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GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 42, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a criação e regulamentação da Área de Especial Interesse Urbanístico “NOVO CENTRO” no Município de 
Armação dos Búzios.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
  
Art. 1º Fica criada a Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) “Novo Centro” na porção continental do Município, 
com a finalidade de atender a diretriz por uma nova centralidade de alcance municipal e regional, na qual é mantida a in-
tensidade de ocupação do solo estabelecida pelo Plano Diretor mediante a instituição de rigorosas restrições ambientais 
vinculadas ao processo de desenvolvimento urbano.

§1º A Área de Especial Interesse Urbanístico, acima citada está delimitada no Anexo I e descrita no Anexo II desta Lei.

§2º Os condicionantes físicos e ambientais a serem considerados no processo de ocupação do solo estão mapeadas no 
Anexo III, desta Lei Complementar.

CAPÍTULO I
Das Zonas

Art. 2º Fica estabelecido que o zoneamento da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) “Novo Centro” é definido 
pelas seguintes zonas:
I - Zona Residencial 30 (ZR 30), composta por pela área ocupada pelo “Condomínio Caravelas Nina, Pinta e Santa 
Maria” e as áreas localizadas em torno, e pelas áreas situadas ao norte em cotas acima de 3 m (três metros) de altura 
em relação ao nível do mar; 
II - Zona Especial 30 (ZE 30), abrangendo as áreas localizadas abaixo da cota 3m (três metros) em relação ao nível do mar;
III - Zona Especial 10 (ZE 10), situada em uma faixa de 200 m (duzentos metros) de profundidade ao longo da Estrada 
Búzios / Cabo Frio até a Estrada da Dracena;
IV - Zona Residencial 40 (ZR 40) abrangendo as seguintes áreas:
a)Áreas situadas em cotas acima de 3 m (três metros) ao norte do Condomínio Caravelas e seu entorno até as proximi-
dades Rua Aminadabi Paula Fernandes;
b)Áreas situadas em cotas acima de 3 m (três metros) ao leste da Estrada da Dracena;
c)Loteamento Portal de Búzios e as áreas contíguas;

V - Zona Residencial 10 (ZR 10), abrangendo as áreas situadas nas proximidades do entroncamento entre a Estrada 
Álvaro Elídio Gonçalves e a Estrada da Dracena;
VI – Zona Comercial 20 (ZC 20), formada por faixa com profundidade de 200m (duzentos metros) situada no lado es-
querdo da Estrada Álvaro Elídio Gonçalves a partir da Estrada Búzios/Cabo Frio até a Rua Aminadabi Paula Fernandes 
e por esta, como faixa de 100m (cem metros) de cada lado da via até seu encontro com a Estrada da Dracena;
VII – Fica criada a Zona de Conservação da Vida Silvestre 7,5(ZCVS 7,5) situada ao norte da AEIU, em continuidade à 
Zona de Conservação da Vida Silvestre 7,5 - área 5, instituída pela Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor;
VIII – Parcela de área situada a oeste da Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, que  passa a integrar a Zona Econômica 
Ecológica 10 (ZEE 10), instituída e regulamentada pela Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor.

  
Parágrafo único. As zonas mencionadas nesse artigo são regidas pelos parâmetros urbanísticos instituídos para zonas 
assim denominadas e regulamentados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor.

CAPÍTULO II
Dos Parâmetros Urbanísticos Específicos 

Art. 3º Além dos usos e atividades permitidos em Zona Residencial 30 (ZR 30), Zona Especial 30 (ZE 30) e Zona Resi-
dencial 40 (ZR 40) pela Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor, são permitidos os usos Comercial tipo B e tipo C, 
Serviços tipo B e tipo C, Industrial tipo B e Institucional tipo B nas seguintes áreas:
I - ao longo da Estrada da Dracena, em uma faixa de 150m (cento e cinqüenta metros) de profundidade de cada lado da via, 
II - ao longo da Estrada Álvaro Elídio Gonçalves a partir do entroncamento com a Estrada da Dracena, em uma faixa de 
150m (cento e cinqüenta metros) de profundidade ao lado direito da via.

Parágrafo único. Os usos e atividades descritos neste artigo estarão sujeitos ao Relatório de Impacto de Vizinhança, 
conforme regulamentado em legislação do municipal.

Art. 4º Nas Zonas Residenciais 30 e 40 (ZR 30 e ZR 40) e na Zona Especial 30 (ZE 30), desta Área de Especial Interesse 
Urbanístico (AEIU) “Novo Centro”, são permitidos, na forma da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo:
I - Uso Comercial tipo A, de venda de material de construção e congêneres;
II - Uso Serviços tipo A, de reparação e manutenção de artigos.  

Art. 5º Integram os Serviços Tipo C na Área de Especial Interesse Urbanístico “Novo Centro”, a manutenção e reparação 
de aeronaves.

§1º É permitida unidade residencial em edificação de Uso Misto que abrigar serviços de manutenção e reparação de 
aeronaves.

§2º Para a unidade residencial, a que se refere o parágrafo anterior, não é permitida a divisão de matrícula como unidade 
autônoma junto ao Registro Geral de Imóveis.

Art. 6º Ao longo da Estrada Búzios/Cabo Frio, no trecho situado na Zona Comercial 20 (ZC 20) desta Área de Especial 
Interesse Urbanístico (AEIU), e ao longo da Estrada da Dracena e da Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, a partir do seu 
entroncamento com a Estrada da Dracena, deverá ser mantida uma faixa “non aedificandi” com largura mínima de 30 
(trinta) metros, em atendimento ao disposto como diretriz no Plano Diretor de Armação dos Búzios.

Art. 7º Fica estabelecido como diretriz, por esta Lei, a elaboração e aprovação de projeto de alinhamento para os logra-
douros Estrada da Dracena e Estrada Álvaro Elídio Gonçalves.

CAPÍTULO III
Dos Corredores Verdes

Art. 8º Os corredores verdes a serem implantados nessa Área de Especial Interesse Urbanístico, “Novo Centro”, de-
verão exercer a função de integrar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) existentes com a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Pau-Brasil e demais áreas integrantes do Sistema Municipal de Áreas Verdes, conforme dispõe o Plano 
Diretor de Armação dos Búzios.

§1º É garantida a conectividade entre os espaços verdes, na forma como definida no caput desse artigo, através de 
faixas “non aedificandi” com, no mínimo, 30m (trinta metros) de largura, que poderão conter, ou não, cursos d’água 
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permanentes ou esporádicos.

§2º Fica estabelecido como diretriz, considerar como locais de conectividade a serem respeitados devido às condições 
hidrológicas existentes, os indicados no Anexo III, dessa Lei Complementar.

CAPÍTULO IV
Das Restrições Ambientais 

Art. 9º Ficam estabelecidas como Áreas de Preservação Permanente, faixas de 50m (cinquenta metros) de largura em 
torno de espaços brejosos mapeados segundo a legislação ambiental vigente, conforme constam no Anexo III, desta 
Lei Complementar.

Art. 10. Em torno de espaços de acumulação de água, conforme indicadas no Anexo III, deverão ser mantidas faixas 
“non aedificandi” com 15m (quinze metros) de largura.

Art. 11. Ao longo de talvegues secos conforme indicados no Anexo III, deverão ser mantidas faixas “non aedificandi” 
com 10m (dez metros) de largura para cada lado, passíveis de ajustes condicionados à aprovação através de Estudo de 
Impacto de Vizinhança / Relatório de Impacto de Vizinhança conforme regulamentado pela legislação vigente.

Art. 12. Ao longo de canais de drenagem executados de acordo com os direcionamentos hídricos assinalados no Anexo 
III, deverá ser mantida faixa “non aedificandi” com largura e percurso das águas a serem definidos em Estudo de Impacto 
de Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança conforme regulamentado pela legislação vigente.

Art. 13. Ficam com a licença condicionada à aprovação mediante Estudo de Impacto de Vizinhança conforme regula-
mentado pela legislação municipal vigente:
I - Projetos de parcelamento do solo em áreas situadas abaixo da cota 3m (três metros);
II - Implantação de empreendimentos Tipo B e Tipo C, em qualquer modalidade de uso, localizados em áreas situadas 
abaixo da cota 3m (três metros).

Art. 14. A implantação de projetos de parcelamento do solo localizados em áreas situadas abaixo da cota 2m (dois metros), 
além do disposto no parágrafo anterior, tem sua aprovação condicionada ao licenciamento ambiental e a exigências adicio-
nais estabelecidas em Consulta Prévia pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A aprovação de projetos localizados em áreas situadas na Zona Especial 30 (ZE 30) e na Zona Es-
pecial 10 (ZE 10), estão condicionados à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental /Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente, conforme dispõe o Plano Diretor de Armação dos Búzios.

Art. 15. Fica estabelecida para a Linha de Transmissão de Energia Elétrica de Alta Tensão uma faixa “non aedificandi” de 
25m (vinte e cinco metros) de largura para cada lado do seu eixo, independente da zona na qual se situe.

CAPÍTULO V

Glossário

Art. 16. Integra esta Lei Complementar o seguinte Glossário de Termos:
I - Áreas de Preservação Permanente – áreas protegidas situadas nas margens de lago, lagoa, curso d´água ou nas-
cente, de acordo com o estabelecido pela legislação ambiental brasileira;
II - Canal artificial – sulco ou fosso resultante de obra de engenharia para escoamento ou alimentação de água e comu-
nicação entre corpos hídricos, sem alimentação por nascentes próprias;
III – Canal de drenagem – canal artificial executado para escoamento de água de chuva ou excedente de irrigação;
IV - Corpo d´água ou hídrico – curso d´água, lago, lagoa, laguna, trecho de rio, ou reservatório artificial;
V – Corredor verde – áreas verdes interligadas que permitem a comunicação ecológica entre as áreas de preservação 
permanente, e que podem abrigar cursos d´água permanentes ou esporádicos, naturais ou artificiais, assim como ativi-
dades de cultura e lazer voltadas ao uso público;
VI – Curso d´água canalizado/retificado - curso d´água natural submetido a qualquer intervenção hidráulica que tenha 
alterado total ou parcialmente seu percurso original;
VII – Curso d´água capeado ou galeria subterrânea - curso d´água que se encontra com seu escoamento confinado a 
uma seção fechada, com acesso através de poços de visita;
VIII – Curso d´água efêmero ou talvegue seco - curso d´água com escoamento de água pluvial apenas de forma es-
porádica e sem ligação com uma nascente;
IX – Curso d´água intermitente – curso d´água que escoa durante períodos de chuva e seca nas de estiagem;
X – Curso d´água perene – curso d´água com água permanente alimentado por uma ou mais nascentes;
XI – Curso d´água revestido: curso d´água submetido a uma obra que tenha impermeabilizado total ou parcialmente 
sua calha fluvial;
XII – Espaço de acumulação sazonal de água – corpo hídrico decorrente de acumulação de água devido, exclusiva-
mente, às condições topográficas existentes;
XIII – Direcionamento hídrico: indicação de percurso para a implantação de canal de drenagem de águas pluviais;
XIV – Faixa Marginal de Proteção (FMP) – faixa de terra nas margens dos corpos d´água ou hídricos, destinada à pro-
teção, defesa, conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres, regulada por legislação ambiental específica;
XV – Faixa “Non Aedificandi” (FNA) – faixa de terreno na qual é obrigatória a reserva de área não edificada que permita 
o acesso do Poder Público, quando a demarcação de FMP não for pertinente;
XVI - Nascente – afloramento de água subterrânea, de forma natural permanente ou intermitente;
XVII – Planície de inundação – área aluvial relativamente plana, adjacente a corpo d´água ou hídrico, sujeita a in-
undações periódicas, podendo corresponder em alguns casos ao leito maior do corpo d´água;
XVIII - Reservatório – acumulação não natural de água localizada no percurso fluvial.

Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Armação dos Búzios, 30 de dezembro de 2016.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO “NOVO CENTRO”

ANEXO II

DESCRIÇÃO DA AEIU
 “NOVO CENTRO”

AEIU “NOVO CENTRO”

Polígono com ponto inicial na intersecção da rua Dracena (Log_0967) com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), 
segue por esta última no sentido NO até o ponto de coordenada  identificado CO-5 (193614,30E  7479285,54N) deste 
ponto na estrada segue em linha reta para o ponto de coordenada CO-4 (195216,12E  7479146,03N), deste ponto 
segue no sentido SO pelo prolongamento de uma reta formada pelo ponto CO-4 e pelo ponto de coordenada CO-3 
(197777,00E 7479618,38N) até a intersecção deste com o prolongamento dos fundos dos lotes 68 da quadra “J” e 
1 da quadra “K” ambos do loteamento Aeroporto, segue no sentido SE pelo prolongamento do fundo dos lotes até a 
intersecção deste com o limite de uma faixa paralela distante 50,00 m da borda do alagado do aeroporto (delimitada no 
banco de dados cartográficos do município), segue pelo limite externo desta faixa no sentido SE até o limite de fundos 
do lote 19 da quadra I1 do loteamento do Golfe, segue no sentido NE pelos fundos dos lotes 18 ao 1 da quadra “ I 1” do 
loteamento Golfe, até a intersecção da divisa de fundos com a divisa lateral direita do lote 1 da quadra “I 1”, deste ponto 
segue no sentido SE por 155,00m pelos fundos da área verde do loteamento do Golfe, deste local segue por uma reta 
até o ponto CO-6 (196200E  7477424N), posicionado em via interna de acesso a fazenda Porto Velho, segue por esta 
via interna no sentido SE até a intersecção desta com a avenida 12 de novembro (Log_1143), segue pela avenida no 
sentido SO até a intersecção desta com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), deste local continua pela avenida 
(Log_1143) até a intersecção desta com o limite de uma faixa de 200,00m paralela à estrada Álvaro Elídio Gonçalves 
(Log_0851), deste local segue por 2310,00 m pelo limite da faixa no sentido NO, deste ponto segue em linha reta por uma 
perpendicular à estrada Álvaro Elídio Gonçalves(Log_0851) no sentido SE, até se encontrar com a estrada, segue pela 
estrada no sentido NE até a intersecção desta com a rua Dracena (Log_0967), ponto inicial da descrição do polígono.

DESCRIÇÃO DAS ZONAS

ZCVS 7,5 (área 5-B)

Triângulo cujo ponto inicial situa-se no ponto de coordenada CO-4 (195216,12E 7479146,03N), deste local segue no 
sentido SO pelo prolongamento de uma reta formada pelo ponto CO-4 e pelo ponto de coordenada CO-3 (197777,00E 
7479618,38N) até a intersecção deste com o prolongamento da divisa entre os fundos dos lotes 68 da quadra “J” e 1 da 
quadra “K” ambos do loteamento Aeroporto com a fazenda Porto Velho, segue no sentido NO por este prolongamento 
até a intersecção deste com uma reta formada pelos pontos de coordenada CO-05 (193614,30E  7479285,54N) e CO-4 
(195216,12E  479146,03N), deste local segue no sentido SE até o ponto CO-4 (195216,12E  7479146,03N), o ponto 
inicial desta descrição.

ZC 20 (área A)

Polígono cujo ponto inicial situa-se no entroncamento da rua Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966) com a rua Dra-
cena (Log_0967), segue pela rua Dracena no sentido SE até a divisa de fundo do lote lindeiro à rua Aminadabe Paula 
Fernandes (Log_0966), segue pelos fundos dos lotes lindeiros à rua Aminadabe no sentido SO até se encontrar com 
a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), segue pela estrada (Log_0851) no sentido SE, até esta se encontrar 
com a avenida 12 de Novembro (Log_1143), segue pela avenida (Log_1143) no sentido SO por 200,00m. Deste ponto 
segue no sentido NO por um limite de 200,00m paralelo à estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), segue por este 
limite até a intersecção deste com o prolongamento da divisa de fundos dos lotes lindeiros (lado ímpar) à rua Aminadabe 
Paula Fernandes (Log_0966), segue por este prolongamento no sentido NE passa a estrada (Log_0851), e continua 
pela divisa de fundos dos lotes lindeiros à rua Aminadabe até a intersecção desta com a rua Dracena (Log_0967), deste 
ponto segue pela rua Dracena no sentido SE até o entroncamento desta com a rua Aminadabe (Log_0966), ponto inicial 
da descrição do polígono.

ZC 20 (área B)

Polígono com ponto inicial no entroncamento da via de acesso à sede da fazenda Porto Velho com a avenida 12 de 
Novembro (Log_1143). Segue pela avenida no sentido SO até o entroncamento desta com a rua Dracena (Log_0967), 
deste ponto segue pela rua Dracena até a intersecção desta com o limite de uma faixa com distância de 200,00m pa-
ralela à avenida 12 de Novembro (Log_1143), segue pela divisa desta faixa no sentido NE até a intersecção desta com 
a via de acesso à sede da fazenda Porto Velho, segue por esta via no sentido SE até o entroncamento desta com a 
avenida 12 de Novembro (Log_1143), ponto inicial da descrição do polígono.

ZR 10

Polígono com ponto inicial no entroncamento da estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851) com a rua Dracena 
(Log_0967), segue a partir deste entroncamento no sentido SE pela rua (Log_0967) até encontrar o limite de fundos 
do lote lindeiro a rua Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966), lado ímpar, segue por este limite de fundos dos lotes no 
sentido SO, até a intersecção deste com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), deste ponto segue pela estrada 
no sentido N até o entroncamento desta com a rua Dracena (Log_0967), ponto inicial da descrição do polígono.

ZR 30 (área A)

Polígono com ponto inicial no entroncamento da rua Dracena (Log_0967) com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves 
(Log_0851), segue pela estrada no sentido NO até o ponto de coordenada C0-5 (193614,3E  7479285,54N) deste ponto 
segue no sentido SE em uma reta formada pelo ponto CO-5 e ponto de coordenada CO-4 (195216,12E 7479146,03N), 
até esta se encontrar com o prolongamento da divisa entre os fundos dos lotes 68 da quadra J e 1 da quadra K ambos 
do loteamento Aeroporto com a fazenda Porto Velho, deste local segue no sentido SE pelo prolongamento desta divisa 
e depois continua no mesmo sentido pela divisa da fazenda Porto Velho até este se encontrar com o limite de uma faixa 
de 50,00 m determinada pelo afastamento da borda de área alagada que consta no banco de dados cartográficos da 
prefeitura , segue no sentido SO pela borda externa da faixa até esta se encontrar com uma reta formada pela quina da 
divisa lateral esquerda e da divisa de fundos do lote especial (pista de pouso) do loteamento Aeroporto- considerando a 
frente para a avenida Umberto Modiano (Log_0974) com o entroncamento da rua Dracena (Log_0967) com a estrada 
Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), segue por esta reta no sentido SO até o entroncamento da rua Dracena (Log_0967) 
com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), ponto inicial da descrição do polígono.

ZR 30 (área B)

Polígono com ponto inicial no entroncamento da rua Dracena (Log_0967) com a avenida 12 de Novembro (Log_1143), 

segue pela avenida no sentido SO, por 1.520,00 m, deste ponto segue no sentido NO pelo prolongamento da divisa 
lateral direita do condomínio Caravelas Santa Maria -considerando a frente para a avenida 12 de Novembro, continua 
pela divisa lateral direita do condomínio e depois segue no mesmo sentido pela divisa  da Gleba G-2 até a intersecção 
desta com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), deste ponto segue pela estrada no sentido NO por  775,00m , 
deste local segue no sentido NE por uma linha paralela distante 220,00m do fundo dos lotes 3 ao 48 do loteamento Vila 
André, segue por esta linha paralela e depois pelo prolongamento dela por 1.158,00 m, deste ponto segue no sentido NO 
até intersecção da divisa de fundos com a divisa lateral direita da gleba Veran - considerando a frente da gleba voltada 
para a rua Dracena (Log_0967), desta intersecção segue no sentido NE pela divisa lateral direita por 137,00 m, deste 
ponto segue no sentido SE por uma reta perpendicular ao prolongamento dos fundos dos lotes 3 ao 48 do loteamento 
Vila André, segue pelo prolongamento no sentido SO por 138,00 m, deste ponto segue no sentido SE por uma reta 
perpendicular à divisa de fundos do condomínio  Caravela Nina- considerando a frente para a avenida 12 de Novembro, 
segue pela divisa de fundos no sentido NE, e depois pelo seu prolongamento até a intersecção deste com a rua Dracena 
(Log_0967), desta intersecção segue no sentido SO pela rua Dracena até o entroncamento desta com a avenida 12 de 
Novembro (Log_1143), ponto inicial da descrição deste polígono.

ZR 40 (área A)

Polígono com ponto inicial na intersecção do limite de fundos do lote lindeiro a rua Aminadabe Paula Fernandes 
(Log_0966), lado par, com a rua Dracena (Log_0967), segue pela rua Dracena no sentido SE por 178,00 m, deste 
ponto segue no sentido SO por 430,00 m em uma reta paralela distante 269,00 m da rua Aminadabe Paula Fernandes 
(Log_0966), deste local segue para a intersecção da divisa lateral esquerda e divisa de fundos da gleba Veran -con-
siderando a frente da gleba voltada para a rua Dracena, segue no sentido SE pela divisa de fundos, e depois pelo seu 
prolongamento até este se encontrar com uma linha paralela distante 220,00m do limite de fundos dos lotes 3 ao 48 do 
loteamento Vila André, segue por esta linha paralela no sentido SO até esta se encontrar com a estrada Álvaro Elídio 
Gonçalves (Log_0851), segue pela estrada no sentido NE até esta se encontrar com os fundos do lote lindeiro a rua 
Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966), lado par, segue no sentido NE pelos limite de fundos dos lotes lindeiros a rua 
(Log_0966), até a intersecção deste limite com a rua Dracena (Log_0967), ponto inicial da descrição deste polígono.

ZR 40 (área B)

Polígono com ponto inicial na divisa de fundos entre os lotes 18 e 19, ambos da quadra “ I 1” do loteamento Golfe com 
a fazenda Porto Velho, segue no sentido NE pelos fundos dos lotes 18 ao 1 da quadra “ I 1” do loteamento Golfe, até a 
intersecção da divisa de fundos com a divisa lateral direita do lote 1 da quadra “I 1”, deste ponto segue no sentido SE por 
155,00m pelos fundos da área verde do loteamento do Golfe, deste local segue por uma reta até o ponto CO-6 (196200E  
7477424N), posicionado em via interna de acesso a fazenda Porto Velho, segue por esta via interna no sentido SE até 
esta se encontrar com o limite de uma faixa paralela distante 200,00m da avenida 12 de Novembro (Log_1143), segue 
por este limite no sentido SO, até este se encontrar com via interna da fazenda Porto Velho, deste ponto segue pela via 
interna no sentido NE por 240,00m, deste local segue em linha reta no sentido NO para um ponto em outra via interna da 
fazenda, mais próxima do alagado, distante 610,00m do entroncamento das duas vias internas da fazenda, segue pela 
via interna no sentido SE até o entroncamento das duas vias internas, deste local segue em linha reta até a intersecção 
do prolongamento da divisa entre os fundos dos lotes 68 da quadra “J” e 1 da quadra “K” ambos do loteamento Aeroporto 
com o limite externo de uma faixa de 50 m afastada da borda de área alagada que consta no banco de dados cartográfi-
cos da prefeitura, segue no sentido NE por esta borda externa até esta se encontrar com os fundos do lote 19 da quadra 
“I 1” do loteamento Golfe, segue pelos fundos do lote 19 até intersecção deste com os fundos do lote 18 da quadra “I 1” 
do loteamento Golfe, ponto inicial da descrição deste polígono.

ZR 40 (área C)

Polígono com ponto inicial no entroncamento da avenida 12 de Novembro (Log_1143) com a estrada Álvaro Elídio 
Gonçalves (Log_0851), segue pela estrada (Log_0851) no sentido NO até a intersecção desta com divisa entre a gleba 
G-1 e a gleba G-2, deste ponto segue no sentido SE pela divisa da gleba G-2 continua no mesmo sentido pela divisa da 
gleba G-3, segue pelo limite do condomínio caravelas Santa Maria, e segue pelo prolongamento da divisa do condomínio 
até a intersecção deste com a avenida 12 de Novembro (Log_1143), deste ponto segue pela avenida no sentido SO até 
o entroncamento da avenida (Log_1143) com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), ponto inicial da descrição 
deste polígono.

ZE 30 (área B)

Polígono com ponto inicial no entroncamento da rua Dracena (Log_0967) com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves 
(Log_0851), segue no sentido NE em uma reta formada do ponto inicial à quina da divisa lateral esquerda e da divisa de 
fundos do lote especial (pista de pouso) do loteamento Aeroporto- considerando a frente do lote especial voltada para 
a avenida Umberto Modiano (Log_0974), segue por esta reta até se encontrar com o limite externo de uma faixa de 
50 m afastada da borda de área alagada que consta no banco de dados cartográficos da prefeitura, segue pela borda 
externa no sentido SO até esta se encontrar com o prolongamento da divisa dos fundos dos lotes 68 da quadra “J” e 1 
da quadra “K” ambos do loteamento Aeroporto, deste ponto segue em linha reta no sentido SE até o entroncamento de 
duas vias internas na fazenda Porto Velho, segue no sentido SO pela via interna mais próxima do alagado por 610,00m, 
deste local segue em linha reta no sentido SE para um ponto da outra via interna (mais afastada do alagado) da fazenda 
Porto Velho , distante 747,00m do entroncamento das duas vias internas, deste ponto segue pela via interna da fazenda 
(mais afastada do alagado) no sentido SO até esta se encontrar com o limite de uma faixa de 200,00 m paralela à 
avenida 12 de Novembro (Log_1143), segue pelo limite desta faixa no sentido SO até a intersecção deste com a rua 
Dracena (Log_0967), segue pela rua no sentido SO até a intersecção desta com o prolongamento da divisa de fundos 
do condomínio Caravelas Nina, considerando frente do condomínio voltado para avenida 12 de Novembro (Log_1143), 
segue pelo prolongamento no sentido SO e pela divisa de fundos do condomínio por 308,00m, deste local segue por 
uma linha perpendicular ao prolongamento da divisa de fundos dos lotes 3 ao 48 do loteamento Vila André, segue pelo 
prolongamento no sentido NE por 138,00m , deste local segue no sentido NO para um ponto na divisa lateral direita da 
gleba Veran, distante 137,00 m da divisa de fundos da mesma gleba -considerando a frente da gleba voltada para a rua 
Dracena (Log_0967), segue pela divisa lateral direita no sentido SO, até a intersecção com a divisa de fundos da mesma 
gleba, deste ponto segue no sentido NO pela divisa de fundos até a intersecção desta com a divisa lateral esquerda 
da gleba, deste ponto segue no sentido NO por uma linha perpendicular a uma reta paralela distante 269,00 m da rua 
Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966), segue pela reta paralela a rua no sentido NE até esta se encontrar com a rua 
Dracena (Log_0967), segue pela rua Dracena no sentido NO até o entroncamento desta com a estrada Álvaro Elídio 
Gonçalves (Log_0851), ponto inicial da descrição deste polígono.

ZEE 10 (área B)

Polígono com ponto inicial na intersecção do limite de fundos do lote lindeiro a rua Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966), 
lado ímpar com a estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Log_0851), segue no sentido SO pelo prolongamento da divisa de fun-
dos da rua Aminadabe até a intersecção deste com o limite de uma faixa de 200,00m paralela à estrada (Log_0851), segue 
por este limite no sentido N por 590,00m, deste ponto segue no sentido SE por uma reta perpendicular à estrada Álvaro 
Elídio Gonçalves (Log_0851), segue no sentido SO pela estrada até esta se encontrar com o limite de fundos do lote lindeiro 
a rua Aminadabe Paula Fernandes (Log_0966), lado ímpar, ponto inicial da descrição deste polígono.
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LEI Nº. 1322, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito junto a Instituições e Agentes Financeiros, e dá outras 
providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto a Instituições e Agentes Financeiros, no 
âmbito de linhas de financiamento, permitidas e regulamentadas no art. 52, da Constituição Federal de 1988 e da Reso-
lução do Senado Federal n° 43/2001, até o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no caput deste artigo serão obrigatoriamente apli-
cados, para adequação e reequilíbrio do fundo financeiro e atuarial do Município de Armação de Búzios, respeitando o disposto 
no art. 40, da Constituição Federal de 1988 e conforme permissão do art. 5°, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal.

Art. 2° Fica a instituição financeira autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente de titu-
laridade do Município a ser indicada no contrato, os montantes necessários ao pagamento do principal, juros, tarifas 
bancárias, encargos financeiros e demais despesas da operação de crédito.

§ 1° No caso dos recursos do Município não se encontrarem depositados em conta da instituição financiadora, fica a institu-
ição financeira autorizada, em caráter irrevogável e irretratável, a transferir os valores referentes aos montantes necessários 
às amortizações e ao pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.

§ 2° Fica dispensada a emissão da nota de emprenho para o pagamento do principal, encargos financeiros e demais 
despesas a que se refere o caput deste artigo, nos termos do § 1°, do art. 60, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a vincular como garantia à operação de 
crédito de que trata esta Lei, as receitas de Royalties e participações especiais, em conformidade com o previsto no art. 
5°, da Resolução 43/2001, do Senado Federal.

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de 
que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “prosolvendo” as receitas a que se referem os arts. 158 e 
159, inciso I, alínea “b”, e § 3°, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4°, 
do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

Art. 5° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita 
no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II, do § 1°, do art. 32, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 6° Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações, aos paga-
mentos dos encargos anuais e demais despesas relativas à operação de crédito de que trata esta Lei.

Art. 7° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessári-
as ao cumprimento do disposto nesta Lei, preservando, sempre que possível, as dotações orçamentárias destinadas à 

educação, saúde e segurança pública.

Art. 8° O poder Executivo enviará à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 60 (sessenta) dias 
após a assinatura do contrato autorizado por esta Lei, cópia do contrato de empréstimo assinado, onde deverão constar 
as condições do empréstimo, prazos, juros, amortização, encargos, carência e forma de pagamento.
Parágrafo único. O Poder Executivo publicará no Boletim Oficial do Município o resumo do contrato onde constarão, 
pelo menos, os dados enunciados do caput deste artigo.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 30 de dezembro de 2016.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito 

DECRETO Nº.728, DE 5 DEJANEIRO DE 2017

Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa da Administração Pública Direta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
legislação em vigor,

CONSIDERANDO que a disposição da estrutura, organização e funcionamento bem como a relotação de cargos e fun-
ções gratificadas sem ônus para os cofres públicos é permitido ao Administrador Público Municipal através da expedição 
de Decreto, em razão da simetria aplicada à luz da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam extintos, para fins de transformação, os seguintes cargos da Administração Pública Direta:

I–Na Secretaria Municipal de Governo:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 GERENTE DE INFRAESTRUTURA CC-04 R$ 3.204,01

II – Na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 SUPERVISOR I CC-05 R$ 2.729,34

Art. 2º Ficam criados por transformação os seguintes cargos na administração pública direta:
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I– Na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 COORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS CC-02 R$ 4.438,14

II – Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 GERENTE ADMINISTRATIVO CC-04 R$ 3.204,01

01 SUPERVISOR I CC-05 R$ 2.729,34

§1° As criações por transformações dos cargos que se tratam este Decreto não implicam aumento de despesa, sendo 
utilizado saldo remanescente gerado pelas extinções de cargo de Decretos de transformação anteriores.

§ 2° A remuneração prevista neste Decreto terá, provisoriamente, a redução de 20% (vinte por cento), em atendimento 
ao disposto no Decreto n° 369, de 28 de maio de 2015.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 1° de janeiro de 2017,revogan-
do-se as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

DECRETO Nº 729, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

Declara ponto facultativo no expediente de trabalho dos Órgãos Públicos Municipais, nas datas que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal,

CONSIDERANDO as datas anteriores e posteriores dos feriados nacionais ou municipais durante o ano de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de organização com cronogramados pontos facultativos visando o melhoraproveita-
mento e normal funcionamento dasatividadese serviços públicos de âmbito municipal, que em razão de sua natureza 
essencial não podem sofrer solução de continuidade,

DECRETA:

Art. 1º Será observado Ponto Facultativo no expediente de funcionamento dos Órgãos Públicos Municipais nos 
seguintes dias:

- Dia 24 de fevereiro de 2017 (sexta-feira);
- Dia 27 de fevereiro de 2017 (segunda-feira);
- Dia 1º de março de 2017 (quarta-feira)
- Dia 16 de junho de 2017 (sexta-feira);
- Dia 8 de setembro de 2017 (sexta-feira);
- Dia 13 de outubro de 2017 (sexta-feira);
- Dia 3 de novembro de 2017 (sexta-feira).

Art. 2º Os serviços e atividades essenciais, tais como atendimento médico de urgência (P.U.), limpeza urbana e Guarda 
Municipal, terão funcionamento normal de acordo com sistema especial de plantão ou sobreaviso, cabendo aos Secre-
tários Municipais respectivos as providências quanto à continuidade dos serviços públicos oferecidos à população nas 
datas mencionadas no art. 1º.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 4 de janeiro de 2017, CÁSSIO HELENO CUNHA OLIVEIRA, do cargo em comissão de 
Procurador-Geral do Município, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 46, de 29 de janeiro de 2016.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 2, DE 4 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito a contar de 4 de janeiro de 2017, CÁSSIO HELENO CUNHA OLIVEIRA para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Pesca, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do 
Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a 
remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 3, DE 4 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito a contar de 4 de janeiro de 2017, JORGE DOS SANTOS VICENTE JÚNIOR para exercer o cargo 
em comissão de Procurador-Geral do Município, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de 
Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração 
prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 4, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, KARINE LAVINAS MACIOKAS, do cargo em comissão de Sub-
procurador-Geral para Assuntos Administrativos, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 119, de 11 de janeiro de 2013.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 5, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, MARCELO GODIANO DOS SANTOS, do cargo em comissão de 
Procurador-Chefe de Defesa do Consumidor e Cidadania, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 186, de 7 de março 
de 2014.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 6, DE 4 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 2 de janeiro de 2017, MARCELO GODIANO DOS SANTOS para exercer o cargo em co-
missão de Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do 
Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a 
remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 7, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 2 de janeiro de 2017, MAURO GONÇALVES DE SOUZA para exercer o cargo em comis-
são de Procurador-Chefe de Defesa do Consumidor e Cidadania, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do 
Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a 
remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 8, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, do cargo em comis-
são de Assessor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 510, de 22 de novembro de 2016.

Armação dos Búzios, 4 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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PORTARIA Nº 9, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, ROGÉRIO DA SILVA DO AMARAL, do cargo em comissão de 
Gerente de Infraestrutura, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 305, de 7 de maio de 2014.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 10, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, ALEXANDRE DE FARIAS FERREIRA, do cargo em comissão 
de Supervisor I, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 59, de 11 de janeiro de 2013.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 11, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, WANDERSON FRANCO MENEZER, do cargo em comissão 
de Gerente de Serviços Públicos, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 561, de 18 de março de 2013.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 12, DE 5 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, WANDERSON FRANCO MENEZER para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador de Serviços Públicos, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação 
dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista 
na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 13, DE 5 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, ALEXANDRE FARIAS FERREIRA para exercer o cargo em comis-
são de Gerente de Serviços Públicos, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos 
Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na 
legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 14, DE 5 DE JANEIRO DE 2017  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, CELSO LUÍS DE SOUZA para exercer o cargo em comissão de Ger-
ente Administrativo, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela 
Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 15, DE 5 DE JANEIRO DE 2017 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, ÉDSON JOSÉ DA SILVA para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor I, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 
708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 16, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, MARCOS ROGÉRIO DE SÁ MARTINS, do cargo em comis-
são de Secretário Especial do Prefeito, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 139, de 31 de março de 2016.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 17, DE 5 DE JANEIRO DE 2017 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, URIEL DA COSTA PEREIRA para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Especial do Prefeito, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos 
Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na 
legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 18, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da Lei 
Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, ALEXSANDER ALAN DOS SANTOS CRUZ, do cargo em co-
missão de Coordenador de Eventos e Captação, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 405, de 31 de janeiro de 2013.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 19, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 378, de 25 de janeiro de 2013, 
e alterada pelas Portarias nº 60/2014; 243/2014, 578/2014, 647/2015 e 10/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, da Lei 
Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Portaria nº 378, de 25 de janeiro de 2013,

CONSIDERANDO a necessidade de alteração da composição da Comissão Permanente de Licitação, com a substitu-
ição de um dos seus membros,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a composição da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 378, de 25 de 
janeiro de 2013, e alterada pelas Portarias nº 60/2014; 243/2014, 578/2014, 647/2015 e 10/2016, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

- GRAZIELLE ALVES RAMALHO – Presidente;
- SAULO CARVALHO VIEIRA – Membro;
- JOÃO BATISTA CORREA ILÁRIO – Membro;
- SELMARA DOS SANTOS IZAIAS – Membro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em 5 de janeiro de 2017, revogando-se 
as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PORTARIA SEGOV Nº 169, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições 
que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 7864/2016, 

RESOLVE:

EXONERAR, à pedido, DAMIÃO JOSE DOS SANTOS, cargo Guarda Municipal I, matrícula n° 3925, estatutário, produz-
indo efeitos a contar de 01/01/2017.

Armação dos Búzios, 29 de Dezembro de 2017.

KLEBER FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Governo

CHAMAMENTO PÚBLICO / COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Governo

Coordenadoria da Unidade de Licitação

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001 /2017 PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO DE FORNECE-
DORES – PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

A Coordenadoria da Unidade de Licitação, torna público aos interessados que, a partir de 06 de janeiro de 2017, estará 
recebendo os pedidos de inscrição e atualização do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, em conformidade 
com o disposto nos artigos 27 a 31 concomitantes aos artigos 34 a 37 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações. 
 
1. DO CADASTRAMENTO E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
1.1 O cadastramento constitui-se na coleta e análise dos documentos referentes à capacidade jurídica, fiscal, técnica e 
econômico-financeira de pessoas físicas e jurídicas fornecedoras de bens e serviços, com vistas à obtenção do CERTI-
FICADO DE REGISTRO CADASTRAL, consoante as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
1.2 A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não dispensa o licitante de apresentar os docu-
mentos estipulados em cada Edital de Licitação, caso os documentos pedidos não constem dos listados no chamamento 
público para cadastro de fornecedores, ou estejam vencidos.
1.3 O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que 
atendam a todas as exigências deste Chamamento. 
1.4 A emissão do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL não pressupõe a participação em licitações. Os interes-
sados deverão acompanhar a divulgação dos editais e convites através do órgão de divulgação do município e no quadro 
de avisos e, quando for o caso, através do Diário Oficial do Estado e União. 
1.5 O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido em consonância com este Chamamento, terá validade 
até o dia 31/janeiro/2018. 
 
2. DA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO 
2.1 Os interessados poderão, em qualquer época, solicitar seu cadastramento à Unidade de Coordenadoria de Licitação, 
localizada à Estrada da Usina Velha, nº 600 – Centro – Armação dos Búzios / RJ, através de abertura de Processo Ad-
ministrativo a ser realizada no Departamento de Protocolo e Arquivo, ao endereço supra, mediante a apresentação dos 
documentos exigidos no Anexo II OU III, juntamente com requerimento constante no Anexo I, devidamente assinado. 
2.2 Os documentos deverão ser apresentados em apenas uma via, em original ou por qualquer processo de cópia, 
desde que devidamente autenticados ou ainda por meio  de publicações em órgãos da imprensa oficial, desde que não 
autenticáveis  via internet. 
2.3  Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade estipulados pelo órgão emissor, 
bem como não será permitido protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste 
Chamamento. 
2.4 Os documentos que não tiverem o prazo de validade fixado pelo respectivo órgão emissor, serão considerados 
válidos por 90 (noventa) dias a contar da data de sua missão. 
2.5 Quando a pessoa jurídica tiver filiais, todos os documentos apresentados deverão se referir a um só local de com-
petência, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos ap-
enas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os seus estabelecimentos. 
 
3. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E EMISSÃO DO CERTIFICADO 
3.1 A documentação completa e o requerimento devidamente preenchido e assinado deverão ser protocolados na Pre-
feitura da Cidade de Armação dos Búzios, conforme item 2. 
3.2 Os documentos protocolados serão ordenados, paginados e encaminhados para análise da Comissão Permanente 
de Licitação. 
3.3  A Comissão, quando julgar necessário, poderá solicitar Livro Diário e Razão para maiores esclarecimentos quanto 
à qualificação econômico-financeira. 
3.4 O valor do capital social, nos casos de pessoa jurídica, que constará no CRC, será o que estiver comprovadamente 
integralizado. 
3.5 A Coordenadoria concederá prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias para que se proceda à substituição ou complemen-
tação dos documentos que não satisfaçam às exigências deste Chamamento, sendo que a não observância do prazo 
estipulado implicará no arquivamento do pedido de inscrição ou renovação. 
 
4. DOS ANEXOS 
4.1 Fazem parte integrante deste Chamamento: 
a) Anexo I - Requerimento para inscrição ou renovação do Cadastro de Fornecedores da Cidade de Armação dos Búzios; 
b) Anexo II - Relação de documentos – PESSOA JURÍDICA; 
c) Anexo III - Relação de documentos – PESSOA FÍSICA. 
  
Armação dos Búzios, 03 de janeiro de 2017. 
  

GRAZIELLE ALVES RAMALHO
Coordenadora da Unidade de Licitação

ANEXO I

REQUERIMENTO INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO DE 
CADASTRO DE FORNECEDORES

 
 

Razão Social: 

 

C.N.P.J.:      Insc. Estadual: 

 

Endereço: 

 

 

Vimos através desta, requerer a Vossa Excelência, se digne autorizar a inscrição (    ),  renovação (     )  ou atendimento 
de exigências (    ) no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura. Anexo ao presente,  segue a documentação exigida.
Informo outrossim, que se fará representar perante a Prefeitura pelas seguintes pessoas:

Nome: ____________________________________________________________________________

Cargo:__________________________________________  CPF: ______________________________

Nome: ____________________________________________________________________________

Cargo:__________________________________________  CPF: ______________________________

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

_______/_____/_______

__________________________________________
Representante Legal da Empresa

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – PESSOA JURÍDICA

Documentos necessários para inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios 
– RJ  Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.

Habilitação Jurídica:
- Cédula de identidade dos sócios;
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus  administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal:
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível como objeto contratual.
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO), Estadual (A CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÍVIDA ATIVA E A CERTIDÃO NEGATIVA DE ICMS ou a CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS so-
mente terão validade quando apresentadas em conjunto) e Municipal do domicílio ou sede da Licitante. 
- Certificado de Regularidade de Situação, relativo ao FGTS (CRF).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Qualificação Técnica:
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Qualificação econômico-financeira:
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, devidamente carimbadas pela Junta Comercial ou 
Cartório competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data 
de apresentação da proposta.
- O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no Diário Oficial.
- O balanço patrimonial das demais empresas deverá ter sido transcrito no livro diário, acompanhado de seus respectivos 
termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos.
- Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável.
- Certidões negativas de pedido de falência ou concordata, expedidas pelo distribuidor judicial da sede da empresa.
- A empresa sediada em outro Município ou Estado deverá apresentar, juntamente com as certidões negativas de falên-
cia e concordata, documento emitido pelo juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, indicando quais os cartórios 
competentes para as distribuições mencionadas.

Observações:
- Todas as certidões que não possuem prazo de validade, inclusive a declaração do Juiz ou autoridade equivalente, 
indicando quais os cartórios competentes para as distribuições das certidões de falência e concordata, deverão ser 
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expedidas com data não anterior a 90 (noventa) dias ao cadastro.

- Os documentos não autenticáveis via internet, deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas 
em Cartório, ou através da apresentação de seus originais neste Órgão;

- Após o Chamamento Público, os novos Certificados de Registro Cadastral terão validade até o dia 31/01/2018;

- Na data  de cumprimento de exigências que venham a ocorrer,  o Requerente deverá apresentar toda a documentação 
necessária com data de validade vigente a data de cumprimento da exigência.

- A retirada do Certificado será realizada através de seu representante legal devidamente identificado, ou através de 
Procurador devidamente Credenciado com firma reconhecida em Cartório, informando neste credenciamento o objetivo 
para tal fim.

ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – PESSOA FÍSICA

Documentos necessários para inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios 
– RJ  Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.

Habilitação Jurídica:
- Cédula de identidade;

Regularidade Fiscal: 
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal de seu domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de: 
a) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 
b) Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 
62 do Dec.-Lei nº 147 de 03/02/67; 
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa . 
- Prova de regularidade perante o INSS, mediante a apresentação de(o): 
a) Último comprovante de recolhimento do INSS, ou; 
b) Declaração emitida pelo INSS de que o requerente não possui débitos junto à Previdência 
Social, podendo a referida declaração ser emitida via Internet, ou; 
- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, ou, caso o proponente não seja um empregador, declaração devidamente assinada com 
firma reconhecida, nos termos do modelo a seguir: 
 
DECLARAÇÃO

(nome) , brasileiro , (estado civil) , 
inscrito no CPF sob nº ____________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui empregados sob 
qualquer forma de vínculo empregatício, consequentemente, não possui nenhum débito relativo ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. 

Local/data 
Assinatura 
 
Qualificação Técnica 
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando exigido. 
- Em se tratando de profissionais com registro no CREA, deverá ser apresentado: 
a) Prova de regularidade para com o CREA mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa  Física compro-
vando que o profissional encontra-se em situação regular; 

- Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedidas pelo CREA; 
Atestado(s) para o(s) serviço(s) indicado(s) na(s) certidão(ões) a que se refere o item 3.2.2, fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, contendo o detalhamento do desempenho do profissional requerente; 
- O profissional requerente será cadastrado no ramo de atividade em que apresentar comprovação de aptidão para o 
desempenho, através de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) e Atestado(s), previstos nos itens supra.  
 
Qualificação Econômico-Financeira 
- Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede ou domicílio do requerente; 

Observações:
- Todas as certidões que não possuem prazo de validade, inclusive a declaração do Juiz ou autoridade equivalente, 
indicando quais os cartórios competentes para as distribuições das certidões de falência e concordata, deverão ser 
expedidas com data não anterior a 90 (noventa) dias ao cadastro.

- Os documentos não autenticáveis via internet, deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas 
em Cartório, ou através da apresentação de seus originais neste Órgão;

- Após o Chamamento Público, os novos Certificados de Registro Cadastral terão validade até o dia 31/01/2018;

- Na data  de cumprimento de exigências que venham a ocorrer,  o Requerente deverá apresentar toda a documentação 
necessária com data de validade vigente a data de cumprimento da exigência.

- A retirada do Certificado será realizada através de seu representante legal devidamente identificado, ou através de 
Procurador devidamente Credenciado com firma reconhecida em Cartório, informando neste credenciamento o objetivo 
para tal fim.

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº. 01/2017

Estabelece normas para Permutas entre os profissionais
da Rede Municipal de Ensino e outros Municípios

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Estabelecer normas para a realização de permutas entre Profissionais da Educação com outros Municípios.

1.Dos participantes

Art. 1º - Todos os profissionais concursados, em exercício, a serviço desta Secretaria poderão solicitar permuta.

Art. 2º - Não serão admitidas permutas dos profissionais em cargo em comissão ou em contratos por tempo determinado.

Art. 3º - Os profissionais que se encontrarem em estágio probatório poderão solicitar  permuta, ficando entretanto sus-
penso o estágio até seu retorno ao município.

Art. 4º - O profissional permutado assinará um termo de compromisso aceitando as seguintes regras:

a)Deverá permanecer até o final do ano letivo, no município para que solicitou permuta e em caso de retorno antes do 
prazo o profissional será encaminhado por esta secretaria para o local onde houver vaga;
b)Todas as questões relacionadas a horário e ao cotidiano de trabalho deverão ser resolvidas no município para o qual 
foi permutado;
c)O profissional permutado perderá o direito a vale transporte;
d)O profissional permutado ao final de cada ano letivo, deverá procurar a SEME para saber a data da inscrição para o 
ano seguinte;
e)A permuta não é automática.  

ParágrafoÚnico – Preferencialmente o profissional que chegar aoMunicípio através de permuta desempenhará a mes-
ma função e atuará no mesmo local de exercício do profissional com ele permutado.

II - Dos Municípios 

Art. 5º - A permuta não acarretará, por parte do município de origem, nenhuma mudança na remuneração do servidor ou 
qualquer tipo de ônus para o município cedente.

Art. 6º - Caberá ao município onde o permutado estiver atuando, enviar a freqüência, ou no caso de alguma alteração, 
como: licença médica, acidente de trabalho ou outros, comunicar para que seja lançada na sua ficha funcional.

Parágrafo Único: Em caso de afastamento do profissional permutado, caberá ao município onde ele está atuando 
substituí-lo.   

III – Da Solicitação

Art. 7º - O profissional que desejar a permuta deverá preencher um cadastro na SEME a fim de encontrar outro servidor 
para permutar.

Art. 8º - O procedimento se finaliza após a abertura de processo no protocolo geral da prefeitura.

Art. 9º – Caberá a Secretária Municipal de Educação deferir ou não a solicitação.

Art. 10. Só serão aceitas as solicitações de permutas no período de 09 a 20 de Janeiro de 2017,para o ano de 2017.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições da Resolução nº 02/2016.

DEISEMAR GONÇALVES DOS SANTOS DE JESUS 
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia
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EDITAL Nº 1 de 06 de Janeiro 2017. 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO À CRIAÇÃO DE CADASTRO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DO GRUPO DE MAGISTÉRIO 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado 
visando à criação de cadastro para eventual Contratação Temporária de profissionais do Grupo do 
Magistério para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público da Rede 
Municipal de Educação de Armação dos Búzios, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal Nº. 003, 
de 10 de janeiro de 1997. 

 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E CARGA HORÁRIA 

 
Cargo/Área de Conhecimento e Requisitos Básicos. 

I -Professor do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 20h semanais 

a) Curso de Licenciatura Plena nas áreas do ensino (Línguas: Português, Inglês e Espanhol; 

Matemática; Ciências, Física, Química e Biologia; História, Sociologia, Filosofia e Geografia; 

Educação Física; Arte e Cultura; Disciplinas Pedagógicas). 

 

II -Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I - 20h semanais  

a) Ensino Médio na Modalidade Normal, b) Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, com 

habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

III -Ciclo de Alfabetização: critérios em anexo (Anexo I) 
 

IV -Equipe Pedagógica: Inspetor Escolar, Supervisor Escolar e Orientador Educacional - 20h 

semanais 

a) Licenciatura e ou Pós- Graduação com habilitações específicas em Inspeção Escolar, 

Supervisão Escolar e Orientação Educacional. 

1.1 -Percentual de vagas para pessoas com deficiência: 5% (cinco) – com laudo médico original e 

atualizado. 

             1.2 -Remuneração conforme legislação em vigor. 
 
 

2 - DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 - A inscrição para o Processo Seletivo será gratuita. A realização da inscrição implica a 

concordância do candidato com as regras aqui estabelecidas, com renúncia expressa a 

quaisquer outras; 

2.2 - Cada candidato pode inscrever-se para apenas um cargo; 

2.3 - O período de inscrição será do dia 18 a 20/01/2017; 

2.4 - Os documentos pessoais que devem ser apresentados com original e cópia no ato da inscrição 

são: identidade, CPF, comprovante de votação da última eleição e Registro Profissional, no caso dos 

profissionais que o tenham. 
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2.5 – A ficha de inscrição para o Processo Seletivo encontra-se em Anexo a este edital, que 

será disponibilizado no sítio da Secretaria de Educação, Ciências, Esporte e Tecnologia: 

www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao .  

2.6 - Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher corretamente todos os dados da 

ficha de inscrição. (Anexo II) 

2.7 – A ficha de inscrição devidamente preenchida e a documentação exigida de acordo com 

o item 2.4 deste edital deverão ser entregue pelo próprio candidato entre os dias 18 a 20 de janeiro 

de 2017, no CEPEDE (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação), na Avenida dos 

Desportistas, Quadra 07, Lote 04, Bairro São José- Búzios, no horário das 09h às 17h. 

2.8 - O candidato é o único responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 

2.9 - A chamada dos candidatos classificados será realizada a partir da demanda para atendimento 

às necessidades das Unidades de Educação da Secretaria Municipal de Educação Esporte 

Ciência e Tecnologia do Município. 

2.10 - A Secretaria Municipal de Educação Esporte Ciência e Tecnologia convocará os candidatos 

classificados na 1° etapa (Classificatória), no sítio www.buzios.rj.gov.br/secretaria-educacao , para 

participarem da 2° etapa do processo seletivo (Aula Prova para professor, estudo de caso para 

Orientador Educacional e Supervisor Escolar, análise da Legislação para Inspetor Escolar) que lhe 

dará a classificação final. 

2.11 - O candidato que não comprovar, através de documentos pessoais, de escolaridade 

(considerado como requisito básico) e dos títulos, as informações declaradas no ato da Inscrição 

para o Cadastro da Contratação Temporária de Professor será eliminado do processo seletivo. 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO 

 
3.1 - O Processo Seletivo será classificatório e eliminatório. 

3.1.1 - Análise e avaliação da Ficha de inscrição e comprovação dos requisitos básicos, 

constantes no item 1 deste edital (caráter eliminatório). 

3.1.2 - Pontuação na Titulação Acadêmica (caráter classificatório), na qual será observado o perfil 

acadêmico e a experiência profissional do candidato. 

3.2 – Aula Prova com banca Examinadora (caráter classificatório e eliminatório) 

3.3 - A Secretaria Municipal de Educação divulgará através de seu sítio, resultado de 

classificação após todas as etapas do processo seletivo. 

3.4 - Atestado de saúde física e mental a ser entregue pelos candidatos aprovados no ato da 

contratação final. 
 
 
 
 

4. DOS CANDIDATOS E DAS ATRIBUIÇÕES 
 

4.1 - Poderão inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado os professores que apresentarem os 

documentos que preencham os requisitos básicos constantes neste edital. 

4.2 - ATRIBUIÇÕES TÍPICAS para os docentes: 

4.2.1 - Atuar como professor regente na execução das estratégias didáticas relacionadas ao 

currículo; 
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4.2.2 - Participar dos encontros de formação específicos e/ou promovidos pela Secretaria de 

Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia; 

4.2.3 - Conhecer e cumprir as normas do Regimento Escolar da Rede Pública Municipal de 

Ensino do Município de Armação dos Búzios, bem como as legislações que regulamentam a 

Educação no município e em nível nacional; 

4.2.4 - Interagir com a direção e equipe técnica de articulação pedagógica da Unidade de 

Educação em que atuará, bem como com os profissionais da SEME no sentido de informar e 

auxiliar no planejamento escolar dos alunos; 

4.2.5 – Quadro de horários de formação em anexo – (Anexo III) 

 

4.3 ATRIBUIÇÕES TÍPICAS PARA SUPERVISORES: 

4.3.1 - participar, junto com o Orientador Educacional, do processo de caracterização da clientela 

escolar; 

4.3.2- acompanhar, juntamente com o Inspetor Escolar, os processos de regularização escolar, tais 

como: classificação, reclassificação, avanço, complementação curricular, plano de estudos e 

equivalência de estudos; 

4.3.3- acompanhar periodicamente os diários de classe, assinando-os, visando à aplicação dos 

conteúdos previstos no Plano Curricular; 

4.3.4- atualizar e/ou modificar o planejamento de ensino com a participação direta dos professores 

e diretor, adaptando-o à realidade da unidade de ensino e em conformidade com as leis em vigor; 

4.3.5- reunir, sempre que possível, nos horários de coordenação, o corpo docente, para avaliar os 

planejamentos, trocar experiências e estudar modificações que se fizerem necessárias, visando à 

melhoria da qualidade do ensino; 

4.3.6- verificar a existência e avaliar o projeto político-pedagógico da unidade escolar, com base 

nas orientações e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, oferecendo suporte técnico-

pedagógico na implementação do mesmo;  

4.3.7- planejar e coordenar, junto com toda a equipe técnico-administrativo- pedagógica, as 

reuniões pedagógicas, objetivando a avaliação e tomadas de decisões relativas ao processo 

pedagógico; 

4.3.8- assumir, juntamente com a direção, a condução do Conselho de Classe oferecendo 

subsídios para uma melhor avaliação do processo educacional; 

4.3.9- analisar, junto com a equipe técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos 

egressos de outros estabelecimentos e/ou de outros sistemas de ensino, visando à sua adequada 

adaptação ao ano de escolaridade em que sejam matriculados ou em que pleiteiem a matrícula; 

4.3.10- avaliar continuamente o processo ensino-aprendizagem, realizando reuniões periódicas 

com professores e direção para troca de experiências em consonância com este Regimento; 

4.3.11- analisar, planejar e acompanhar, de forma articulada com os demais membros da equipe 

técnico-pedagógica, a execução das estratégias a serem utilizadas pelos professores nos estudos 

de recuperação; 

4.3.12- acompanhar, juntamente com a Secretaria Escolar, a entrega de resultados das avaliações 

dos alunos; 
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4.3.13- solicitar à SEME palestras, cursos, capacitações de acordo com a necessidade dos 

professores; 

4.3.14- apresentar ao Diretor da Unidade Escolar, para encaminhamento à SEME, o relatório das 

atividades realizadas, quadro de rendimento trimestral e plano de ação para o período posterior; 

4.3.15- analisar o perfil de resultados alcançados pelos alunos, a fim de diagnosticar os índices de 

aprovação e de reprovação e traçar planos de ação; 

4.3.16- fazer, juntamente com os demais membros da equipe técnico-pedagógica, relatórios 

permanentes de situações - problema ocorridas na Unidade Escolar; 

4.3.17- intervir, se necessário, no processo de ensino, quando forem verificados casos de 

dificuldades de aprendizagem, evitando o grande número de reprovações. 

4.3.18- assinar, juntamente com os Orientadores Educacionais e com os professores regentes das 

turmas de Educação Infantil, de 1°, 2º e 3° anos de escolaridade e da Fase I da Educação de 

Jovens e Adultos, os relatórios descritivos previstos no sistema de avaliação definidos neste 

Regimento; 

4.3.19- participar de iniciativas que visem ao crescimento profissional tais como seminários, cursos, 

palestras, plenárias do Conselho Municipal de Educação  e outros. 

 

4.4 - ATRIBUIÇÕES TÍPICAS PARA ORIENTADORES EDUCACIONAIS: 

4.4.1- direcionar sua atuação a todos os níveis e modalidades de ensino oferecidas pela Unidade 

Escolar; 

4.4.2- assessorar o Diretor Geral em ações educacionais desenvolvidas na Unidade Escolar, de 

acordo com a política educacional da SEME e respeitada a legislação em vigor; 

4.4.3-  promover a integração e articulação entre os segmentos que compõem a comunidade 

escolar: direção, inspeção, supervisão, professores, alunos, grêmio estudantil, funcionários e 

famílias, visando à construção de um espaço educativo colaborador, ético e solidário; 

4.4.4- elaborar o planejamento de Orientação Educacional integrado ao Projeto Político-

Pedagógico da Unidade Escolar; 

4.4.5- participar de Conselhos de Classe, juntamente com o Supervisor Escolar, Inspetor Escolar e 

Diretor, oferecendo subsídios para uma melhor avaliação do processo escolar, podendo assumir 

sua direção, quando necessário; 

4.4.6- participar de reuniões do corpo docente ou quaisquer outras convocadas pela Direção da 

Unidade Escolar e/ou SEME; 

4.4.7- acompanhar, juntamente com a secretaria do estabelecimento, todo o resultado das 

avaliações dos alunos; 

4.4.8- oferecer ao corpo docente e aos funcionários orientações e subsídios a respeito do 

desenvolvimento do ser humano em sociedade, visando à criação de um ambiente socioeducativo 

em cada um dos espaços da Unidade Escolar; 

4.4.9- atender as famílias de alunos que estejam afastados por doença,  provendo junto à equipe 

escolar meios de acompanhamento e orientando os professores quanto ao trabalho a ser 

desenvolvido; 
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4.4.10- acompanhar a frequência dos alunos faltosos, solicitando a presença dos responsáveis 

para orientá-los e preencher o FICAI, para que a direção tome as devidas providências junto ao 

Conselho Tutelar; 

4.4.11- acompanhar e orientar os alunos em suas especificidades, fazendo as intervenções, com 

os devidos registros;  

4.4.12- participar, junto com os demais membros da equipe técnico-pedagógica, do processo de 

caracterização da clientela escolar; 

4.4.13- presidir as eleições dos representantes de turma, a partir do 6º ano e EJA, para 

participação nos Conselhos de Classe e acompanhar suas atividades; 

4.4.14- participar das reuniões da equipe pedagógica para planejamento de atividades específicas 

para alunos com deficiência, promovendo o encaminhamento para o CAAPE; 

4.4.15- buscar parceria junto com a família dos alunos com deficiência; 

4.4.16- promover a informação profissional e levantamento de dados referentes ao mercado de 

trabalho e outros subsídios indispensáveis à orientação do aluno do Ensino Médio; 

4.4.17- analisar os casos de crianças da Educação Infantil que pleiteiem matrícula em classe fora 

da faixa etária definida pela legislação vigente, emitindo , juntamente com os demais membros da 

equipe técnico-pedagógica parecer conclusivo sobre o requerido;  

4.4.18- participar do estudo para a organização das turmas; 

4.4.19- intervir, junto com a Supervisão Escolar, quando forem verificados casos de dificuldades de 

aprendizagem, evitando um grande número de reprovações; 

4.4.20- assinar, juntamente com os Supervisores Escolares e com os professores regentes das 

turmas de Educação Infantil, de 1°, 2º e 3° anos de escolaridade e da fase I da Educação de 

Jovens e Adultos, os relatórios descritivos previstos no sistema de avaliação definidos neste 

Regimento; 

4.4.21- participar de iniciativas que visem ao crescimento profissional tais como seminários, 

cursos, palestras, plenárias do Conselho Municipal de Educação e outros. 

 

4.5 - ATRIBUIÇÕES TÍPICAS PARA INSPETORES ESCOLARES: 

4.5.1- atuar como elo entre a SEME e a Unidade Escolar em assuntos de sua  competência; 

4.5.2- visitar periodicamente as Unidades Escolares, prestando assessoramento legal e 

documental; 

4.5.3- supervisionar os arquivos das Unidades Escolares; 

4.5.4- identificar os casos com necessidade de  regularização de vida escolar, indicando o 

procedimento adequado para cada situação: plano de estudos, complementação curricular, 

equivalência de estudo, classificação, reclassificação ou avanço, solicitando aos demais membros 

da equipe técnico-pedagógica a realização dos mesmos; 

4.5.5- examinar, com vista à expedição de certificados e diplomas, os registros da vida escolar de 

alunos concluintes de cursos; 

4.5.6- analisar, conferir e assinar os documentos individuais e coletivos de  registro da vida escolar 

do aluno; 

4.5.7- conferir  e assinar os diários de classe trimestralmente; 

4.5.8- acompanhar a elaboração do Relatório Anual; 
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4.5.9- zelar pelo cumprimento do calendário escolar;  

4.5.10- integrar a comissão de recolhimento de arquivo ou de apuração de irregularidades no 

estabelecimento de ensino, quando for o caso; 

4.5.11- participar das reuniões da Secretaria Municipal de Educação ou das Unidades Escolares, 

quando solicitado; 

4.5.12- conferir e assinar os livros de registro coletivo da U.E. tais como Atas de Resultados Finais, 

Livro de Matrícula, Livro de Processos de Regularização de Vida Escolar etc. 

4.5.13- assinar, juntamente com o Diretor, o Histórico Escolar do aluno da Unidade Escolar que 

não tenha secretário (a) habilitado (a); 

4.5.14- criar orientações para melhor desempenho do serviço na secretaria da Unidade Escolar; 

4.5.15- participar de Conselhos de Classe juntamente com o Supervisor Escolar, Orientador 

Educacional e Diretor, oferecendo subsídios para uma melhor avaliação do processo escolar; 

4.5.16- acompanhar os serviços da secretaria na cobrança da documentação dos alunos;  
4.5.17- integrar comissões pertinentes ao funcionamento da Unidade Escolar para as quais for 

designado pela SEME, tais como recolhimento de arquivo de escolas extintas, apuração de 

irregularidades etc. 
4.5.18- participar de iniciativas que visem ao crescimento profissional tais como seminários, 

cursos, palestras, plenárias do Conselho Municipal de Educação etc.  
4.5.19- assessorar o Conselho Municipal de Educação em processos de denúncia, regularização 

de vida escolar e recursos quanto à promoção de alunos da Unidade Escolar sob sua inspeção. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 

 
5.1 – Os candidatos que forem aprovados e convocados para contratação serão avaliados durante o 

ano letivo, de forma processual, de acordo com critérios pré-estabelecidos, conforme ficha anexa;  
5.2 – Os docentes que não alcançarem 50% da pontuação ou que apresentarem pontuação abaixo dos 

50% em alguns dos itens terão a sua avaliação considerada negativa; 

5.3 – Os candidatos com avaliação negativa não terão seu contrato renovado no ano seguinte; 

5.4 – Os candidatos com avaliação negativa não poderão participar do processo seletivo do ano 

seguinte. 

5.5 – O contrato pode ser interrompido a qualquer momento do ano, em caso de avaliação negativa. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS (1ª Etapa) 
 
 

 

Quadro I - PONTUAÇÃO VÁLIDA APENAS PARA OS INSCRITOS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

  
 
Quadro II – NÚMERO MÁXIMO DE PONTOS POR TÍTULOS 

 
Obs.: A pontuação classificatória será utilizada exclusivamente para a 1ª etapa e os pontos não serão 
somados para a 2ª etapa, que segue com nova pontuação. 

6.1 - Para comprovação de títulos, na ausência dos diplomas ou certificados, somente serão aceitas 

Declarações na versão original e com data atualizada. 

6.2 - Somente serão considerados como comprovantes válidos: diplomas, certificados, atestados ou 

declarações em que conste expressamente a denominação do curso com a indicação explícita da 

carga horária total. 

6.3 - A Experiência profissional deverá ser relacionada diretamente às atribuições da função a ser 

comprovada da seguinte forma: 

6.3.1 - Certidão Oficial expedida pelo órgão contratante (Prefeitura, no caso de servidor público 

e escola, no caso de Instituição Privada); 

6.3.2 - Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos e conter o 

nome legível e a assinatura do tradutor juramentado, com firma reconhecida em cartório; 

Descrição Pontuação 

Experiência Profissional a partir de 3 anos 
05 pontos -  
Máximo de 05 pontos 

Curso na área da Educação em Geral, com carga horária de no mínimo 
40h/aula. 

05 pontos por curso - 
Máximo 10 pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu na área de Educação. 
05 pontos –  
Máximo de 05 pontos 

Mestrado na área de Educação. 08 pontos 

Doutorado na área de Educação. 10 pontos 

Curso específico de alfabetização (PNAIC) com declaração de conclusão do 
curso 

05 pontos 

Descrição Pontuação 

Experiência Profissional a partir de 3 anos 
05 pontos -  
Máximo de 05 pontos 

Curso na área da Educação em Geral, com carga horária de no mínimo 
40h/aula. 

05 pontos por curso - 
Máximo 10 pontos 

Pós-Graduação Lato Sensu na área de Educação. 
05 pontos –  
Máximo de 05 pontos 

Mestrado na área de Educação. 08 pontos 

Doutorado na área de Educação. 10 pontos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

6.3.3 - Quando o nome do candidato, nos documentos apresentados para a Prova de Títulos, 

for diferente do que consta na Ficha de Inscrição, deverá ser anexado comprovante de 

alteração de nome, sem numeração, mas apenas juntado ao conjunto de títulos entregues. 

6.4 - Na contagem geral de pontos dos títulos não serão computados os que ultrapassarem o limite 

estabelecido de 43 (quarenta e dois) pontos para candidatos ao ciclo de alfabetização e 32 (trinta e 

dois) pontos para os demais. 

6.5 – Não serão computados pontos para cursos exigidos com requisitos básicos, bem como não 

serão pontuados os cursos não concluídos. 

6.6 - Nenhum documento será recebido fora do prazo determinado para a apresentação. 

6.7 - Fica o candidato responsabilizado pelo preenchimento correto e completo do formulário de 

inscrição, bem como da entrega dos documentos que comprovem as informações prestadas no ato 

da inscrição. Estarão automaticamente eliminados do processo os candidatos cujos formulários de 

inscrição apresentem rasuras, incorreções, dados incompletos, informações inverídicas ou que não 

apresentem títulos comprobatórios das informações prestadas no ato da inscrição. 

6.8 – Não poderão participar do processo seletivo para o ano de 2017, os Professores e Pedagogos 

que obtiverem pontuação negativa nas avaliações de desempenho profissional no ano de 2016, 

conforme resolução nº05 de 28 de dezembro de 2015 

6.9 - Os resultados das avaliações de desempenho ficarão arquivados na Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para eventuais consultas dos interessados mediante 

plausível justificativa. 

 
7. DA AULA PROVA (2° ETAPA) 

 

7.1- Os candidatos classificados na 1° etapa do certame serão convocados através do sitio da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia a comparecerem em data e local 

determinado para participarem da 2° etapa. 

7.2- A Aula Prova consistirá em uma aula expositiva podendo valer-se da metodologia da 

mediação de conhecimentos, com duração de 20 minutos, acerca de tema a ser sorteado 30 

minutos antes. 

7.3- A aula será ministrada a uma banca independente, que irá pontuar os itens,  a  

s a b e r :  

A. Domínio do conteúdo; 

B. Abordagem metodológica; 

C. Contextualização; 

7.4 – O candidato poderá levar equipamentos e outros recursos que pretenda utilizar ao longo de 

sua atividade profissional em 2017. 

7.5 – O conteúdo sorteado será de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

segmento e a disciplina do candidato, conforme – (Anexo IV) 

7.6 – Será considerado apto o candidato que obtiver o mínimo de 15 pontos no somatório 

dos critérios, e no mínimo 05 pontos por critério de acordo com item 6.3. 

7.7 – Esta etapa será eliminatória e classificatória. 

7.8 – Para o desempate de candidatos, será utilizada a pontuação obtida na 1° etapa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

8. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 06/01/2017 

INSCRIÇÕES 18 a 20/01/2017 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 1° ETAPA 01/02/2017 

ENTRADA DE RECURSOS 02 e 03/02/2017 
RESULTADO     FINAL     DA     1°     ETAPA     E CONVOCAÇÃO PARA A 
2° ETAPA 09/02/2017 

2° ETAPA 13 a 22/02/2017 

RESULTADO FINAL 
 

24/02/2007 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 - A inscrição no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua 

contratação, apenas a expectativa de ser convocado de acordo com a necessidade do Município, 

seguindo rigorosa ordem de classificação. 

9.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de 

classificação, sucessivamente: 

a) pontuação obtida na 1° etapa; 

b) maior idade. 

9.3 – Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia 

do prazo de inscrição, terão preferência sobre os demais, na hipótese de empate, adotando-se 

como primeiro critério de desempate, nesse caso, a idade mais elevada, nos termos do art. 27, 

parágrafo único, da Lei nº10. 741/2003. 

9.4 - A Secretaria Municipal de Educação divulgará pelo seu sítio o resultado de classificação 

provisória e o Resultado Final do processo seletivo. 

9.5 – O prazo para recurso é de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da divulgação do 

resultado. 

9.6 – É vedada a contratação de Servidor Público de qualquer entidade da federação e de Servidor 

Público ocupante de mais de um cargo de professor, na forma do inciso XVI do art. 37 da CRFB/88. 

Devendo os candidatos apresentar a declaração de vínculo quando da contratação. 

9.7 - O não atendimento a qualquer das condições estabelecidas neste Edital na forma e prazos 

estabelecidos em qualquer das fases, importará na eliminação do candidato na participação do 

processo seletivo. 

9.8 – As contratações de que trata o referido edital, serão feitas por tempo determinado, até o prazo 

de 01 (um) ano, podendo ser encerrado a qualquer momento, conforme avaliação processual; 

9.9 – A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual 

período, de acordo com o interesse da Secretaria Municipal de Educação de Armação dos 

Búzios, conforme avaliação de desempenho profissional. 

9.10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Cidade de Armação dos Búzios. 
 

DEISEMAR GONÇALVES 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA  

CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professores e Equipe Técnica 
Pedagógica da Secretaria de Educação, Esportes, Ciência e Tecnologia. 

 

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 4, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 

 Estabelece normas para alocação do professor nas turmas do Ciclo de Alfabetização, na Rede 
Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA do Município de 
Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições, considerando a estrutura, o funcionamento e a 
organização do trabalho pedagógico, no Ciclo de Alfabetização e tendo em vista, garantir os direitos 
da aprendizagem com qualidade durante os três primeiros anos de escolaridade do Ensino 
Fundamental; 

CONSIDERANDO a Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

CONSIDERANDO a Resolução/CNE/CEB nº 7 de 14 de dezembro de 2010, e a Portaria/ME nº 
867, de 4 de julho de 2012 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 
(nove) anos, institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto; 

CONSIDERANDO a proposta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em 
consonância com a Meta 05 do Plano Municipal de Educação, no sentido de manter os professores 
durante todo o Ciclo de Alfabetização, como estratégia de organização do trabalho dos docentes 
nestes anos de escolaridades; 

CONSIDERANDO o parecer do CME-AB nº 02/2014, de 05 de agosto de 2014, que aprova a 
Implementação do Ciclo de Alfabetização nos primeiros anos de escolaridades (1º ao 3º) do Ensino 
Fundamental, na Rede de Ensino de Armação dos Búzios; 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer os critérios abaixo, para os alfabetizadores lecionarem no Ciclo de Alfabetização: 

I – Preferencialmente, ser professor efetivo da Rede Municipal de Armação dos Búzios; 

II – Ter experiência na docência do referido ciclo; 

III- Ter domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ensino da leitura e da escrita 
na perspectiva do letramento; 

IV – Ter habilidade para interagir com as crianças, dinamizando o processo pedagógico e promovendo 
situações lúdicas de aprendizagem; 

V - Ser assíduo e pontual, evidenciando compromisso com os processos pedagógicos; 

VI – Ter sensibilidade para lidar com a diversidade social, cultural, de gênero e etnia; 

VII – Ter participado de formação continuada específica de alfabetização, anteriormente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

Art. 2º Os professores terão suas alocações nas classes de alfabetização (do 1º ao 3º ano de 
escolaridade do Ensino Fundamental), somente mediante avaliação anual do desempenho 
profissional, de acordo com os critérios descritos no artigo 1º, feita pelas equipes diretiva e pedagógica 
da Unidade Escolar nos eixos pedagógico, administrativo e formativo, sob orientação da equipe de 
acompanhamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo único. Exceto para aqueles professores com primeiro ingresso na Rede Municipal, após a 
aprovação no processo seletivo. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

DEISEMAR GONÇALVES DOS SANTOS JESUS 

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia 

 

 
 

 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marcar apenas uma opção:

Supervisor Escolar                                        Orientador Educacional                                    Inspetor Escolar

  UF:

Data de Expedição:       Orgão Exp.:

Data de Nasc.:      Sexo: M F

E-mail:

Tel: ( )

Cel: ( )

Endereço:

Cidade:   UF:

EQUIPE PEDAGÓGICA

Nome Completo: 

Identidade:

Estado Civil: 

Assinatura do candidato:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

1ª via – Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professores e 
Equipe técnica Pedagógica da Secretaria de Educação,  Esportes, 
Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº
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 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cargo de:

Nome Completo do Candidato:

Data: / /

Assinatura do funcionário que recebeu a inscrição:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

2ª via comprovante de inscrição do candidato - – Processo Seletivo 

Simplificado para Seleção de Professores e Equipe técnica Pedagógica 
da Secretaria de Educação,  Esportes, Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº

 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marcar apenas uma opção:

Educação Infantil                                         Ciclo de Alfabetização                                              4º e 5º anos

  UF:

Data de Expedição:       Orgão Exp.:

Data de Nasc.:      Sexo: M F

E-mail:

Tel: ( )

Cel: ( )

Endereço:

Cidade:   UF:

Identidade:

PROFESSOR I

Nome Completo: 

Estado Civil: 

Assinatura do candidato:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

1ª via – Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professores e 
Equipe técnica Pedagógica da Secretaria de Educação,  Esportes, 
Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº

 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cargo de:

Nome Completo do Candidato:

Data: / /

Assinatura do funcionário que recebeu a inscrição:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

2ª via comprovante de inscrição do candidato - – Processo Seletivo 

Simplificado para Seleção de Professores e Equipe técnica Pedagógica 
da Secretaria de Educação,  Esportes, Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº

 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marcar apenas uma opção:

Português Ciências Sociologia Disc. Pegagógicas

Inglês Física Filosofia Ed. Física
Espanhol Química Geografia

Matemática História Arte e Cultura

  UF:

Data de Expedição:       Orgão Exp.:

Data de Nasc.:      Sexo: M F

E-mail:

Tel: ( )

Cel: ( )

Endereço:

Cidade:   UF:

PROFESSOR II

Nome Completo: 

Identidade:

Estado Civil: 

Assinatura do candidato:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

1ª via – Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professores e 
Equipe técnica Pedagógica da Secretaria de Educação,  Esportes, 
Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº
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 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ                

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cargo de:

Nome Completo do Candidato:

Data: / /

Assinatura do funcionário que recebeu a inscrição:

Obs: O preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 

posteriormente por uma comissão. 

2ª via comprovante de inscrição do candidato - – Processo Seletivo 

Simplificado para Seleção de Professores e Equipe técnica Pedagógica 
da Secretaria de Educação,  Esportes, Ciência e Tecnologia.

Inscrição nº

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2017 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO

1ª SEMANA PNAIC PNAIC

6º AO 9º E ENISNO 
MÉDIO

6º AO 9º E ENISNO 
MÉDIO

6º AO 9º E ENISNO 
MÉDIO

6º AO 9º E ENISNO 
MÉDIO

EDUCAÇÃO FÍSICA

MATEMÁTICA / 
CIÊNCIAS/BIOLOGI

A E QUIMICA E 
FÍSICA 

HUMANAS E 
ARTES

LÍNGUA 
PORTUGUESA / 

INGLÊS E 
ESPANHOL

3ª SEMANA PNAIC PNAIC
PROFESSORES DE 
APOIO E SALA DE 

RECURSOS

4ª SEMANA 4ª / 5ª ANOS
CRECHE E 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

4ª / 5ª ANOS
CRECHE E 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

EJA

CALENDÁRIO SEMANAL - FORMAÇÃO CONTINUADA 2016

2ª SEMANA

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Professores e Equipe Técnica 
Pedagógica da Secretaria de Educação, Esportes, Ciência e Tecnologia. 

ANEXO V - CONTEÚDOS PARA PROVA-AULA 

 
Arte e Cultura (I Segmento): 

 Pré-História; 
 Arte Indígena; 
 Arte Africana; 
 Cores Primárias, Secundárias e Terciárias. 

 

Arte e Cultura (II Segmento): 
 Expressionismo; 
 Barroco Brasileiro; 
 Folclore; 
 Cores e Formas. 

 

Química: 
 Ligações Químicas; 
 A Estrutura Atômica; 
 Funções Inorgânicas; 
 Termoquímicas; 
 Eletroquímica; 
 Os Hidrocarbonetos; 
 Funções Oxigenadas; 
 Isomeria Plana; 
 Isomeria Espacial (Geométrica e Óptica); 
 Aulas Práticas com materiais do cotidiano. 

 

Física 
 Leis de Newton; 
 Termologia; 
 Termometria; 
 Movimento Uniforme; 
 Associação de Resistores; 
 Queda Livre; 
 Magnetismo. 

 

Ciências: 
 Cadeias e Teias Alimentares; 
 A água e Suas Propriedades (6º ano);  
 Estudo da Célula; 
 Reino Monera; 
 Propriedades da Matéria. 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

 
Biologia: 

 Pirâmides Ecológicas; 
 Bioquímica celular – Água; 
 Estudo da Célula; 
 Vírus; 
 Sistema ABO. 

Inglês: 
 English in your life; 
 School life; 
 People at work; 
 Great places in USA; 
 How about some fruit? 

 

Educação Física: 
 Alimentação e Saúde: Distúrbios Alimentares; 
 Qualidade de Vida: Atividade Física e Saúde; 
 Noções Básicas de Primeiros Socorros; 
 Desvios Posturais. 

 

Espanhol: 
 Pronomes Pessoais e Formas de Tratamento; 
 Alfabeto e as Variantes Linguísticas; 
 Verbo “gustar” e similares; 
 Regras de Acentuação; 
 Imperativo Afirmativo – Usos; 
 Pronomes Complementos; 
 Festas Hispânicas; 

 

Língua Portuguesa 
 Fonética e Fonologia -  Emprego do hífen; Acentuação gráfica. 
 Morfologia -  Classe de palavras (Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, preposição, 

conjunção); Processo de formação de palavras (Derivação e composição); Modos Verbais; Vozes 
Verbais. 

 Sintaxe -  Termos essenciais da oração (Sujeito, predicado e predicativo); Complementos verbais 
(objeto direto, indireto, complemento nominal); Concordância nominal e verbal; Período 
composto -  Orações coordenadas e subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 

 Gênero Textual: Crônica e conto, Entrevista, Reportagem, Artigo de opinião, Anúncio Publicitário, 
editorial. 

 

Literatura:  
 O Texto Literário - As Funções da Linguagem;  
 As Principais Relações entre Textos; 
 Estrutura do Texto Narrativo; 
 Narração; 
 Figuras e Efeitos de Linguagem; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.  

 Intertextualidade e Apropriação; 
 O texto poético - Poesia e metalinguagem. 

 
Matemática 

 Números Racionais (Reta Numérica e Operações Básicas); 
 Números Inteiros (Reta Numérica e Expressões Numéricas); 
 Teorema de Tales (Aplicações no cotidiano); 
 Triângulo Retângulo (Teorema de Pitágoras e suas aplicações); 
 Equações do 1º Grau (Problemas no cotidiano com uma ou duas incógnitas); 
 Números Reais (Reta Numérica e Operações Básicas); 
 Tratamento da Informação (Análise de Gráficos e Tabelas); 
 Equações de 2º Grau (Conceitos e Aplicação de Fórmula Resolutiva); 
 Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo; 
 Área, perímetro e volume (Aplicações no cotidiano); 

 
Sociologia  

 Sociologia e senso comum/ as instituições sociais e o processo de socialização; 
 Consumo e alienação – A sociedade de consumo e a problemática ambiental; 
 Formação da sociedade brasileira – o mito das três raças e do homem cordial; 
 Desigualdade social e estratificação no Brasil; 
 Cidadania do Brasil e lutas sociais contemporâneas.  

 
Filosofia 

 Filosofia e o senso comum. 
 Arte como forma de fazer e conhecer em diferentes épocas. 
 Autonomia e liberdade  
 O individualismo contemporâneo, indústria cultural e indústria de massa, 
 Noções do saber ético e moral. 

 
Geografia 

 Introdução ao conhecimento Geográfico 
 Relações entre o espaço rural e espaço urbano no Brasil 
 Regionalização do mundo 
 A inserção da economia brasileira no contexto da globalização 
 Lixo nas cidades: do consumismo à poluição. 

 
História 

 Introdução aos Estudos Históricos 
 Os processos de independência das colônias ibero-americanas 
 Educação Patrimonial 
 Absolutismo e Estados Modernos 
 Ditadura civil-militar na América Latina e no Brasil. 
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DECRETO Nº.730, DE 5 DEJANEIRO DE 2017

Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa da Administração Pública Direta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
legislação em vigor,

CONSIDERANDO que a disposição da estrutura, organização e funcionamento bem como a relotação de cargos 
e funções gratificadas sem ônus para os cofres públicos é permitido ao Administrador Público Municipal através da 
expedição de Decreto, em razão da simetria aplicada à luz da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam extintos, para fins de transformação, os seguintes cargos da Administração Pública Direta:

I–Na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 COORDENADOR DE UNIDADE DE CULTURA 
E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR DE MANIFESTAÇÃO CUL-
TURAL E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR PARA EVENTOS CC-02 R$ 4.438,14

Art. 2º Ficam criados por transformação os seguintes cargos na administração pública direta:
 
I– Na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE 
TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO

* R$ 6.526,68

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO EX-
ECUTIVO

* R$ 6.526,68

Parágrafo único. A remuneração prevista neste Decreto terá, provisoriamente, a redução de 20% (vinte por cento), 
em atendimento ao disposto no Decreto n° 369, de 28 de maio de 2015.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 1° de janeiro de 
2017,revogando-se as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

DECRETO Nº.731, DE 5 DEJANEIRO DE 2017

Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa da Administração Pública Direta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
legislação em vigor,

CONSIDERANDO que a disposição da estrutura, organização e funcionamento bem como a relotação de cargos 
e funções gratificadas sem ônus para os cofres públicos é permitido ao Administrador Público Municipal através da 
expedição de Decreto, em razão da simetria aplicada à luz da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam extintos, para fins de transformação, os seguintes cargos da Administração Pública Direta:

I–Na Secretaria Municipal de Governo:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR DA FROTA MUNICIPAL CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 
COM O EXECUTIVO

CC-02 R$ 4.438,14

01 GERENTE DE TECNOLOGIA CC-04 R$ 3.204,01

01 GERENTE ADMINISTRATIVO CC-04 R$ 3.204,01

01 GERENTE CC-04 R$ 3.204,01

01 ASSESSOR I DE RECURSOS HUMANOS CC-03 R$ 3.489,99

04 SECRETÁRIO ESPECIAL DO PREFEITO CC-01 R$ 6.037,77

02 SUPERVISOR I CC-05 R$ 2.729,34

08 ASSESSOR II CC-07 R$ 2.299,76

07 OFICIAL DE GABINETE I CC-09 R$ 1.437,06

08 OFICIAL DE GABINETE II CC-10 R$ 1.162,94

II–Na Secretaria Municipal de Fazenda:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA * R$ 7.248,17

Art. 2º Ficam criados por transformação os seguintes cargos na administração pública direta:
 
I– No Gabinete do Prefeito:

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 COORDENADOR DA FROTA MUNICIPAL CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS COM 
O EXECUTIVO

CC-02 R$ 4.438,14

04 SECRETÁRIO ESPECIAL DO PREFEITO CC-01 R$ 6.037,77

06 ASSESSOR II CC-07 R$ 2.299,76

02 OFICIAL DE GABINETE I CC-09 R$ 1.437,06

Art. 3° Fica vinculadaà Secretaria Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de Fazendaque passa a ser desig-
nada como SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA.

Parágrafo único. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Secretário Municipal de Governo que passa a ser 
designado como SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA.

Art. 4° Fica criada na administração pública direta, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com os 
seguintes cargos:

I – Na Secretaria Municipal de Administração: 

Quantidade Denominação Símbolo Remuneração

01 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO * R$ 7.248,17

01 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS CC-02 R$ 4.438,14

01 COORDENADOR ADMINISTRATIVO CC-02 R$ 4.438,14

01 GERENTE DE TECNOLOGIA CC-04 R$ 3.204,01

01 GERENTE ADMINISTRATIVO CC-04 R$ 3.204,01

01 GERENTE CC-04 R$ 3.204,01

01 ASSESSOR I DE RECURSOS HUMANOS CC-03 R$ 3.489,99

02 SUPERVISOR I CC-05 R$ 2.729,34

02 ASSESSOR II CC-07 R$ 2.299,76

05 OFICIAL DE GABINETE I CC-09 R$ 1.437,06

08 OFICIAL DE GABINETE II CC-10 R$ 1.162,94

§1° As criações por transformações dos cargos que se tratam este Decreto não implicam aumento de despesa.

§ 2° A remuneração prevista neste Decreto terá, provisoriamente, a redução de 20% (vinte por cento), em atendi-
mento ao disposto no Decreto n° 369, de 28 de maio de 2015.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 1° de janeiro de 
2017,revogando-se as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

DECRETO Nº. 732, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a alterar o art. 2°, do Decreto n°. 689, de 27 de outubro de 2016, que regulamenta a Declaração 
eletrônica de Operações Imobiliárias – DEOPI, e dá outras providências.   

O PREFEITO DO MUNICÍPIO ARMAÇÃO DOSBÚZIOS, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgâni-
ca do Município; 

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 2°, do Decreto n°. 689, de 27 de outubro de 2016, que regulamenta a Declaração 
Eletrônica de Operações Imobiliárias – DEOPI, que passaa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos e documentos, 
são obrigados a entregarem, mensalmente, até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao da prestação de serviços, 
Declaração Eletrônica de Operações Imobiliárias - DEOPI.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 20, DE 5 DE JANEIRO DE 2017 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
 
NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, AUGUSTO CESAR FERNANDES CHEGURE para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Municipal Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, constante da Estrutura Admin-
istrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas 
alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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PORTARIA Nº 21, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Municipal Adjunto de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, constante da Estrutura 
Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e 
suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 22, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, RENATO TEIXEIRA BOTELHO para exercer o cargo em comis-
são de Secretário Municipal Adjunto Executivo, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de 
Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remu-
neração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 23, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, RENATO DE JESUS do cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Fazenda, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 87, de 31 de janeiro de 2014.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 24, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

EXONERAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, KLEBER FERREIRA DE SOUZA do cargo em comissão 
de Secretário Municipal de Governo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 88, de 31 de janeiro de 2014.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 25, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,
 

RESOLVE:

REVOGAR, com efeito desde 31 de dezembro de 2016, a Portaria nº 517, de 6 de dezembro de 2016, que designou 
KLEBER FERREIRA DE SOUZA a responder concomitantemente e interinamente pela Secretaria Municipal de 
Fazenda.

Armação dos Búzios, 5 de janeiro de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 26, DE 5 DE JANEIRO DE 2017 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
 
NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, KLEBER FERREIRA DE SOUZA para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Governo e Fazenda, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do 
Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, 
com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PORTARIA Nº 27, DE 5 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
 
NOMEAR, com efeito desde 1° de janeiro de 2017, MESSIAS CARVALHO DA SILVA para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Administração, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Municí-
pio de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a 
remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 5 de janerio de 2017.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA

EDITAL DE LANÇAMENTO

I –DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:

Nos termos do Código Tributário Municipal (CTM), suas alterações e Decretos que o regulamentam, ficam os pro-
prietários de imóveis, construídos ou não, localizados no Município de Armação dos Búzios, assim como os titulares 
dos seus domínios úteis e seus possuidores a qualquer título, NOTIFICADOS dos lançamentos do IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano – e TRSD – Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, relativos ao exercício de 2017, 
calculados e cobrados de acordo com a Legislação supracitada.

II – DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO:

Cota Única –Vencimento em 31/01/2017 com 10% de desconto

1ª Parcela – Vencimento em 10/02/2017
2ª Parcela – Vencimento em 10/03/2017
3ª Parcela – Vencimento em 10/04/2017
4ª Parcela – Vencimento em 10/05/2017
5ª Parcela – Vencimento em 12/06/2017
6ª Parcela – Vencimento em 10/07/2017
7ª Parcela – Vencimento em 10/08/2017
8ª Parcela – Vencimento em 11/09/2017
9ª Parcela – Vencimento em 10/10/2017
10ª Parcela – Vencimento em 10/11/2017

Após o vencimento, os contribuintes deverão procurar a Secretaria Municipal de Fazenda, para a apuração dos 
encargos devidos e geração de novas guias de cobrança.

III – DAS PENALIDADES:

O pagamento dos tributos fora dos respectivos prazos, destacados no item II, implicará na incidência de juros, 
multas e demais encargos previstos na Legislação Municipal.

IV – DOS LOCAIS DE PAGAMENTO:

As guias poderão ser pagas nas Agências Bancárias em todo território nacional,dos Bancos do Brasil, do Bradesco, 
da Caixa Econômica Federal, do Itaú, do Santander e Casas Lotéricas até o vencimento.

V – DA IMPUGNAÇÃO:

O prazo para reclamação deste lançamento será de 30 (trinta) dias após ovencimento da cota única, caso contrário 
as revisões serão efetuadas para o próximo exercício.

VI – DO NÃO RECEBIMENTO DAS GUIAS:

Os carnês para pagamento serão entregues nos endereços de correspondências dos contribuintes que mantiveram 
os dados cadastrais atualizados no Cadastro Imobiliário. Aqueles que tiveram seus endereços alterados, e aqueles 
que não receberem seus CARNÊS de IPTU 2017 e possuam imóveis no Município de Armação dos Búzios, de-
verão procurar junto a Secretaria de Fazenda ou através do portal no endereço: http://www.buziosdigital.rj.gov.br/
servicos.php?id=1para quitação dentro dos prazos estabelecidos neste edital, como determina o Código Tributário 
Municipal (CTM).

Armação dos Búzios, 5 de Janeiro de 2017.

KLEBER FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Governo e Fazenda
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