAIO DE 2017.
“Prorroga o prazo por 90 (noventa) dias para conclusão do
relatório da Comissão Especial em Defesa dos Animais, conforme Resolução nº 1363 de 14 de fevereiro de 2017, observando o
Artigo 105, § 8º do Regimento Interno.”
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DE MERITI, no uso de suas atribuições legais, aprova a seguinte
R

E

S

O

L

U

Ç

Ã

O:

Art. 1.º - Fica prorrogado o prazo de funcionamento da “Comissão
Especial em Defesa dos Animais”, sob Resolução nº 1363 de 14
de fevereiro de 2017, segundo o Artigo 105, § 8º, do Regimento
Interno.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de prorrogação será igual ao
estabelecido na Resolução, em seu teor, no Artigo 3º, isto é, 90
(noventa) dias.

São João de Meriti
Sexta-feira, 04 de agosto de 2017
Ano XV N° 4720

		

RESOLUÇÃO Nº 1.370 DE 21 DE JUNHO DE 2017.
“Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal de São João de Meriti conforme art. 192 do Regimento Interno e cria o seu parágrafo único”.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DE MERITI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
R

E

S

O

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente
AMILTON MACHADO DOMINGUES
1.º Vice-Presidente
GIOVANI LEITE DE ABREU
2.º Vice-Presidente
CARLOS ROBERTO RODRIGUES
1.º Secretário
JOÃO DANTAS DE MELLO
2.º Secretário

V

E:

Art. 1º - O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal de São João de Meriti é instituído na conformidade do
texto anexo.
Parágrafo único – As normas estabelecidas no Código de Ética e
Decoro Parlamentar complementam o Regimento Interno e dele
passam a fazer parte integrante.
Art. 2º - O art. 192 do Regimento Interno passa a vigorar acrescido
do Parágrafo Único com a seguinte redação:
“Art. 192 - ..........................................................................................
Parágrafo Único - O Vereador que praticar ato contrário ao decoro
parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às
penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética
e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis.”

Carlos Eduardo do N. Soares
Cláudio Almeida da Silveira
Aldilas Hungria Toledo
Elias Nunes de Queiroz
João Dias Ferreira
Leonardo Vieira Mendes
Paulo Roberto de O. Fernandes
Rogério da Silva Souza
Rogério de Macedo Fernandes
Rogério Mendes Paes
Rony Ferraz Queiroz
Sebastião Aria da Silva
Valdecir Dias da Silva
PROCURADORIA GERAL DA CÂMARA
Washington Luiz Messias da Silva
SECRETÁRIA GERAL
Ruan Pereira de Freitas
SUBSECRETÁRIO GERAL
Allan Hoppe Ferreira
ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Leandro Silva dos Santos
COLABORAÇÃO
Dr. Leonardo Pereira de Lima

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI

São João de Meriti, 14 de junho de 2017.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente
AMILTON MACHADO RODRIGUES
1º Vice-Presidente
GIOVANI LEITE DE ABREU
2º Vice-Presidente
CARLOS ROBERTO RODRIGUES
1º Secretário
JOÃO DANTAS DE MELLO
2º Secretário

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São João de Meriti, 16 de Maio de 2017.

L
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Art. 1° - Este Código estabelece os princípios éticos e as regras
básicas do decoro que devem orientar a conduta do Vereador no
exercício do cargo.
Parágrafo Único – O procedimento disciplinar e as penalidades
aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas ao
decoro parlamentar, também são regidos por este Código.
Art. 2° - A inviolabilidade da qual goza o Vereador no exercício do
mandato e na circunscrição do Município por suas opiniões, palavras e votos, representa uma garantia para o exercício do mandato
popular e uma defesa para o Poder Legislativo.
CAPÍTULO II
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS
Art. 3° - São deveres fundamentais do Vereador:

MESA DIRETORA 2017/2018
Presidente – Davi Perini Vermelho
1º Vice-Presidente – Amilton Machado Rodrigues
2º Vice-Presidente – Giovani Leite de Abreu
1º Secretário – Carlos Roberto Rodrigues
2º Secretário – João Dantas de Mello
VEREADORES LEGISLATURA 2017/2020
Ernane Aleixo
Adilmar Arcênio dos Santos
Anderson Braga Miranda

I
– respeitar e cumprir a Constituição da República e a do
Estado, a Lei Orgânica Municipal e a legislação em geral;
II
– promover a defesa do interesse público e dos direitos
e garantias individuais e coletivas;
III
– zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das
instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do
Poder Legislativo;
IV
– exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa
pública e à vontade popular, agindo com boa fé, zelo e probidade;
V
– comparecer à Câmara durante as sessões legislativas
ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do Plenário e
das reuniões de Comissão de que seja membro;
VI
– examinar, sob a ótica do interesse público, todas as
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proposições submetidas a sua apreciação e voto;
VII
– tratar com respeito e independência os colegas Vereadores, as Autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os
quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar;
VIII
– prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando
as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização;
IX
– respeitar as decisões legítimas dos órgãos da casa.
CAPÍTULO III
DOS ATOS INCOMPATÍVEIS COM O DECORO PARLAMENTAR
Art. 4° - Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro
parlamentar, puníveis com a perda do mandato:
I
– abusar das prerrogativas legais asseguradas ao Vereador;
II
– perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de
outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas;
III
– fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação:
IV
– omitir intencionalmente informação relevante ou, na
mesma condição, prestar informação falsa nas declarações obrigatórias.
Art. 5° - Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes
condutas puníveis na forma deste Código:
I – perturbar a ordem das reuniões da Câmara ou das reuniões de
Comissão;
II – praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da Casa;
III
– praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da
Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro Vereador, a Mesa
ou Comissão ou os respectivos Presidentes;
IV
– usar os poderes ou prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa, sobre a qual
exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie
de favorecimento;
V
– revelar informações e documentos de caráter reservado,
de que tenha tido conhecimento na forma regimental;
VI
– administrar o seu gabinete em desacordo com os princípios fixados no caput do art. 37 da Constituição Federal;
VII
– relatar matéria, submetida à apreciação da Câmara, de
interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral;
VIII
– fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de
presença às sessões ou às reuniões de Comissão.

da Cidade de São João de Meriti
Art. 7° - O conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de
três Vereadores e de igual número de suplentes, com mandato de
dois anos, coincidente com o do Presidente da Mesa da Câmara.
§ 1° - Na representação numérica dos Partidos, respeitado o princípio da proporcionalidade partidária, deve ser observado, na designação dos Vereadores para integrarem o Conselho, o que consta
no Regimento Interno.
§ 2° - O partido a que pertencer o Corregedor Parlamentar não
designará outro integrante para compor o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.
§ 3° - Não poderá ser membro do Conselho o Vereador:
I
– submetido a processo disciplinar em curso, por ato
atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar;
II
– que tenha recebido, numa legislatura, penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão
temporário do exercício do mandato e da qual se tenha o competente
registro nos anais ou arquivos da Casa.
§ 4° - O recebimento de representação contra membro do Conselho
por infringência dos preceitos estabelecidos por este Código, com
prova inequívoca de verossimilhança da acusação, constitui causa
para seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício
por seu Presidente, devendo perdurar até decisão final sobre o caso.
§ 5° - O Corregedor da Câmara participará das deliberações do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com direito a voz e voto,
competindo-lhe promover as diligências de sua alçada necessárias
aos esclarecimentos dos fatos investigados.
Art. 8° - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovará Regulamento específico para disciplinar o funcionamento e a organização
de seus trabalhos.
§ 1° - Enquanto não aprovar o Regulamento, de que trata este artigo,
o Conselho observará as disposições regimentais relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes da Casa, inclusive, no que
diz respeito à eleição de seu Presidente e à designação de Relatores.
§ 2° - Aprovado o Regulamento previsto no caput deste artigo,
observar-se-ão, subsidiariamente, no que couberem, as disposições
regimentais aplicáveis às Comissões.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS

Parágrafo Único – As condutas puníveis deste artigo somente serão
objeto de apreciação mediante provas.

Art. 9° - São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta
atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar:

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Art. 6° - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
Municipal se equipara as Comissões Permanentes e a ele compete:

I
– censura, verbal ou escrita;
II
– suspensão de prerrogativas regimentais;
III
– suspensão temporária do exercício do mandato;
IV – perda do mandato.

I
– zelar pela observância dos preceitos deste Código,
atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar da Câmara de Vereadores;
II
– instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os
atos necessários à sua instrução, nos casos e termos do art. 12;
III
– processar o acusado nos casos e termos previstos no
art. 13;
IV
– responder a consultas da Mesa, de Comissão e de Vereadores sobre matérias de sua competência;
V
– organizar e manter o sistema de Acompanhamento e
Informações do Mandato Parlamentar, nos termos do art. 17.

Parágrafo Único – Na aplicação das penalidades serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem para a Câmara de Vereadores, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes do infrator.
Art. 10 – A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara,
em sessão no Plenário ou em Comissão, ao Vereador que incidir
nas condutas descritas nos incisos I e II do art. 5°.
Parágrafo Único - Contra a aplicação da penalidade prevista neste
artigo poderá o Vereador recorrer ao respectivo Plenário.

Art. 11 – A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação
do ofendido, nos casos do inciso III do art. 5°, ou, por solicitação do
Presidente da Câmara ou de Comissão, nos casos de reincidência
nas condutas referidas no art. 10.
Art. 12 – A suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada
pelo Plenário da Câmara Municipal, por proposta do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, ao Vereador que incidir nas vedações
dos incisos V a VII do art. 5°.
Art. 13 – A aplicação das penalidades de suspensão temporária
do exercício do mandato, de no máximo trinta dias, e de perda do
mandato são de competência do Plenário da Câmara Municipal,
por provocação da Mesa ou de Partido Político representado na
Câmara, após processo disciplinar instaurado pelo Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.
§ 1° - Será punível com a suspensão temporária do exercício do
mandato, o Vereador que incidir nas condutas descritas nos incisos
IV e VIII do art. 5° e com a perda de mandato o Vereador que incidir
nas condutas descritas no art. 4°.
§ 2° - Poderá ser apresentada à Mesa representação popular contra
Vereador por procedimento punível na forma deste artigo.
§ 3° - A Mesa da Câmara não poderá deixar de conhecer representação apresentada na forma do § 2° e, verificada a existência dos
fatos e respectivas provas, emitir parecer fundamentado, conforme
o caso, determinando seu arquivamento ou o envio ao Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do competente
processo disciplinar.
§ 4° - é facultado ao Vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-la pessoalmente, em todas as fases
do processo, inclusive no Plenário da Câmara Municipal.
§ 5° - Quando a representação apresentada contra Vereador for considerada leviana ou ofensiva à sua imagem, bem como à imagem da
Câmara, os autos do processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria da Câmara Municipal para as providências reparadoras.
CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 14 – O processo para aplicação da suspensão de prerrogativas
regimentais observará o seguinte:
I
– qualquer cidadão é parte legítima para representar junto
à Mesa da Câmara, especificando os fatos e respectivas provas;
II
– recebida a representação nos termos do inciso I, verificada a existência dos fatos e respectivas provas, a Mesa a encaminhará
ao Conselho, cujo Presidente instaurará o processo, designando
Relator;
III
– a seguir, o Conselho promoverá a apuração sumária dos
fatos, assegurando ao representado ampla defesa e providenciando
as diligências que entender necessárias, no prazo de trinta dias;
IV
- Conselho emitirá ao final da apuração, parecer que
concluirá pela improcedência ou procedência da representação
e determinará
seu arquivamento ou proporá aplicação da
penalidade de que trata este artigo;
V
– São passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas:
a)
– usar a palavra, em sessão, no horário do Expediente;
b)
– encaminhar discurso para publicação no Diário Oficial
da Câmara Municipal;
c)
– candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de
membro da Mesa ou de Presidente ou Vice-Presidente de Comissão;
d)
– ser designado relator de proposição em Comissão ou
no Plenário;
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VI
– a penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as
prerrogativas referidas no inciso V, ou apenas sobre algumas, a juízo
do Conselho, que deverá fixar seu alcance tendo em conta a atuação
parlamentar pregressa do acusado, os motivos e as consequências
da infração cometida;
VII
– em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se
por mais de seis meses.
Art. 15 – Instaurado o processo para a aplicação das penalidades
de suspensão temporária do exercício do mandato ou de perda do
mandato, nos termos do art. 13 e do seu § 3°, o Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar observará os seguintes procedimentos:
I – o Presidente do Conselho, sempre que considerar necessário,
designará um de seus membros e solicitará a indicação de mais
dois outros Vereadores, de preferência os Suplentes, para comporem subcomissão de inquérito destinada a promover a devida
apuração dos fatos e das responsabilidades; II – constituída ou não
a subcomissão referida no inciso anterior, será remetida cópia da
representação ao Vereador acusado, que terá o prazo de cinco dias
úteis para apresentar sua defesa escrita e indicar provas;
III
– esgotado o prazo sem apresentação da defesa, o Presidente nomeará defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual
prazo;
IV
– apresentada a defesa, o relator da matéria ou, quando
for o caso, a subcomissão de inquérito, procederá às diligências e
à instauração probatória que entender necessárias, findas as quais
proferirá parecer, no prazo de cinco dias úteis, concluindo pela
procedência da representação ou por seu arquivamento, oferecendo,
na primeira hipótese, projeto de Resolução destinada à declaração
da suspensão ou da perda do mandato;
V
– o parecer do Relator ou da subcomissão de inquérito,
quando for o caso, será submetido à apreciação da Comissão,
considerando-se aprovado se obtiver a maioria absoluta dos votos
de seus membros;
VI
– a rejeição do parecer originariamente apresentado obriga
à designação de novo Relator, preferencialmente entre aqueles que,
durante a discussão da matéria, tenham se manifestado contrariamente à posição do primeiro;
VII
– a discussão e a votação do parecer serão abertas;
VIII
– de decisão do Conselho que contrariar norma constitucional, regimental ou deste Código, poderá o acusado recorrer à
Comissão de Justiça e Redação, que se pronunciará exclusivamente
sobre os vícios apontados;
IX
– concluída a tramitação no Conselho de Ética ou na
Comissão de Justiça e Redação, na hipótese de interposição de
recurso nos termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à
Mesa e, uma vez lido no Expediente, será incluído na Ordem do
Dia da sessão seguinte;
X
– a deliberação do Plenário será tomada por maioria
absoluta do voto de seus membros.
Art. 16 – Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar não poderão exceder o prazo de sessenta dias para sua
deliberação pelo Plenário, nos casos das penalidades previstas nos
incisos II e III do art. 9°.
§ 1° - O prazo para deliberação do Plenário sobre os processos
que concluírem pela perda do mandato, prevista no inciso IV do
art. 9°, não poderá exceder noventa dias do início da instauração
do processo.
§ 2° - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a Mesa terá
o prazo de dois dias úteis, improrrogável, para incluir o processo
na pauta da Ordem do dia, sobrestando todas as demais matérias.
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CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES
DO MANDATO PARLAMENTAR
Art. 17 – O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deverá organizar e manter Sistema de Acompanhamento e Informações do
Mandato Parlamentar mediante a criação de arquivo individual para
cada Vereador, onde constem os dados referentes:
I – ao desempenho das atividades parlamentares e, em especial,
sobre:
a)
– cargos, funções ou missões que tenha exercido no Poder
Executivo, na Mesa, em Comissões ou em nome da Casa durante
o mandato;
b)
– número de presenças às sessões ordinárias, com percentual sobre o total;
c)
– número de pronunciamentos realizados nos diversos
tipos de sessões da Câmara;
d)
– número de pareceres que tenha subscrito como relator;
e)
– relação das Comissões e Subcomissões que tenha proposta ou das quais tenha participado;
f)
– número de propostas de emendas à LOM, projetos,
emendas, indicações, requerimentos, recursos, pareceres e propostas
de fiscalização e controle;
g)
- número, destinação e objetivos de viagens oficiais
realizadas com recursos do Poder Público;
h)
– licenças solicitadas e respectiva motivação;
i)
– outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão
tenha sido requerida pelo Vereador;
II – à existência de processos em curso ou ao recebimento de
penalidades disciplinares por infração aos preceitos deste Código.
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de 1993.
§ 3° - Os dados referidos nos parágrafos anteriores terão, na forma da
Constituição Federal (art. 5°, XII), o respectivo sigilo resguardado,
podendo, no entanto, a responsabilidade pelo mesmo ser transferida
para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quando este os
solicitar, mediante aprovação do respectivo requerimento pela sua
maioria absoluta, em votação nominal.
§ 4° - Os servidores que, em razão do ofício, tiverem acesso às
declarações referidas neste artigo ficam obrigados a resguardar e
preservar o sigilo das informações nelas contidas, nos termos do
parágrafo único do art. 5° da Lei 8.730 de 1993.
CAPÍTULO IX
DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR
Art. 19 – A Corregedoria Parlamentar, ora instituída, constitui-se
de um Corregedor e de um Corregedor Substituto, os quais serão
eleitos pelo Plenário da Câmara Municipal, imediatamente após a
eleição da Mesa da Câmara.
Parágrafo único – Compete ao Corregedor Substituto substituir o
Corregedor Parlamentar em seus eventuais impedimentos.
Art. 20 – Compete ao Corregedor Parlamentar:
I
- promover a manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito da Câmara Municipal;
II
– dar cumprimento às determinações da Mesa referentes
à segurança interna e externa da Casa;
III
– supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes
para revistar e desarmar;
IV
– fazer sindicância sobre denúncia de ilícitos no âmbito
da Câmara Municipal envolvendo Vereadores.
Art. 21 – Em caso de delito cometido por Vereador no âmbito da
Câmara Municipal, caberá ao Corregedor Parlamentar e, no impedimento deste, ao Corregedor Parlamentar Substituto, presidir o
inquérito instaurado para apuração dos fatos.

Parágrafo Único – Os dados de que trata este artigo serão armazenados por meio de sistema de processamento eletrônico, ficando
à disposição dos cidadãos através da Internet ou outras redes de
comunicação similares, podendo ainda ser solicitados diretamente
à secretaria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

§ 1° - Serão observados no inquérito, o Código de Processo Penal
e o Regimento Interno da Câmara Municipal.
§ 2° - O presidente do inquérito poderá solicitar a cooperação técnica
de órgãos especializados ou requisitar servidores de seus quadros
para auxiliar na sua realização.

CAPÍTULO VIII
DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

§ 3° - Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara Municipal,
designado pela Mesa a pedido do presidente do inquérito.

Art. 18 – O Vereador apresentará à Mesa ou, no caso do inciso III
deste artigo, quando couber, à Comissão, as seguintes declarações:

§ 4° - O inquérito será enviado, após sua conclusão, à Comissão de
Ética ou à autoridade compete.

I
– ao assumir o mandato, para efeito de posse, e noventa
dias antes das eleições, no último ano da legislatura, declaração de
bens e rendas, incluindo todos os passivos de sua responsabilidade
de valor igual ou superior à sua remuneração mensal como Vereador;
II
– até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do prazo
para entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas,
cópia da declaração feita à Receita Federal;
III
– durante o exercício do mandato, em Comissão ou em
Plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria que envolva direta
e especificamente seus interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar.
§ 1° - As declarações referidas nos incisos I e II deste artigo, serão
autuadas em processo devidamente formalizados e numerados
sequencialmente, fornecendo-se ao declarante comprovante de
entrega, mediante recibo em segunda via ou cópia da mesma
declaração, com indicação do local, data e hora da apresentação.
§ 2° - Uma cópia das declarações de que trata o parágrafo anterior
será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para os fins
previstos no § 2° do art. 1° da Lei n° 8.730, de 10 de novembro

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22 – Aprovado este Código, a Mesa organizará a distribuição
das vagas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar entre os Partidos com assento na Casa e convocará as Lideranças a indicarem os
Vereadores das respectivas bancadas para integrarem o Conselho,
nos termos do art. 7°.
Art. 23 – Um servidor será designado Secretário do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, que se incumbirá do necessário para
o funcionamento do Conselho e a guarda de seus documentos e
arquivo.
Parágrafo único – a Lei Orçamentária Anual conterá dotação específica para o Conselho.
Art. 24 – Os projetos de Resolução destinados a alterar o presente
Código obedecerão às normas de tramitação do Regimento Interno.
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