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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
ATOS DO PREFEITO
DECRETO Nº. 10.703, DE 27 DE ABRIL DE 2016.
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO
ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER - SEMEL E FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.”
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, usando
de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor
e de acordo com a Lei Municipal nº. 4.568 – LOA 2016,
de 29 de dezembro de 2015, e a Lei Federal nº. 4.320
de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer - SEMEL e Fundo Municipal de Assistência Social
- FMAS, no valor de R$ 3.225.000,00 (Três milhões e
duzentos e vinte e cinco mil reais).
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior,
¿FDDOWHUDGRDLQGDR4XDGURGH'HWDOKDPHQWRGD'HVpesa, aprovado pelo Decreto nº. 10.637 de 08 de janeiro
de 2016.
Art. 3º - Os recursos compensatórios serão provenientes
de anulação parcial de dotações orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Nova Iguaçu, 27 de abril de 2016.
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito
ANEXO

PORTARIA Nº 303 DE 27 DE ABRIL DE 2016.
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de
suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:

Designar, ALLAN MAX GUIMARÃES DA ROCHA para
H[HUFHUD)XQomR*UDWL¿FDGDGH&KHIHGH6HomR±6tPEROR
FG III – Secretaria Municipal de Governo - SEMUG - a
contar desta publicação.
NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

SEMUG – SUBSEC RETARIA DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE
REGIMENTO INTERNO
TÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1º – 2 &RQVHOKR 0XQLFLSDO SDUD 'HVHQYROYLPHQWR
6XVWHQWiYHOH0HLR$PELHQWH±&21'(0$FULDGRSHOD/HL
nº 2.868, de 03 de dezembro de 1997, órgão consultivo,
deliberativo e de assessoramento em questão referente
ao meio ambiente, de natureza permanente, exercerá
sua competência nos termos do presente Regimento
Interno, que estabelece as normas de sua organização
e funcionamento.
Art. 2º - &DEHDR&21'(0$SDUDFXPSULPHQWRGHVXD
FRPSHWrQFLD OHJDO R H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV HVSHFL¿cadas na legislação municipal, especialmente aquelas
previstas na Lei nº 2.868, de 03 de dezembro de 1997, e
na Lei nº 4.018, de 10 de novembro de 2009.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º – 2&21'(0$VHUiFRPSRVWRQDIRUPDGRDUW
36 da Lei nº 2.868, de 03 de dezembro de 1997, alterada
pela Lei Municipal nº 4018, de 10 de novembro de 2009.
2V&RQVHOKHLURVPHPEURVGR&21'(0$VHUmRQRPHDGRVSRUDWRGR&KHIHGR3RGHU([HFXWLYR0XQLFLSDOSDUD
um mandato de 02(dois) anos, sendo admitida reeleição;
±$SRVVHGRV&RQVHOKHLURVGDUVHiQRSUD]RGH
(trinta) dias após a publicação da indicação em Diário
2¿FLDOGR0XQLFtSLR
Art. 4º – $FDUUHWDUiSHUGDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLURRX
da Instituição que representa, quando ocorrer os seguintes
casos:
I – Morte, renúncia escrita ou condenação judicial transiWDGDHPMXOJDGDHPIDFHGR&RQVHOKHLUR
II
±'HL[DUR&RQVHOKHLURGHWRPDUSRVVHVHPMXVWL¿FDtiva, no prazo previsto neste regimento;
III
– 'HL[DUR&RQVHOKHLURGHFRPSDUHFHUVHPMXVWL¿FDWLYDD WUrV VHVV}HVRUGLQiULDVFRQVHFXWLYDVRX
(cinco) intercaladas no mesmo ano;
IV3HODSUiWLFDGHDWRLQFRPSDWtYHOFRPRGHFRURH
FRPRRVREMHWLYRVGD/HLQPRGL¿FDGDSHOD/HL
Municipal nº 4018/2009;
V – Exoneração de cargo público, nos casos em que o
&RQVHOKHLURpUHSUHVHQWDQWHGR3RGHU3~EOLFRVLWXDomR

em que o órgão de origem deverá fazer nova indicação.
Art. 5º – &DEHUiDR3UHVLGHQWHGR&21'(0$GHFODUDUD
perda do mandato, através de Resolução, que deverá ser
lida na primeira sessão subsequente ao fato que gerou.
Art. 6º – As instituições que possuem representação no
&21'(0$SRGHUmRVXEVWLWXLUDTXDOTXHUWHPSRRV&RQselheiros indicados, através de comunicação por escrito.
Art. 7º – A Secretaria Executiva deverá comunicar as
LQVWLWXLo}HVFRPUHSUHVHQWDomRQR&21'(0$TXDQGR
ocorrer ameaça de perda de mandato com base no
disposto do inciso III do art. 4º deste Regimento, o que
se dará após a segunda falta consecutiva ou quarta
intercalada.
Art. 8º – 6HUiGHFODUDGRIDOWRVRR&RQVHOKHLURTXHGHL[DU
de assinar o livro de presença nas sessões independentemente de sua realização.
Art. 9º – $MXVWL¿FDWLYDSDUDDDXVrQFLDGHTXDOTXHU&RQselheiro na sessão ordinária deverá ser encaminhada por
escrito e ou e-mail à Secretaria Executiva, a qual encaPLQKDUiDR3UHVLGHQWHGR&21'(0$DTXHPFDEHUi
aceitá-la ou não, fazendo constar sua decisão na Ata da
sessão subsequente.
Art.10 – $SHUGDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLURDFDUUHWDUi
as seguintes providências:
I
– No caso de ocorrer os fatos previstos nos incisos
I e V do art. 4, a instituição representada deverá indicar
um novo membro para representá-la;
II – No caso de ocorrer os fatos previstos nos incisos II,
III e IV do art. 4º deste Regimento, o membro suplente
DVVXPLUiDVIXQo}HVGHWLWXODUGR&21'(0$
Parágrafo Único – Ocorrendo o previsto no inciso II desWHDUWLJRD6HFUHWDULD([HFXWLYDGR&21'(0$GHYHUi
pronunciar imediatamente a indicação e a posse de novo
&RQVHOKHLUR6XSOHQWHREHGHFLGDDFRPSRVLomRSUHYLVWD
na Lei nº 2868/97, alterada pela Lei nº 4018/2009.
Art. 11 – A perda do mandato pelos motivos previstos
nos incisos II, III e IV do art. 4º, acarretará a inabilitação
da pessoa e instituição para o processo de composição
GDSUy[LPDJHVWmRGR&RQVHOKR
Art. 12 – 2VPHPEURVGR&21'(0$SRGHUmROLFHQFLDUVHGHVXDVDWULEXLo}HVSRUSHUtRGRPi[LPRGH VHVsenta) dias, intercalados ou não, mediante requerimento
escrito ao Plenário, que deverá ser aprovado pelo voto da
maioria absoluta dos seus membros, devendo o membro
suplente que assumir a função de titular enquanto perdurar a aludida licença.
I – &RPH[FHomRHPVHWUDWDQGRGH&RQVHOKHLUDQHFHVVLWDQGRHVWDGHOLFHQoDPDWHUQLGDGHR&RQVHOKHLUR
Suplente substituirá esta imediatamente em quanto
perdurá a referida licença.
±2PHPEURVXSOHQWHpSDUWHLQWHJUDQWHGR&21DEMA e terá assegurado as seguintes prerrogativas:
I – Participar de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias, manifestando opinião, sem direito a voto;
II – 3DUWLFLSDU &kPDUDV 7pFQLFDV H 6HWRULDLV GDV
&RPLVV}HV7HPiWLFDVHGHUHSUHVHQWDomRFRPGLUHLWR
a voto.
§ 2º-O suplente assumirá a plenitude das prerrogativas
FRQFHGLGDVDRV&RQVHOKHLURVTXDQGRVXEVWLWXLUHYHQWXDO
RXGH¿QLWLYDPHQWHRPHPEURWLWXODUGR&21'(0$RTXH
se dará nos seguintes casos:
I – Destituição de membro titular, na forma prevista no
DUWTXDQGRDVXEVWLWXLomRVHUiGH¿QLWLYD
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II
– Ausência eventual do membro titular a qualquer
das sessões, na forma prevista neste Regimento.
±&RQVLGHUDVHDXVrQFLDHYHQWXDODIDOWDGR&RQVHOKHLUR7LWXODUDWpRHQFHUUDPHQWRGDVHJXQGDYHUL¿FDomR
do quórum.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 13 – 2 &21'(0$ WHUi D VHJXLQWH RUJDQL]DomR
administrativa:
I – Plenário;
II
– Presidência;
III
– Secretaria Executiva;
IV
– &kPDUD7pFQLFDRX6HWRULDLVH
V – &RPLVV}HV7HPiWLFDV
SEÇÃO I DO PLENÁRIO
Art. 14 – O Plenário é órgão deliberativo superior do
&21'(0$FRQVWLWXtGRSHODUHXQLmRGRVVHXVPHPEURV
Art. 15 – &RPSHWHDR3OHQiULR
I – Aprovar o calendário das reuniões ordinárias para
RSHUtRGRGHPDQGDWRGRV&RQVHOKHLURV
II – Aprovar as Atas das reuniões;
III
– Debater e votar as matérias constantes da pauta;
IV
– Deliberar sobre a perda do mandato de membro
GR&RQVHOKRQRVFDVRVSUHYLVWRVQHVWH5HJLPHQWR
VAlterar, reformar ou substituir o Regimento Interno
GR&21'(0$
VI
– &RQFHGHU OLFHQoD SDUD DIDVWDPHQWR DRV &RQselheiros;
VII
– &ULDU&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&RPLVsões Temáticas;
VIII
– Solicitar informações sobre assuntos pertinenWHVFRPDVDWLYLGDGHVGR&21'(0$DRVyUJmRVS~EOLFRV
ou a particulares;
IX
±=HODUSHORH[HUFtFLRGDVFRPSHWrQFLDVSUySULDV
GR&21'(0$
X
– Autorizar a expedição de requerimentos, indicações, moções e recomendações;
XI
– Manifestar-se sobre as matérias de sua competência legal, regulamentar e regimental;
XII
– Propor a criação de espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos;
XIII
– -XOJDU HP VHJXQGD LQVWkQFLD RV UHFXUVRV
administrativos contra decisões que concluam pela
aplicação de penalidades decorrentes de atividades
H FRQGXWDV OHVLYDV DR PHLR DPELHQWH TXH FRQ¿JXUHP
infração à legislação ambiental.
Art. 16 – &RPSHWHDRVPHPEURVWLWXODUHVGR&21'(0$
I – &RPSDUHFHUDVUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
FRPXQLFDQGRHMXVWL¿FDQGRDVHYHQWXDLVIDOWDV
II
– 3DUWLFLSDUGHWRGDVDVDWLYLGDGHVGR&21'(0$
III – Debater e deliberar sobre as matérias em discussão;
IV – Solicitar diligências ou vistas aos processos;
V
– Assinar as listas de presença das reuniões em
que estiverem presentes, propondo ajustes necessário
nas aprovações das Atas;
VI
– Observar sempre as regras básicas de convivência, respeito e decoro;
VII
– Desempenhar os encargos que lhes forem atriEXtGRVFRPSUHVWH]DHGHGLFDomR

– Sugerir matérias pertinentes para deliberação;
– ,QWHJUDUDV&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&Rmissões Temáticas para as quais forem indicados;
X
– Fazer uso da palavra na foma regimental;
XI
– Examinar e relatar as matérias que lhes forem
submetidas, emitindo parecer ou relatórios quando necessários.

VIII
IX

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA
Art. 17 - &RPSHWHj3UHVLGrQFLD

I – 'HVHPSHQKDUDVIXQo}HVGLUHWLYDVGR&21'(0$
II
– &RQYRFDUR&RQVHOKRHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGHDFRU-

do com a ordem dos trabalhos estabelecidos em pauta;
– Promover a distribuição dos assuntos submetidos
à deliberação, designando os relatores;
IV
– Exercer o voto de desempate, cabendo dizer que,
o presidente só exercerá o voto sempre quando ocorrer
empate;
V – $VVLQDUDV5HVROXo}HVH3URSRVLo}HVGR&RQVHOKR
HQFDPLQKDQGRDVSDUDRVGHYLGRV¿QV
VI
– Submeter à votação as matérias a serem deliberadas pelo Plenário, bem como apurar e proclamar os
resultados;
VII
– Apreciar e assinar os documentos a serem expeGLGRVSHOR&RQVHOKR
VIII
– 5HSUHVHQWDUR&RQVHOKRHPWRGRVRVDWRVQHcessários, podendo delegar essa atribuição;
IX
– &XPSULUHID]HUFXPSULUR5HJLPHQWR,QWHUQR
X
– &RQFHGHU RX QHJDU D SDODYUD DRV PHPEURV GR
&RQVHOKRHFRQYLGDGRVQDIRUPDUHJLPHQWDO
XI
– Observar e fazer observar os prazos regimentais;
XII
– &RQFHGHUYLVWDVDRVSURFHVVRVTXHHVWHMDPHP
votação nas sessões;
XIII
- Receber e dar conhecimento ao Plenário das proSRVLo}HVGRV&RQVHOKHLURVXIV - Apresentar e submeter
à aprovação do Plenário o relatório anual de atividades;
XV - 3UHVLGLUDVHVVmRGDHOHLomRGDGLUHomRGR&21'(0$
SDUDSHUtRGRVHJXLQWHXVI – Declarar perda do mandato
GH&RQVHOKHLURRX,QVWLWXLomRQDIRUPDUHJLPHQWDOXVII
– Baixar os atos normativos e ordinários decorrente das
decisões do Plenário; XVIII – Submeter ao Plenário os
casos não previstos no presente Regimento Interno.
III

SESSÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA
Art. 18 – &RPSHWHD6HFUHWDULD([HFXWLYD
I – $VVHVVRUDUR3OHQiULRD3UHVLGrQFLDDV&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVHDV&RPLVV}HV7HPiWLFDVHPDWLYLGDGHV
técnico-administrativas;
II – Preparar a pauta das reuniões e encaminhá-la previaPHQWHDRV&RQVHOKHLURVDFRPSDQKDGRGRVGRFXPHQWRV
pertinentes;
III
– 9HUL¿FDU R TXRUXP QR LQtFLR GH FDGD UHXQLmR H
SURFHGHUDRFRQWUROHGDVIDOWDVGRV&RQVHOKHLURV
IV
– Secretariar as reuniões, lavrando as respectivas
Atas;
V – Fazer a leitura e submeter à apreciação do Plenário
a Ata da reunião anterior;
VI

– Ajustar o texto das Atas, conforme aprovado pelo

Plenário, quando for o caso;
– Proceder ao arquivamento das Atas, de forma
GLJLWDOGHSRLVGHDSURYDGDVSHORVPHPEURVGR&RQVHOKR
HHQFDPLQKDUFySLDVDRV&RQVHOKHLURV
VIII
– 6XEPHWHUDR&RQVHOKRDVTXHVW}HVTXHGHYDP
ser objeto de apreciação e deliberação;
IX
– Manter permanente contato com o órgão responViYHOSHODSROLWLFDDPELHQWDOGH1RYD,JXDoXD¿PGH
solicitar o suporte material necessário ao cumprimento
de suas atribuições;
X
– Receber, cuidar e controlar a tramitação dos documentos, processos e demais expedientes remetidos
DR&21'(0$GDQGROKHVRGHYLGRGHVWLQRFRQIRUPH
o tema;
XI
– (ODERUDU DV FRUUHVSRQGrQFLDV GR &21'(0$
submetendo ao conhecimento, apreciação e assinatura
do Presidente;
XII
– Expedir as correspondências assinadas pelo
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRFRQWURODQGRDVDtGDHRUHFHbimento de todos os documentos, processos e demais
expedientes;
XIII
– Dar conhecimento ao Plenário dos documentos
UHFHELGRVHH[SHGLGRVSHOR&21'(0$SURFHGHQGRDR
seu arquivamento após adoção das devidas providências;
XIV
– &RPXQLFDUDRVPHPEURVGR&RQVHOKRVREUH
realização de reuniões ou quaisquer outros assuntos;
XV
– &RQWURODU D RUJDQL]DomR H R DUTXLYDPHQWR GH
WRGD GRFXPHQWDomR WpFQLFD H DGPLQLVWUDWLYD GR &21DEMA;
XVI
– (QFDPLQKDUjV&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLV
HjV&RPLVV}HV7HPiWLFDVRVSURFHVVRVHGRFXPHQWRV
pertinentes;
XVII
– )RUQHFHUjV&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLV
H &RPLVV}HV 7HPiWLFDV RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV DRV
assuntos tratados pelas mesmas;
XVIII
– 5HFHEHURVSDUHFHUHVGDV&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&RPLVV}HV7HPiWLFDVHSURYLGHQFLDU
RVHXHQYLRDRV&RQVHOKHLURV
XIX
– Encaminhar aos órgãos competentes para
SXEOLFDomRDVUHVROXo}HVHDVGHFLV}HVGR&21'(0$
XX
– &RQWURODUDWUDPLWDomRLQWHUQDGRVSURFHVVRVH
expedientes.
Parágrafo Único – 2&21'(0$SRGHUiUHTXLVLWDUVHUvidor público para auxiliar as atividades administrativas
da Secretaria Executiva.
VII

SEÇÃO IV
DAS CÂMARAS TÉCNICAS OU SETORIAIS E DAS
COMISSÕES TEMÁTICAS
Art. 19 – O Plenário poderá, de acordo com a necesVLGDGHGRVVHXVWUDEDOKRVFULDU&kPDUDV7pFQLFDVRX
6HWRULDLVH&RPLVV}HV7HPiWLFDVTXHVHUmRFRPSRVWDV
SRUPHPEURVGR&21'(0$HSRUSUR¿VVLRQDLVGHUHconhecida capacidade em sua área de conhecimento.
$V&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&RPLVV}HV
Temáticas serão criadas através de Resolução que
FRQWHQKD VXD ¿QDOLGDGH DWULEXLomR SUD]R GH GXUDomR
e composição;
±$V&kPDUDVH&RPLVV}HVVHUmRFRPSRVWDVSRU
QR PtQLPR  WUrV  H QR Pi[LPR  FLQFR  PHPEURV
WLWXODUHVRXVXSOHQWHVGR&RQVHOKRFRPGLUHLWRjYR]H
YRWRHSRUPi[LPR WUrV SUR¿VVLRQDLVGHUHFRQKHFLGD
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capacidade em sua área de conhecimento, os quais não
terão direito a voto.
Art. 20 - $V&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVVmRLQVWkQcias encarregadas de desenvolver, examinar e relatar ao
Plenário as matérias de sua competência.
Parágrafo Único – $VUHXQL}HVGDV&kPDUDV7pFQLFDV
ou Setoriais realizar-se-ão em data, hora e local estabelecidos em calendário aprovado pelos seus membros.
Art. 21 – $V&RPLVV}HV7HPiWLFDVGHFDUiWHUWHPSRUiULR
WrPSRU¿QDOLGDGHDQDOLVDUHUHODWDUDR3OHQiULRPDWpULDV
HVSHFt¿FDV TXH SRU VXD FRPSOH[LGDGH GHPDQGHP XP
estudo aprofundado, extinguindo-se com o atendimento
de seus objetivos.
±$VUHXQL}HVGDV&RPLVV}HV7HPiWLFDVUHDOL]DUVHmRHPGDWDKRUDHORFDOGH¿QLGRVSHORVVHXVPHPEURV
tendo em vista o seu prazo de duração;
2SUD]RGHGXUDomRGDV&RPLVV}HV7pFQLFDVSRGHUi
VHU SURUURJDGR PHGLDQWH DSUHVHQWDomR GH MXVWL¿FDWLYD
escrita ao Plenário.
Art. 22-$V&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&RPLVVmR
Temáticas deverão apresentar pareceres sobre as matérias submetidas ao seu exame, que serão apresentados
para apreciação e aprovação do Plenário.
2VPHPEURVGDV&kPDUDVH&RPLVV}HVGHVLJQDUmRXP&RRUGHQDGRUHXP5HODWRUSDUDDVPDWpULDVGH
deliberação interna e para preparação e apresentação
GRVVHXVSDUHFHUHVDR&21'(0$
§ 2º-Os pareceres serão encaminhados à Secretaria
Executiva para que sejam enviados aos membros do
&21'(0$  VHWH  GLDV DQWHV GD UHXQLmR PDUFDGD
SDUDVXDDSUHVHQWDomRHPGDWDGH¿QLGDSHOR3OHQiULR
&DVRMXOJDUQHFHVViULRDV&kPDUDVRX&RPLVV}HV
poderão solicitar prorrogação do prazo ao Presidente
para apresentação dos pareceres na reunião subsequente do Plenário;
1RVFDVRVHPHUJHQFLDLVSRGHUiR3UHVLGHQWHGH¿QLU
novos prazos, junto com o Plenário.
Art. 23-2IXQFLRQDPHQWRGD&kPDUDV7pFQLFDVRX6HWRULDLVH&RPLVV}HV7HPiWLFDVGDUVHiQRTXHFRXEHU
HP FRQIRUPLGDGH FRP R GLVSRVWR QR 7tWXOR ,,, GHVWH
Regimento.
 6HUi H[FOXtGR GD &kPDUD RX &RPLVVmR GD TXDO
¿]HUSDUWHRPHPEURTXHQmRFRPSDUHFHUD GXDV 
reuniões consecutivas ou a 04 (quatro) alternadas sem
PRWLYRMXVWL¿FDGRVHQGRVXEVWLWXtGRSRUQRYRPHPEUR
indicado pelo Plenário;
 $V IDOWDV QmR MXVWL¿FDGDV jV UHXQL}HV GD &kPDUD
H&RPLVVmRVHUmRFRQWDGDVSDUD¿QVGHDSOLFDomRGR
disposto no art. 11 deste Regimento.
TÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 24-2&RQVHOKRIXQFLRQDUiDWUDYpVGHUHXQL}HVRUGLnárias e extraordinárias, que deverão ser comunicadas
antecipadamente aos seus membros.
§ 1º – As reuniões ordinárias realizar-se-ão, obrigatoriamente, uma vez ao mês, em data, hora e local estabelecido em calendário aprovado através de Resolução do
&21'(0$TXHGHYHUiVHUSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDO
GR0XQLFtSLRHFRPXQLFDGDSHVVRDOPHQWHDFDGDFRQselheiro;

§ 2º-As reuniões extraordinárias realizar-se-ão por convocação do Presidente ou por solicitação da maioria dos
PHPEURV GR &RQVHOKR D TXDOTXHU WHPSR FRP DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH WUrV GLDV~WHLV(PVHWUDWDQGRGH
matéria de urgência, será convocada, também em caráter
extraordinária, a reunião para votação da matéria.

([HFXWLYRDVVXPLUiRFRPDQGRGRVWUDEDOKRVR&RQVHlheiro aprovado pela maioria dos membros presentes.
Art. 29-As sessões extraordinárias serão convocadas
pelo Presidente ou por solicitação da maioria dos memEURVGR&21'(0$HPVHVVmRRXIRUDGHODDSHQDVSDUD
votação de matéria que tenha sido objeto da convocação.

CAPÍTULO I DAS SESSÕES

SEÇÃO I
DO EXPEDIENTE

Art. 25-As sessões terão uma duração máxima de 120
(cento e vite) minutos, prorrogáveis por até
60 (sessenta) minutos, por decisão do Presidente ou a
UHTXHULPHQWRYHUEDOGHTXDOTXHU&RQVHOKHLURDSURYDGR
pela maioria dos membros presentes.
§ 1º-A sessão poderá ser suspensa:
a – Para preservação da ordem;
b – 3DUDSHUPLWLUTXDQGRIRURFDVRTXH&RPLVVmR(VSHcial possa elaborar e apresentar parecer verbal ou escrito,
SRUSHUtRGRQmRVXSHULRUD TXLQ]H PLQXWRV
c – Para recepcionar visitantes ilustres.
§ 2º-A sessão poderá ser encerrada antes da hora regimental nos seguintes casos:
a – Em caráter excepcional, por motivo de grande releYkQFLDDSHGLGRGHTXDOTXHU&RQVHOKHLURVXEVFULWRSRU
GRVPHPEURVGR&21'(0$HDSURYDGRSHODPDLRULD
do Plenário;
b – Tumulto grave.
Art. 26-As sessões ordinárias serão divididas em três
partes:
I – Expediente;
II
– Ordem do dia;
III
– Tema livre.
Art. 27-O Presidente declarará aberta a sessão na hora
SUHYLVWDSDUDRLQtFLRGRVWUDEDOKRVHDSyVYHUL¿FDomRGR
TXRUXPPtQLPRVHQGRQHFHVViULRGHPHWDGHPDLVXPGRV
PHPEURVWLWXODUHVGR&21'(0$HPSULPHLUDFKDPDGD
feita pela Secretaria Executiva.
§ 1º-Não havendo número regimental para a instalação da
sessão em primeira chamada, o Presidente determinará
DODYUDWXUDGH$WDUHVXPLGDID]HQGRQRYDYHUL¿FDomRGH
quorum 15 (quinze) minutos após;
§ 2º-Na segunda chamada, o quorum será computado a
SUHVHQoD GR &RQVHOKHLUR VXSOHQWH TXH DVVXPLUi WRGDV
DV SUHUURJDWLYDV GR &RQVHOKHLUR WLWXODU IDOWRVR GXUDQWH
a sessão;
§ 3º-Persistindo a falta de quorum, o Presidente declarará
encerrada sessão com o número de membros presentes,
sejam titulares e ou suplentes, consignando o fato em Ata,
transferindo apenas as matérias da ordem do dia para a
sessão ordinária seguinte;
±$SyVDYHUL¿FDomRGHTXRUXPHPVHJXQGDFKDPDGD
não será mais permitido em qualquer fase da sessão, nova
YHUL¿FDomRGHTXRUXPSDUDTXHQmRKDMDPDLVLQWHUUXSomR
da sessão;
§ 5º – Não será computada para efeito de quorum, a presença do membro suplente que participe da sessão sem
a condicionante prevista no § 2º deste artigo;
&DVRR&RQVHOKHLURWLWXODUFKHJXHDSyVDEHUWDDVHVsão, cujo suplente assumiu todas as prerrogativas deste, o
suplente continuará na função de titular, assumindo assim,
R&RQVHOKHLURWLWXODUDVXSOrQFLDSURYLVyULD
Art. 28-1D KRUD PDUFDGD SDUD R LQtFLR GH DEHUWXUD GD
sessão, não estando presente o Presidente e o Secretário

Art. 30-O expediente é a fase da sessão destinada a
leitura e votação da Ata e a leitura da pauta tema e terá
duração máxima de 30 (trinta) minutos;
I – Leitura e votação da Ata da sessão anterior;
II
– Leitura da pauta e de documentos apresentados
DR&21'(0$HGHLQIRUPHVHQRWtFLDVUHOHYDQWHVVHQGR
que, os debates deverão obedecer à inscrição em livro
próprio controlado pela Secretaria Executiva.
Art. 31-O prazo para usar a palavra na fase de expediente não poderá ultrapassar 05 (cinco) minutos
improrrogáveis.
Art. 32-2&RQVHOKHLURSRGHUiWUDQVIHULUSDUDXPFRQYLGDdo o tempo que lhe é destinado na fase de expediente,
o qual se manifestará somente uma vez nesta sessão
plenária, desde que o assunto tenha pertinência com
RV REMHWLYRV GR &21'(0$ GHYHQGR VHU VHJXLGR RV
SULQFtSLRV EiVLFRV GH UHVSHLWR H XUEDQLGDGH SRU SDUWH
do orador, sob pena de suspensão da palavra pelo Presidente da sessão.
Parágrafo Único – Nas sessões ordinárias de expediente em que tiver a presença de público assistindo o
Plenário, é vetado a manifestação de qualquer pessoa
do público para não atrapalhar o bom desenvolvimento
do Plenário, cabendo a este, caso tenha interesse em
alguma matéria que está sendo discutida, requerer por
HVFULWRj6HFUHWDULD([HFXWLYDGR&RQVHOKRDSUHVHQWDQdo este, seus apontamentos para realizar o debate sobre
a referida matéria a ser dirimida para a próxima plenária,
esclarecendo que, o requerimento será limitado um para
cada pessoa do público.
Art. 33 – Finda a fase de expediente, antes de se dar
LQtFLRDSUy[LPDIDVHGDVHVVmRR3UHVLGHQWHGDVHVVmR
poderá permitir um intervalo de no máximo 15 (quinze)
minutos.
Art. 34-A critério do Presidente, com a aprovação do
Plenário, a fase destinada aos debates, no todo ou em
parte, poderá ser reservada para palestra ou para participação de autoridades, técnicos ou especialistas em
DVVXQWROLJDGRDRPHLRDPELHQWHRXiUHDD¿P
SESSÃO II
DA ORDEM DO DIA
Art. 35-A ordem do dia é a fase da sessão onde será
discutida e votada as matérias previamente relacionadas,
inclusive as apresentadas previamente por escrito por
algum membro do público à Secretaria Executiva e será
iniciada conforme o disposto no art. 27 deste Regimento.
Art. 36-As matérias constantes da ordem do dia deverão
VHJXLUDRUGHPSUpGH¿QLGDSHOD6HFUHWDULD([HFXWLYD
podendo ser requerido destaque para determinada maWpULDHPYLUWXGHGDXUJrQFLDHUHOHYkQFLD
Art. 37-Havendo manifestação favorável da maioria do
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Plenário, as matérias constantes da ordem do dia poderão ser objeto de:
I – Retirada de pauta ou;
II
– Vista.
Parágrafo Único – 2V&RQVHOKHLURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
poderão requerer vista de qualquer proposição sujeita
ao regime de votação ordinária, por uma única vez, por
SHUtRGRTXHQmRXOWUDSDVVHDVHVVmRRUGLQiULDVHJXLQWH
aprovado pela maioria dos membros presentes.
Art. 38 – Na fase destinada a ordem do dia, cada membro
titular poderá dispor de até 05 (cinco) minutos para suas
intervenções.
Art. 39 - Tema livre, fase da sessão onde serão apresentadas, por consentimento do Presidente, tema pertinentes ao meio ambiente e urbanismo dentro da área
territorial de Nova Iguaçu.
I-O tempo máximo para a explanação do tema livre é de
QRPi[LPRGH FLQFR PLQXWRVSRU&RQVHOKHLUR
II – Os convidados deverão se inscrever previamente
para apresentação do tema livre na sessão, sendo permitido apenas 2(dois) convidados por sessão.
CAPÍTULO II
DOS ATOS DO CONSELHO
Art. 40 – 6mRFRQVLGHUDGRVDWRVGR&21'(0$
I – Resolução;
II – Proposição;
III – Parecer;
IV – Requerimento.
§1º – Resolução é o ato formal, resultante da apreciação
de matéria que, de acordo com as atribuições afetadas ao
&RQVHOKRGHWHUPLQHXPDWRPDGDGHGHFLVmRGR3OHQiULR
§ 2º – Proposição é o ato formal, resultante da apreciação
de matéria que, de acordo com as atribuições afeta ao
&RQVHOKR VHMD REMHWR GH UHFRPHQGDomR RX VXJHVWmR
do Plenário;
±3DUHFHUpRLQVWUXPHQWRSDUDTXHR&21'(0$VH
PDQLIHVWHDFHUFDGHWHPDHVSHFt¿FRGHQWURGDVVXDV
competências;
§ 4º – Requerimento é o instrumento indicado para solicitar informação ou documentos cujos temas tenham
SHUWLQrQFLDFRPDVDWULEXLo}HVGR&21'(0$
CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE DAS SESSÕES, ATAS E DOCUMENTOS
Art. 41 – Será dada ampla publicidade as sessões
GR &21'(0$ TXH VHUmR GH QDWXUH]D S~EOLFD VHQGR
facultado a qualquer cidadão acompanhar as reuniões.
Art. 42 – 'HFDGDVHVVmRGR&21'(0$VHUiODYUDGD$WD
dos trabalhos, contendo de forma resumida, os assuntos
tratados, contendo na mesma a assinatura do Presidente
GR&RQVHOKRHGHTXHPODYURXD$WD
§ 1º – A Ata da sessão anterior será lida e votada na fase
de expediente da sessão subsequente;
±3RGHUiVHUUHTXHULGDUHWL¿FDomRGD$WDTXDQGR
QHODKRXYHURPLVVmRRXHTXtYRFRSDUFLDO
§ 3º – A Ata poderá ser impugnada por decisão da maioria
TXDOL¿FDGD GR &21'(0$ TXDQGR QmR GHVFUHYHU RV
fatos e situações realmente ocorridas;

§ 4º – A Ata será aprovada por voto da maioria simples;
±1DIDVHGHYRWDomRGD$WDFDGD&RQVHOKHLURSRGHUi
manifestar-se apenas uma vez, por prazo não superior a 03
(três) minutos, sem interrupções ou apartes para requerer
UHWL¿FDomRRXLPSXJQDomR
±1RFDVRGHUHWL¿FDomRRXLPSXJQDomRVHUiODYUDGD
nova Ata, a qual será lida e votada na reunião seguinte
GR&21'(0$
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE DELIBERAÇÕES
Art. 43 – As decisões serão tomadas por maioria simples,
com a presença da maioria absoluta dos membros do
&21'(0$
±&RQVLGHUDVHPDLRULDVLPSOHVDPHWDGHPDLVXP
GRV&RQVHOKHLURVSUHVHQWHV
±&RQVLGHUDVHPDLRULDDEVROXWDDPHWDGHPDLVXP
GHWRGRVRV&RQVHOKHLURVGR&21'(0$
  ± &RQVLGHUDVH PDLRULD TXDOL¿FDGD GRLV WHUoRV GH
WRGRVRV&RQVHOKHLURVGR&21'(0$
§ 4º – O processo de deliberação incluirá a discussão e a
votação das matérias;
§ 5º – A fase de discussão antecederá a votação, sendo
SHUPLWLGRRXVRGDSDODYUDSHORV&RQVHOKHLURVSRUWHPSR
não superior a 05 (cinco) minutos, improrrogáveis, sendo
permitido, em caráter de exceção, a concessão de apartes
pelo orador;
§ 6º – A fase de votação é o ato complementar a discussão,
na qual o Plenário manifestará a sua vontade, na forma
prevista neste Regimento;
  ± &DGD &RQVHOKHLUR GLVSRUi QHVWD IDVH GH DWp 
(três) minutos, improrrogáveis, para falar sobre a matéria,
não sendo permitido a concessão de apartes pelo orador;
§ 8º – As votações das matérias constantes da ordem do
dia se darão na forma aberta, pelo processo nominal, caEHQGRDRV&RQVHOKHLURVDVVHJXLQWHVPDQLIHVWDo}HV6,0
quando favorável a aprovação da proposta, NÃO, quando
contrário a aprovação da proposta e, ABSTENÇÃO;
§ 9º – O voto poderá ser mudado até a proclamação do
resultado pelo Presidente;
§ 10º – A Ata deverá conter o posicionamento de cada
&RQVHOKHLURQDVYRWDo}HV
§ 11º – As matérias, proposições e resoluções aprovadas
pelo Plenário serão encaminhadas aos órgãos afetos para
DVSURYLGrQFLDVFDEtYHLV
TÍTULO IV
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 44 – &RPDQWHFHGrQFLDGH QRYHQWD GLDVGR¿QDO
GH FDGD PDQGDWR VHUi FULDGD XPD &RPLVVmR (OHLWRUDO
aprovada pelo Plenário, que conduzirá o processo e
estabelecerá as regras eleitorais em regimento próprio,
prevendo prazos para inscrições, data da eleição e outros
procedimentos necessários ao pleito.
§ 1º – As instituições da sociedade civil eleitas deverão
designar seus membros para o mandato seguinte, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias;
§ 2º – No caso de não ocorrer eleição no prazo previsto no
FDSXWGHVWHDUWLJRFRQWLQXDUiHPH[HUFtFLRDFRPSRVLomR
anterior em caráter provisório, até a eleição e posse dos

QRYRV&RQVHOKHLURVTXHQmRXOWUDSDVVDU VHVVHQWD 
dias a partir do término do mandato.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45 – 4XHVWmR GH RUGHP p D LQWHUYHQomR GR &RQselheiro, em qualquer fase da sessão, e somente será
empregada para questionar o não cumprimento de
preceito regimental.
Art. 46 – 3RGHUiVHUH[FOXtGRGR&RQVHOKRSRUGHFLVmR
da maioria absoluta do Plenário, o membro que reiteradamente, deixar de cumprir suas atribuições estabelecidas
na forma deste Regimento Interno.
Art. 47 – O presente Regimento somente poderá ser
alterado por decisão de dois terços dos membros do
&21'(0$
Art. 48 – 4XDOTXHU LQGLYtGXR LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
FRPSURYDomRGHLQWHUHVVHHVSHFt¿FRSRGHUiWHUDFHVVR
as informações ambientais que sejam sob guarda do
&21'(0$ PHGLDQWH UHTXHULPHQWR HVFULWR QR TXDO
assumirá a obrigação de não utilizar as informações
FROKLGDVSDUD¿QVFRPHUFLDLVVREDVSHQDVGDOHLFLYLO
penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim
como citar as fontes, casos, por qualquer meio venha a
divulgar os aludidos dados;
§ 1º – Em caso de pedido de vista de processo administrativo, a consulta será feita dentro do horário de expediente e na presença do servidor público responsável
pela guarda dos autos, vedada a sua retirada;
§ 2º – Toda documentação referente a deliberação do
&RQVHOKRWDLVFRPRDV$WDVGDV$VVHPEOpLDVTXHQmR
VHHQFRQWUDUHPGHIRUPDOHJDORUJDQL]DGDHQDtQWHJUD
GHYHUiRUHVSRQViYHOSRUWDLVGRFXPHQWRVVHUVXEVWLWXtGR
SHODVXDLQVWLWXLomRQDIRUPDUHJLPHQWDLVGR&21'(0$
Art. 49 – 3HODVDWLYLGDGHVH[HUFLGDVQR&21'(0$RV
membros não receberão qualquer tipo de pagamento,
UHPXQHUDomRYDQWDJHPRXEHQHItFLR
Art. 50 – (PPDWpULDVTXHHQYROYDPTXHVW}HVMXUtGLFDVR&21'(0$SRGHUiFRQVXOWDUD3URFXUDGRULD
*HUDOGR0XQLFtSLR
Art. 51 – Fica criado a homenagem MÉRITO AMBIENTAL, DVHUFRQFHGLGRSHOR&21'(0$jVSHVVRDVItVLFDV
HRXMXUtGLFDVFRPDWXDomRHP1RYD,JXDoXTXH
I
– 7HQKD GHVWDFDGD PLOLWkQFLD QDV SROtWLFDV DPELHQWDLV GD FLGDGH FRQWULEXLQGR GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD
e efetiva com ações de preservação e conservação
ambiental, assim como de recuperação ou mitigação de
passivos ambientais;
I
– Atuam com destacada responsabilidade ambiental.
Parágrafo Único – Será aprovada Resolução regulamentando a mencionada homenagem, no prazo de 60
(sessenta) dias após a provação deste Regimento.
Art. 52 – 23UHVLGHQWHGR&21'(0$LQVWLWXLUi&RPLVVmR
(VSHFLDOUDWL¿FDGDSHOR3OHQiULRYLVDQGRHVWXGRHDGHTXDomRGD/HLQjUHDOLGDGHGD&LGDGHGH1RYD
,JXDoXHTXHSHUPLWDGDUPDLVH¿FLrQFLDFHOHULGDGHH
UHSUHVHQWDWLYLGDGHDR&RQVHOKR
Art. 53 – Os casos omissos e questões controversas
poderão ser resolvidos pelo Plenário através de Resolução, desde que não sejam contrariadas as disposições
contidas neste Regimento.
Art. 54 – Este Regimento entrará em vigor na data de
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sua publicação.
Nova Iguaçu, 27 de Abril de 2016
GIOVANNI GUIDONE
Presidente do Conselho Municipal para DesenvolviPHQWR6XVWHQWiYHOH0HLR$PELHQWH&21'(0$
CONVOCATÓRIA
$ 6XEVHFUHWDULD GRV &RQVHOKRV 0XQLFLSDLV HP FRQformidade com o Decreto Municipal nº 7.670, de 21 de
março de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.485, de 08
GHRXWXEURGHFRQYRFDRV&RQVHOKHLURV7XWHODUHV
GD&LGDGHGH1RYD,JXDoXSDUD$VVHPEOHLDGH(VFROKD
de Representantes Titular e Suplente, para compor o
&RQVHOKR 0XQLFLSDO GH$FRPSDQKDPHQWR H &RQWUROH
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
(GXFDomR%iVLFDHGH9DORUL]DomRGRV3UR¿VVLRQDLVGD
(GXFDomR±&$&6)81'(%
Data: 29 de abril de 2016
Hora: 10h
/RFDO6DODGHUHXQL}HVGD6XEVHFUHWDULDGRV&RQVHOKRV
Municipais
(QGHUHoR$Y1LOR3HoDQKD±&HQWUR
Nova Iguaçu, 25 de abril de 2016
MARIA CRISTINA PENNA
68%6(&5(7È5,$'26&216(/+26081,&,3$,6

SEMED
PORTARIA SEMED Nº 024, DE 27 ABRIL DE 2016.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, em
FRQVRQkQFLD FRP R GLVSRVWR QD 'HOLEHUDomR &0(1,
nº 01 de 16 de dezembro de 2009 e considerando o
3DUHFHUQ&0(GHGHMXQKRGHGR
&RQVHOKR0XQLFLSDOGH(GXFDomRUHIHUHQWHDRSURFHVVR
nº 2014/004948;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Creche Comunitária Santo Antônio
da Prata,SHUWHQFHQWHjPDQWHQHGRUD&iULWDV'LRFHVDQD
GH1RYD,JXDoX&13-QFRPVHGH
QD(VWUDGD3OtQLR&DVDGRQ&HQWUR1RYD,JXDoX
5-±&(3FRPEDVHQR$UWLJRGD'HOLEHUDomR&0(QDPLQLVWUDUD(GXFDomR,QIDQWLOQDV
PRGDOLGDGHV&UHFKHH3Up(VFRODUHPKRUiULRLQWHJUDO
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor a partir da
data de sua publicação.
Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação
Mat. 11.663.610-4
PORTARIA SEMED Nº 025, DE 27 ABRIL DE 2016.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA

IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, em consoQkQFLDFRPRGLVSRVWRQD'HOLEHUDomR&0(1,QGH
de dezembro de 2009 e considerando o Parecer nº 011/
&0(GHGHMXQKRGHGR&RQVHOKR0XQLFLpal de Educação, referente ao processo nº 2014/005190;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Núcleo Comunitário de Educação
Infantil São José Operário, pertencente à mantenedora
$VVRFLDomR 9LGD QR &UHVFLPHQWR H QD 6ROLGDULHGDGH 
$9,&5(6&13-QFRPVHGHQD5XD
Juvenal Valadares, nº 326, Bairro K11, Nova Iguaçu, RJ
±&(3FRPEDVHQR$UWLJRGD'HOLEHUDomR
&0( Q  D PLQLVWUDU D (GXFDomR ,QIDQWLO QDV
PRGDOLGDGHV&UHFKHH3Up(VFRODUHPKRUiULRLQWHJUDO
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor a partir da
data de sua publicação.
Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação
Mat. 11.663.610-4
OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 09/01/2016
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 2014/382941
CONTRATO: 048/2014
PARTES: 081,&Ë3,2'(129$,*8$d8( ELISABETE
MEIRELLES ANDRADE.
OBJETO: o contrato tem por objeto o desempenho pelo
contratado em favor da contratante, da função de Professor
(GXFDGRUGR(QVLQR)XQGDPHQWDO±&LrQFLDV+XPDQDV
com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais
H[HUFLGDVHPORFDOHVSHFL¿FDGRSHODFRQWUDWDGDYLVDQGR
implementação do programa Nacional de inclusão de
jovens – PROJOVEM URBANO / Edição 2014.
VALOR GLOBAL: R$ 17.500.00 (dezessete mil e quinhentos reais).
PRAZO: 07 (Sete) meses.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0207.01.12.366.5013.2023
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.04
FUNDAMENTO: (GLWDOGH3URFHVVR6HOHWLYR6LPSOL¿FDGR
n°004/2014 e Resolução n°8 de 16 de abril de 2014 do
Governo Federal.
DATA DA ASSINATURA: 08 de Janeiro de 2016.
Em 12 de Abril de 2016.
Maria Aparecida M. Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação
0DWUtFXOD

SEMTMU
PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 099 / SEMTMU / 2016
“Interdita Rua sem Tráfego de Coletivos”
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA
IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a solicitação formulada Processo Nº
2016/042355FXMRWHRUGL]UHVSHLWRjLQWHUGLomRGHWUkQsito das 09:00 h às 17:00 h do dia 30 de abril do corrente
ano, para realização do evento “Ação Social”, no bairro
$XVWLQQHVWD&LGDGH
CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014,
GD 6HFUHWDULD GH 7UDQVSRUWH 7UkQVLWR H 0RELOLGDGH
Urbana – SEMTMU, que normatiza os Procedimentos
para o exercicio das atividades de Apoio ao Tráfego em
Logradouros Públicos do Municipio de Nova Iguaçu;
RESOLVE:
1.
,QWHUGLWDU R WUiIHJR GH YHtFXORV QRV GLDV H
horários supramencionados, na Rua Tufão, entre a Rua
$UDFHHD(VWUDGD4XHLPDGRV
2.
4XHFRQIRUPHRSDUiJUDIRo do artigo 95 da Lei
TXHLQVWLWXLXR&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLURH
5HVROXomR1GH¿FDRRUJDQL]DGRUGR
HYHQWRUHVSRQViYHOSHODVLQDOL]DomRGRWUkQVLWRYLVDQGR
à segurança e a orientação dos motoristas;
3.
Fica a cargo do organizador do evento, solicitar
o apoio do 20o%30(5-&RUSRGH%RPEHLURV'HIHVD
&LYLOH6XSHUYLVmRGH2UGHP8UEDQD
4.
Esta portaria entrará em vigor e produzirá efeitos a partir da data de sua publicação.
$¿[HVHHFXPSUDVH
Nova Iguaçu, 27 de abril de 2016.
RUBENS RODRIGUES BORBOREMA
Secretário Municipal de Transporte,
7UkQVLWRH0RELOLGDGH8UEDQD
PORTARIA DE INTERDIÇÃO N.º 100 / SEMTMU / 2016
“Interdita Ruas para Passeatas/Procissões”
O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU,
no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a solicitação formulada no Processo
N° 2016/036200, cujo teor diz respeito à interdição de
WUkQVLWRGDVKjVKGRGLDPDLRGRFRUrente ano, para realização da “procissão de São José
Operário”,QREDLUURFDLRDEDQHVWD&LGDGH
CONSIDERANDO a Resolução Nº 001 de 07/03/2014,
GD 6HFUHWDULD GH 7UDQVSRUWH 7UkQVLWR H 0RELOLGDGH
Urbana – SEMTMU, que normatiza os Procedimentos
SDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGH$SRLRDR7UiIHJRHP
/RJUDGRXURV3~EOLFRVGR0XQLFtSLRGH1RYD,JXDoX
CONSIDERANDO TXHDUHIHULGDLQWHUGLomRLQÀXHQFLDUi
QRWUiIHJRGHYHtFXORVGRVLVWHPDGHWUDQVSRUWHVFROHtivos;
RESOLVE:
1.
Interditar em meia pista e de forma intermitente
FRPVXSHUYLVmRGD6(0708RWUiIHJRGHYHtFXORVQDV
Ruas Vitalina, Tamandaré, Dona Joaquina, Sá Rego e
9LWDOLQDGHYHQGRRWUkQVLWRYROWDUjVFRQGLo}HVQRUPDLV
à medida que transcorra o evento;
2.
4XHFRQIRUPHRSDUiJUDIRo do artigo 95 da Lei
TXHLQVWLWXLXR&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLURH
5HVROXomR1GH¿FDRVROLFLWDQWHUHVSRQ-

