ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
18 DE SETEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 19/09/2018 – CÓD-PMBR 143.
DECRETO Nº 4.552, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
“DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS
DE CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS DO
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BELFORD ROXO
(COMSEA -BR) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº LEI N° 1564 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ESTRUTUROU O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BELFORD ROXO (COMSEA -BR);
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS,
DECRETA:
ART. 1º - FICAM NOMEADOS OS SEGUINTES CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BELFORD ROXO (COMSEA –BR )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
CONSELHEIRO TITULAR: FABIANA DE ARAUJO OLIVEIRA
EM SUBSTITUIÇÃO DE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO SUPLENTE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA SOUZA
EM SUBSTITUIÇÃO DE: PATRÍCIA DE SOUZA FERREIRA LIMA
ART.2º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGANDO QUAISQUER DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO – WAGUINHO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2002/GP/2018 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, AILNE SILVA FERREIRA DOS SANTOS, para
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
Republicado por ter saído com incorreção
PORTARIA Nº 2159/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALLAN RODRIGUES BATISTA, do cargo em
comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2160/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SERGIO ROBERTO FIGUEIREDO DE
OLIVEIRA, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2161/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FERNANDA NASCIMENTO DA SILVEIRA,
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.
PORTARIA Nº 2162/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
AposentaR, por Invalidez, a servidora ANGELA GONÇALVES ANTÔNIO, matricula nº: 10/015.975, efetiva no cargo de Professora Pré-Escolar-B, admitida no
Município em 25/09/1998, lotada na SEMED, com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6º- A, da EC n°
41/2003, introduzido pela EC 70/2012 c/c art.60, § 1º, da Lei n.º 083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.814,84 (um mil,
oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), sendo: R$ R$ 1.291,28 (um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos),
correspondentes a proporcionalidade de 8.102/10.950, a título de vencimento base do cargo e R$ 523,56 (quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e seis
centavos), correspondentes a 30% (trinta por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993 c/c Lei
Municipal n.º 723), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR n.º 7010/2017 e PREVIDE n° 227/2018. Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
PORTARIA Nº 2163/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, por Invalidez, o servidor ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, matrícula nº 10/021.033, efetivo no cargo de clínico geral, admitido no
Município em 29/12/2000, lotado na SEMUS, com fundamento no art. 6º- A, da EC 41/2003, introduzido pela EC 70/2012 c/c art. 60, §1º, da Lei nº 083/2006,
com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 3.181,07 (três mil, cento e oitenta e um reais e sete centavos), sendo R$ 2.087,59 (dois mil e
noventa e sete reais e cinqüenta e nove centavos) referente à proporcionalidade (6.183/12.775) e R$ 1.083,48 (um mil e oitenta e três reais e quarenta e oito
centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993 c/c Lei
Municipal n.º 723) conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 8420/2017 e PREVIDE nº 324/2018. Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
PORTARIA Nº 2164/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, por Invalidez, o servidor ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS, matrícula nº 10/025.607, efetivo no cargo de homeopata, admitido no Município
em 22/12/2004, lotado na SEMUS, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I da CRFB/1988, redação introduzida pela EC 41/2003 c/c art. 60, §1º, da Lei nº

083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme contido nos autos do processo
administrativo PMBR nº 8420/2017 e PREVIDE nº 324/2018. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 2165/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, por Invalidez, a servidora MARIA APARECIDA CHAGAS DE MORAES, matrícula nº 10/15332, efetiva no cargo de Merendeira, admitida no
Município em 04/03/1998, lotada na SEMED, com fundamento no Art. 40, §1º, do inciso I, da Constituição federal, com redação dada pelo art. 6º A, da EC
41/2003, introduzido pela EC 70/2012 c/c art. 60, §1º, da Lei nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.291,98 (mil, duzentos e
noventa e um reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 885,10 (oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) referente à proporcionalidade de
7.146/10.950 sobre o vencimento base do cargo (Lei nº 1.060 de 25/08/2005) e R$ 406,88 (quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos)
correspondentes a 30% (trinta por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art.7° da Lei n° 003/93), conforme contido nos autos do processo
administrativo PMBR nº 04/006873/2017 e PREVIDE nº 2018/00062. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a
partir de 28 de setembro de 2017.
PORTARIA Nº 2166/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte à ISAAC MOURA CORREIA, na condição de companheiro da ex-servidora Maria Lúcia Moreira Alves, matrícula
n° 10/18356, admitido em 25/05/2000, no cargo efetivo de Agente de Defesa Civil, falecida em 19/04/2017, com fundamento no art.40, § 7°, II, da Constituição
Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, II, da Lei Complementar n° 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de R$ 1.695,31
(mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), a razão de 100% (cem por cento) do valor dos proventos e de forma vitalícia, sendo: R$
1.356,25 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco centavos) a título de vencimento base do cargo, mais R$ 339,06(trezentos e trinta e nove reais
e seis centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993),
conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 2017/00398 e PMBR nº04/4367/17. Esta portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de abril de 2017.
PORTARIA Nº 2167/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, por Invalidez, o servidor MARCOS FONTES, matrícula nº: 10/018.273, efetivo no cargo de Trabalhador Braçal, admitido no Município em
24/05/2000, lotado na SMO, com fundamento no art.40, § 1°, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 6º- A, da EC n° 41/2003,
introduzido pela EC 70/2012 c/c art.60, § 1º, da Lei n.º 083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.189,01 (um mil, cento oitenta e
nove reais e um centavo), sendo: R$ 849,95 (oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), correspondentes a proporcionalidade de
8.006/12.775, a título de vencimento base do cargo e R$ 339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por
cento) de adicional de tempo de serviço – triê
nio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993 c/c Lei Municipal n.º 723), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR n.º
04/0000880/2017 e PREVIDE n° 925/2017. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 2168/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Conceder , o beneficio de Pensão por Morte a AGEL SOARES DE CARVALHO, viúvo da ex -servidora ALMEZINDA MARIA GOMES DE
CARVALHO, m a t r í c u l a n ° 1 0 / 6 8 6 5 7 , e f e t i v a n o c a r g o d e A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o , d a S E M E D , f a l e c i d a e m
3 1 / 0 3 / 2 0 1 7 , c o m f u n d a m e n t o n o a r t . 4 0 , § 7 ° , I I , d a Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n'41/2003 c/c com o art. 73, II, e art. 75, § 3 ° , IV, “b”, 6 da Lei Complementar
0 8 3 / 2 0 0 6 , c o m proventos mensais e integr ais no valor de R$ 4.382,21 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e
v i n t e e u m c e n t a v o s ) , correspondentes a 100% (cem por cento) do valor da ultima remuneração, e de forma vitalícia, c o n f o r m e c o n t i d o n o
Processo Administr ativo n° 5567/2017 e PREVIDE n° 2 017/00529. E s t a p o r t a r i a e n t r a r á e m v i g o r n a d a t a d a
s u a p u b l i c a ç ã o , retroagindo seus efeitos a contar de 17 de julho de 2017.
PORTARIA Nº 2169/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte à MARIA ROSA LEITE DE OLIVEIRA, na condição de ex- cônjuge do ex-servidor ADEMIR REGO DE OLIVEIRA,
matrícula n° 10/05284, admitido em 16/02/1995, no cargo efetivo de Professor de Língua portuguesa - D, da SEMED, falecido em 04/02/2016, com
fundamento no art.40, § 7°, II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, II, da Lei Complementar n° 083/2006, com
proventos mensais e integrais no valor de R$2.580,72 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), a razão de 100% (cem por cento) do
valor dos proventos e de forma vitalícia, sendo: R$ 1.985,17 (mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) a título de vencimento base do
cargo e R$ 595,55 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes à 30% (trinta por cento) de adicional de tempo de
serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993), conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 2016/00421 e PMBR n°
37/0003181/2016. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 04 de fevereiro de 2016.
PORTARIA Nº 2170/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, voluntariamente, por Idade, a servidora MARLY CORRÊA LONTRA, matrícula nº10/06.519, efetiva no cargo de Merendeira, admitida no
Município em 04/04/1995, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no art. 40, §1º, III, “b” da Constituição federal e art. 63 c/c art. 88 da
Lei nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.179,03 (mil, cento e setenta e nove reais e três centavos), correspondentes a
proporcionalidade de 8.428/10.950), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 04/0001771/2017 e PREVIDE nº 2017/00197.Esta
portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 2171/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Ficam fixados e apostilados em R$ 2.679,98 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), os proventos mensais e integrais da
aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição e idade, concedida à servidora TANIA REGINA FERREIRA MEDEIROS, matrícula n° 10/5.797, efetiva
no cargo Professor II, da SEMED, por meio da Portaria n° 2197/GP/2017, de 23/11/2016, publicada no Jornal “Hora H”, de 24/11/2016, sendo: R$ 1.985,17
(hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), a título de vencimento base do cargo (LC n° 131, de 26/04/2012, Lei n°723, de
09/12/1998) e R$ 694,81 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) de adicional de
tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei 0003/93). O presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
24/11/2016.
PORTARIA Nº 2172/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Retificar a Portaria nº 1494/GP/2014, de 30 de setembro de 2014, que concedeu a Aposentadoria por invalidez à servidora MARIA JOSE DE OLIVEIRA
CORRÊA, matrícula nº 10/25790, admitida no Município em 29/12/2004, lotada na SEMUS, com fundamento no ART.40, §1°, inciso I, da CRFB/88, com
redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 60, §1°, da Lei n° 083/2006, com proventos mensais e proporcionais (3.379/10950) no valor de R$ 724,00 (setecentos e
vinte e quatro reais), conforme contido nos autos dos processos administrativos PMBR n° 04/2676/2014 e PREVIDE n° 2014/00580. Esta portaria entrará em
vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 12 de junho de 2014.
PORTARIA Nº 2173/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte à RITA BIBIANA DE SOUSA, na condição de ex-companheira do ex-servidor JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA,
matrícula n° 10/019686, aposentado por invalidez em 13/01/2004, no cargo efetivo de Gari, falecido em 04/01/2010, com fundamento no art.40, § 7°, I, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, I, da Lei Complementar n° 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de
R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a razão de 100% (cem por cento) do valor dos proventos e de forma vitalícia, conforme contido nos autos do processo
administrativo PREVIDE n° 2010/00016.Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2008.
PORTARIA Nº 2174/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Conceder, o benefício de Pensão por Morte a ELIANE MELQUIADES DE OLIVEIRA CAMPOS na qualidade de cônjuge e, PÂMELA MELQUIADES DE
OLIVEIRA CAMPOS na qualidade de filho menor de 21(vinte e um) anos, ambas dependentes do ex-servidor MARCIO HELENO SIQUEIRA CAMPOS,

matrícula n°10/19670, admitido em 06/06/2000, no cargo efetivo de Agente de Defesa Civil, falecido em 25/08/2017, com fundamento no art.40, § 7°, II, da
Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 41/2003 c/c art. 73, II, da Lei Complementar n° 083/2006, com proventos mensais e integrais no valor de
R$ 1.886,08 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), a razão de 100% (cem por cento) do valor dos proventos, a razão de 50% (cinquenta por
cento) para cada uma das dependentes, até 21(vinte e um) anos de idade para a filha e de forma vitalícia para a cônjuge, sendo: R$1.356,25 (mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de vencimento base do cargo, mais, R$339,06 (trezentos e trinta e nove reais e seis centavos),
correspondentes à 25% (vinte e cinco por cento) de adicional de tempo de serviço – triênio (art. 7°, da Lei Municipal 003, de 08/01/1993),mais, R$
190,77(cento e noventa reais e setenta e sete centavos) correspondentes à 50% (cinquenta por cento) de incorporação salarial (art. 26 da LCM 014, de 31 de
outubro de 1997) conforme contido nos autos do processo administrativo PREVIDE n° 2017/00713. Esta portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de outubro de 2017.
PORTARIA Nº 2175/GP/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Aposentar, voluntariamente, por Idade, o servidor JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 10/025.328, efetivo no cargo de Médico – Especialidade
Clínico Geral, admitido no Município em 01/09/2004, lotado na SEMUS, com fundamento no art. 40, §1º, III, “b” da Constituição Federal e art. 63 c/c art. 88
da Lei nº 083/2006, com proventos mensais e proporcionais no valor de R$ 1.888,13 (mil, oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos), quantia
referente à proporcionalidade de 6.735/12.775), conforme contido nos autos do processo administrativo PMBR nº 04/8586/2017 e PREVIDE nº 2017/00903.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
Erratas:
NA PORTARIA Nº 2095/GP/2018 DE 13/09/2018, publicado em 14/09/2018.
Onde se lê: WASHINGTON LUIZ FIDELES DE OLIVEIRA;
Leia-se: WASHINGTON LUIZ FIDELIS DE OLIVEIRA.
Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
PORTARIA Nº 049/SEMED/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do contrato nº 07/0017/2018 objeto do processo n 07/231/2017, para atender a Secretaria Municipal
de Educação do Município de Belford Roxo.




PAULO BERNARDO DA COSTA – MATR. 60/060649;
DAIANE DE MENEZES SILVESTRE - MATR. 60/068754;
JAILMA ABREU MARQUES – MATR. 10/5636.

PORTARIA Nº 050/SEMED/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.
O Secretário Municipal de Educação de Belford Roxo, no uso das suas atribuições legais e:
Considerando que a SEMED é responsável pelo acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à educação;
Designa os servidores abaixo relacionados para fiscais do processo nº 07/000270/2017 que tem por objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Belford Roxo.




RAFAEL GONÇALVES DE ARAÚJO – MATR. 60/060623;
LUIZ EDER VALANI – MATR. 10/014.967;
AMILTON MACEDO - MATR. 11/18533.
Denis de Souza Macedo
Secretário Municipal de Educação

