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PODER LEGISLATIVO

EXPEDIENTE

LEI Nº 1.770, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre instituir o programa municipal de acessibilidade, inclu-
-

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

-

o objetivo de criar e desenvolver ações que garantam o acesso e a 

Acessibilidade, Inclusão e Fomento do Turismo para as Pessoas com 

I – a garantia da inclusão do programa no Plano Municipal de Incen-
tivo ao Turismo como fator de desenvolvimento econômico e social;
II – o acervo e a regulamentação do uso e ocupação dos bens e servi-

-
-
-

-

esportivos;
-

tico e elaboração de materiais de divulgação, visando a promoção do 

VI – o apoio e realização de campanhas informativas e educativas 
-

-

-

-
co poderá realizar parcerias com instituições governamentais e não 
governamentais, com vistas a contribuir para a promoção do turismo 
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Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo

GENILSON DRUMOND DE PINA

CARLA NATÁLIA GOMES MARINHO TRAMBAIOLI

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 004/2022
CARTA CONVITE Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria 
de investimentos (aplicações financeiras) voltada para RPPS – Re-
gime Próprio de Previdência Social, quanto a enquadramentos e 
cumprimento das legislações previdenciárias (Resoluções, Portar-
ias, Instruções Normativas e etc.) da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários, Secretaria de Previdência Social do Governo Federal, 
Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos fiscalizadores.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 
Federal nº 9412/18, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.
DATA, HORA e LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO. 
Às 10:00 horas do dia 09 de dezembro de 2022, na Sede do Fun-
do de Previdência dos Servidores do Município de Armação dos 
Búzios, Rua dos Esportistas, SNº, Quadra 4 Lote 7, Loteamento 
Pórtico de Búzios, São José, Armação dos Búzios-RJ.
RETIRADA: O Edital encontra-se disponível no mesmo endereço 
(sede do BuziosPrev), com os membros da COMISSÃO DE LIC-
ITAÇÃO, de 2ª à 6ª feira, no horário de 10 às 17 horas, tel. (22) 
2623-1655
Condições de retirada do Edital: Na sede do BuziosPrev ou ainda 
solicitado por e-mail institucional e/ou representante legal.

Armação dos Búzios - RJ, 02 de dezembro de 2022.

JERRE ADRIANO VIEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Contrato: 208/2022
Processo nº   5872/2022
Contratante:  Prefeitura Municipal de Armação  dos Búzios  , repre-
sentada pela Chefia de Gabinete
Contratada: JHL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto:  O presente contrato administrativo tem por objeto aqui-
sição de material permanente, para atender a Subsecretaria Munic-
ipal de Comunicação, conforme projeto básico e proposta apresen-
tada que, para todos os fins e efeitos legais, são partes integrantes 
deste contrato.
Valor:  R$ 131.356, 28 (Cento e trinta e um mil, trezentos cinquenta 
e seis mil, duzentos e vinte e oito centavos). 
Fundamentação legal: Artigo 61 § único da Lei 8666/93

Armação dos Búzios, 28   de novembro de 2022.

Chefia de Gabinete
Douglas Tomaz de Oliveira Sant”anna

Contratante
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Estado do Rio de Janeiro
Município de Armação dos Búzios

PORTARIA TOMADA DE CONTAS CGM Nº 08, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe  sobre  a  substituição  da
Comissão  de  Tomada  de  Contas
Especial e dá outras providências.

A CONTROLADORA  GERAL DO MUNICÍPIO,  no  uso  de
suas atribuições que lhe confere o art. 70 da Constituição Federal de 1988 c/c art. 69 da Lei
Orgânica do Município, Lei Complementar nº. 161/2019 alterada pela Lei Complementar
nº. 174/2020;

CONSIDERANDO  o  constante  na  Deliberação  nº  279/17  do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina quanto a instauração, a
organização e o processamento das tomadas de contas no âmbito da administração pública
direta  e  indireta,  estadual  e  municipal,  bem como  seu  encaminhamento  por  meio  do
sistema informatizado e-TCERJ;

CONSIDERANDO,  a  determinação  no  processo  TCE-RJ  nº
830.032-8/2016  em  13/11/2020,  quanto  a  instauração  de  TOMADA  DE  CONTAS
ESPECIAL,  a  ser  providenciada  pelo  titular  do  órgão  central  de  Controle  Interno  do
Município de Armação dos Búzios nos termos da referida Deliberação;

CONSIDERANDO,  que  foi  instaurada  através  da  Portaria  de
Tomada de Contas Especial CGM nº.  01/2021 em 11/02/2021, no intuito de apurar os
fatos,  identificar  os  responsáveis  e  quantificar  o  possível  dano  advindo  ao  erário,  em
decorrência  da  inobservância  ao  princípio  de  economicidade,  nos  termos  expostos  na
fundamentação do voto exarado no processo TCE-RJ nº 830.032-8/2016;

CONSIDERANDO,  que  a  Comissão  de  Tomada  de  Contas
encaminhou  o  Relatório  de  Tomada de  Contas  Especial  a  E.  Corte  de  Contas  no  dia
01/06/2021;

CONSIDERANDO,  que  a  E.  Corte  de  Contas  encaminhou  a
Controladoria  Geral  do  Município  o  Ofícios  PRS/SSE/CGC  31646/2022  oriundo  do
Processo  TCE/RJ  nº  217418-6/21  com  fundamento  no  §§  1º  e  2º  do  artigo  17  da
Deliberação TCE-RJ nº 279/17, para que no prazo improrrogável de 30 (trinta)  dias a
Comissão  Especial  de  Tomada  de  Contas  atenda  as  determinações  contidas  no  ofício
supracitado; 

CONSIDERANDO  ainda,  que  os  Sr.  FELIPE  FERREIRA
ABRANTES DE SÁ e o Sr. HÉLIO ANTONIO DA SILVA FILHO, membros nomeados
para compor a Comissão de Tomada de Contas Especial, conforme a Portaria supracitada,
foram exonerados de suas funções conforme PORTARIA nº 388/2022 e PORTARIA nº
1.033/2021;

CONSIDERANDO por fim, que a Sr.ª THALITA DE OLIVEIRA
NATALINO  VIEIRA,  também  membro  da  mesma  Comissão  de  Tomada  de  Contas

Estrada da Usina, nº 600- Centro

Armação dos Búzios – RJ

CEP 28.950-000

1
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Estado do Rio de Janeiro
Município de Armação dos Búzios

Especial,  atualmente  fora  afastada  de  suas  atividades  pela  concessão  do  benefício  de
Licença Maternidade, conforme PORTARIA SECAD nº 304/2022;

 RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição da Comissão, que passará a ser composta pelos seguintes
membros, sob a presidência do primeiro:

1 – NICKSON DE CARVALHO REZENDE – 23671;
2 – TIAGO SANTOS DA SILVA – 24634;
3 – RENAN MOREIRA RAPOSO DA SILVA – 23.201;
4 – AMAURI MARTINS DE ABREU – Mat. 5.983;

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria de Tomada de Contas Especial
CGM nº. 01 de 21 de fevereiro de 2022 e nº. 02 de 22 de fevereiro de 2022.

Art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2022, até o dia 10 de
janeiro de 2023.

Armação dos Búzios, 02 de dezembro de 2022.

Luciana Vieira
Controladora Geral do Município

Estrada da Usina, nº 600- Centro

Armação dos Búzios – RJ

CEP 28.950-000
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GABINETE DA SECRETÁRIA

EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

DISPÕE  SOBRE  A  REALIZAÇÃO  DE  PROCESSO
SELETIVO  SIMPLIFICADO  PARA  PREENCHIMENTO  DE
VAGAS  E  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  RESERVA  DE
CARGOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE  ARMAÇÃO
DOS BÚZIOS – SEMED, PARA O ANO LETIVO 2023.

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições
legais,  torna pública, por meio deste Edital,  a abertura de Processo Seletivo Simplificado para
preenchimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva de Cargos no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Município de Armação dos Búzios, objetivando
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Rede Municipal de Ensino,
para o Ano Letivo 2023, conforme disposições a seguir:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.O Processo Seletivo Simplificado será coordenado e executado pela Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, com suporte da Coordenação de Gestão de Pessoas e Coordenação da
Unidade Educacional.

Parágrafo Único – A vigência dos contratos temporários, que serão, eventualmente, celebrados por
meio deste Processo Seletivo Simplificado, para formação de cadastro reserva, terão validade de 11(onze
meses),  podendo  ser  prorrogados,  desde  que  ainda  existente  a  necessidade  que  a  originou,  em
conformidade com a Legislação Municipal nº 135, de 22 de fevereiro de 1999.

Art. 2º.Todas a informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado estarão
disponíveis no portal da Prefeitura de Armação dos Búzios, em https://www.buzios.rj.gov.br, sendo de inteira
responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a  divulgação  dos  atos,  editais  e  comunicados  referentes
aoscargos objeto deste Edital(Art. 28).

Art. 3º. O cadastro reserva terá validade de convocação para o ano de 2023, podendo ser prorrogado
por igual período.

 Art.  4º.O  candidato  que  for  contratado  por  meio  deste  Processo  Seletivo  Simplificado  será
submetido à avaliação de desempenho durante o período de seu contrato.

  Armação dos Búzios - 2021
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§  1º  O  processo  de  avaliação  será  regulamentado  por  Resolução  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, Ciência e Tecnologia.

§ 2º O contratado que obtiver resultado insatisfatório na avaliação de desempenho,  a qualquer
tempo, poderá ter seu contrato rescindido.

Art. 5º.A listagem nominal dos candidatos servirá como documento comprobatório de classificação
do Processo Seletivo Simplificado e será publicada no portal da Prefeitura de Armação dos Búzios.

Art. 6º.A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a expectativa a
contratação, reservando ao Município o direito de proceder a contratação temporária que atenda aos seus
interesses e às necessidades do serviço, sempre obedecendo a ordem classificatória dos aprovados.

CAPÍTULO I

DAS INSCRIÇÕES

Art. 7º. As inscrições dos candidatos serão realizadas das 9h do dia 05/12/2022 às 23h59min do dia
09/12/2022,  horário  de  Brasília,  através  do  endereço  eletrônico  https://www.buzios.rj.gov.br,  de  forma
gratuita.

Art. 8º.A realização da inscrição implicará ao candidato a plena aceitação das normas deste Edital,
assim como, os comunicados e outros informativos eventualmente divulgados.

Art. 9º.Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado, os quais não poderão
ser utilizados para fins de pontuação.

Art.  10.  As  informações  prestadas  no  Formulário  de  Inscrição  são  de  exclusiva  e  inteira
responsabilidade  do  candidato,  ficando  a  Comissão  Organizadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado
responsável  por  analisá-las,  bem  como  por  eliminar  o  candidato  do  certame,  se  constatar  que  o
preenchimento foi feito de forma incorreta ou foram fornecidos dados inverídicos.

Art.  11.  As inscrições serão  realizadas de  forma  on-line,  mediante  o  preenchimento  da ficha de
inscrição,  no portal da Prefeitura de Armação dos Búzios,  em  https://www.buzios.rj.gov.br, podendo ser
realizada inscrição para mais de um cargo, desde que obedeça os termos legais;

§ 1º- As informações emitidas no ato da inscrição irão gerar a pontuação do candidato, portanto toda
informação sinalizada  deverá ser  comprovada com documentação  pertinente,  quando solicitado.  A  não
comprovação, no prazo estipulado, ocasionará a imediata desclassificação do candidato, eliminando-o do
certame.

§ 2º- Para o preenchimento da ficha de inscrição é necessária a leitura e entendimento de todos os
itens deste edital.

§ 3º- É de responsabilidade do candidato verificar se possui o(s) requisito(s) para o cargo pretendido
antes de efetuar a inscrição.

§ 4º- O candidato estará ciente de que todas as exigências deverão ser cumpridas e assumirá total
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.
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Art. 12.- O(s) requisito(s) exigidos para o cargo pretendido não deverão ser lançados pelo candidato
para fins de pontuação.

Art. 13.- O sistema utilizado para a realização da inscrição apenas identifica os campos marcados e
preenchidos pelo candidato e realiza a contagem de pontos, portanto cabe ao candidato realizar a leitura
minuciosa deste edital para preenchimento da ficha de inscrição de forma correta.

Art. 14.- É de responsabilidade dos candidatos, no momento do preenchimento da ficha de inscrição,
indicar:

I - o período de atuação profissional na área pretendida, além do exigido para o cargo, se houver;

II -  a formação acadêmica na área pretendida, além da exigida para o cargo, se houver, e;

III -  os cursos complementares, na área pretendida, além do exigido para o cargo, se houver;

Art.  15.No  ato  da  inscrição  o  candidato  deverá  informar  os  dados  pessoais,  cargo  pretendido,
titulação nos casos em que se aplicar e demais informações pertinentes, conforme Anexo III.

§1º  Todas  as  informações  prestadas  no  ato  da  inscrição  deverão  ser  comprovadas
documentalmente, impreterivelmente, no ato da convocação para apresentação de documentos, sob pena
de desclassificação.

§ 2º-  Após realizada, a inscrição não poderá ser cancelada ou alterada, estando o comprovante
disponível para impressão.

Art.  16.  Ao  fim  da  inscrição  o  candidato  deverá  imprimir  seu  comprovante  que  será  parte  dos
documentos de apresentação obrigatório no momento da convocação.

Art. 17. Os candidatos convocados deverão apresentar originais e cópias da documentação abaixo,
em folha A4 ou Ofício:

I.  1 Foto 3x4 (Atual colorida c/ fundo branco);

II.  Carteira de Identidade - RG;

III.  Cadastro de Pessoa Física - CPF;

IV.  Título de Eleitor;

V. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

VI. Carteira de Trabalho e Previdência Social;

VII. Certidão de Quitação Eleitoral ou Comprovante de votação na Última Eleição;

VIIII.  Comprovante de Escolaridade;

IX. Comprovante de Registro em Órgão de Classe, nos casos em que for obrigatório;

X.  Certificado de Reservista (homem);

XI.  Comprovante de Residência (atualizado);

XII.  Comprovante de Curso Específico na Área;

XIII. Documentos pertinentes à comprovação de experiência profissional;

  Armação dos Búzios - 2021



12 Nº 104 - Armação dos Búzios
02 de dezembro de 2022 

Diário Oficial do Município 
de Armação de Búzios D.O.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GABINETE DA SECRETÁRIA

XIV.  Comprovante do nº da Agência e Conta Corrente – Itaú, caso já possua;

XV.  Certidão de Nascimento ou Casamento;

XVI.  Certidão de Nascimento dos Dependentes.

XVII.  Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal,
contemplado no Art. 37, Inciso XVI da Constituição Federal,  declaração de acúmulo legal  de cargos, à qual
anexará informação dos dias e horários trabalhados, a ser preenchida na Coordenadoria de Gestão de Pessoas
da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Art. 18. Os documentos previstos no art. 17 deste Edital, são de apresentação obrigatória e se referem à
habilitação mínima para o cargo pretendido pelo candidato.

Parágrafo  único.  Os  documentos  obrigatórios  utilizados  para  fins  de  habilitação  não  poderão  ser

utilizados para titulação nos casos que se aplicarem.

Art. 19. São documentos pontuados como titulação aqueles referentes à formação acadêmica de pós-

graduação lato sensu e stricto-sensu (mestrado e doutorado) emitidos pelas entidades competentes, nos casos

em que se aplicam.

Art.  20.  Não serão  aceitos  ou pontuados os  documentos  de  habilitação  e  titulação que não forem

reconhecidos para os fins a que se destinam.

Art.  21.  Serão  pontuadas  as  comprovações  de  experiência  no  cargo  pretendido,  na  Rede Pública

Municipal de Educação de Armação dos Búzios e em outras Redes de Educação, públicas ou privadas.

Parágrafo único. É necessária a declaração com tempo de serviço em papel timbrado com CNPJ, no

caso de instituições privadas e/ou autorização do órgão competente, quando emitidas por instituições públicas,

com no máximo 1 (um) ano de expedição.

Art. 22.  Não serão consideradas em nenhuma circunstância as declarações de tempo de serviço que

não estejam em papel timbrado e carimbadas.

Art.  23.  Candidatos que se identificarem como pessoas com deficiência –  PCD deverão apresentar

original  e  cópia do laudo médico no  ato da convocação,  comprovando sua deficiência e,  principalmente,  a

aptidão para o exercício do cargo a qual concorrem.

§ 1º. Para os candidatos com deficiência, a ausência da comprovação constante no caput, invalida a

inscrição.

§ 2º. É obrigatória a indicação da plena capacidade de executar todas as atribuições do cargo ao qual

concorre o candidato com deficiência, sob pena de desclassificação.
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CAPÍTULO III

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Art. 24. O Processo Seletivo Simplificado será classificatório e eliminatório.

Art.  25.  A  análise  e  avaliação  do  comprovante  de  inscrição,  os  documentos  obrigatórios  e  o

comprovante da habilitação referente ao cargo a que concorre constituirão os requisitos de caráter eliminatório.

Art. 26. A pontuação de títulos referentes à formação acadêmica, nos casos em que se aplicar, e à

experiência em serviço no cargo pretendido terão caráter  classificatório,  conforme os quadros dispostos no

Anexo II deste edital.

Art. 27. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Armação dos Búzios divulgará por

meio do portal da prefeitura de Armação dos Búzios, os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS, ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS

Art. 28. Serão objeto deste Processo Seletivo Simplificado os seguintes Cargos:

1. Agente de Secretaria Escolar;

2. Arteterapeuta;

3. Assistente Social;

4. Auxiliar de Creche;

5. Contador;

6. Inspetor de Alunos;

7. Nutricionista;

8. Psicopedagogo;

9. Professor IB3;

10. Professor I 30hs

11. Professor II  (Língua Portuguesa,  Língua Inglesa,  Língua Espanhola,  Língua Francesa,  Língua

Italiana,História, Sociologia, Filosofia, Geografia, Ciências/Biologia, Matemática, Física, Química, Arte e Cultura,

Educação Física)

12. Professor Orientador Educacional;

13. Professor Supervisor Escolar;

14. Professor Inspetor Escolar;

15. Secretário Escolar;

16. Técnico de Enfermagem;
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 Art. 29. As atribuições, carga horária e vencimento de cada cargo estão definidas no Anexo lII deste

Edital,  competindo também ao candidato tomar ciência de outras atribuições específicas, direitos, deveres e

vedações ao exercício da função que constem nas legislações municipais pertinentes aos servidores.

Art.  30.  Para  fins  de  comprovação  de  habilitação  para  os  cargos  listados,  ausentes  Diplomas  ou

Certificados, serão aceitos como comprovantes de habilitação: Certidão, Atestado ou Declaração, desde que

possua no máximo 1 (um) ano de expedição.

Art. 31. A quantidade de vagas estará condicionada à necessidade de substituições na Rede Municipal

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Armação  dos  Búzios  para  o  ano  letivo  de  2023  e  para  o  ano

subsequente, caso ocorra prorrogação do resultado do presente processo seletivo.

CAPÍTULO V

DA CLASSIFICAÇÃO:

Art. 32. A classificação será gerada unicamente pelas informações declaradas pelo candidato no sistema

e será divulgada em 13/12/2022, portal da prefeitura de Armação dos Búzios, emhttps://buzios.rj.gov.br .

Art.  33.  A classificação dos  candidatos  será  feita  em ordem decrescente do somatório  dos  pontos

obtidos na avaliação de títulos, nos casos em que se aplicar, e experiência profissional.

Parágrafo único. Não caberá recurso contra o resultado da classificação, uma vez que terá como base

somente as informações prestadas pelos próprios candidatos.

Art. 34. Em caso de empate no somatório dos pontos, será considerado como critério de desempate a

maior idade dos candidatos empatados.

Art. 35. Fica assegurado às pessoas com deficiência - PCD o direito de se inscreverem neste Processo

Seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva,  para concorrerem a 5% (cinco por

cento)  do  quantitativo  de  vagas  para  o  cargo  indicado,  desde  que  a  deficiência  seja  compatível  com  o

desempenho das respectivas atribuições.

CAPÍTULO VI

DA CONVOCAÇÃO

Art. 36. A convocação dos candidatos utilizará a listagem da classificação e será feita mediante Edital de

Convocação, publicado no portal  oficial  da  prefeitura de Armação dos Búzios,  emhttps://buzios.rj.gov.br,  de

acordo com a necessidade da Administração Pública.
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Parágrafo  Único:  O  não  comparecimento,  no  prazo  legal  estabelecido  no  Edital  de  Convocação,

implicará na desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia,

convocar os candidatos imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

Art. 37. Os candidatos convocados através do Edital de Convocação deverão comparecer com todos

documentos necessários, conforme descritos no artigo 17, tanto originais como cópias.

Art.  38.  Os  originais  e  cópias dos  documentos  pessoais  e  comprobatórios  referentes  à  habilitação,

titulação,  nos  casos  em que  se  aplicar,  e  experiência  profissional  deverão  ser  apresentados  devidamente

identificados pelo candidato.

Art.  39.  Toda  documentação  do  candidato  será  conferida  e  analisada  pela  Equipe  da  Secretaria

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no ato da apresentação das mesmas com o acompanhamento do

candidato ou seu procurador.

Art 40. Os documentos deverão corroborar todas as informações prestadas no ato da inscrição pelo

candidato, sob risco de desclassificação em caso de divergência.

Art. 41. A classificação preliminar será publicada no portal oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos

Búzios, emhttps://buzios.rj.gov.br , conforme cronograma determinado no Anexo I deste Edital.

CAPÍTULO VII

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Art. 42.  Será desclassificado o candidato que deixar  de cumprir  os requisitos deste Edital e/ou não

cumprir os prazos de convocação para a contratação temporária.

Art. 43. A ausência de apresentação de documento que comprove a habilitação para o cargo a que

concorre,  assim  como  a  não  apresentação  dos  documentos  pessoais,  acarretará  a  desclassificação  do

candidato.

Art.  44.  O candidato que não  comprovar  documentalmente,  no ato  da convocação,  as  informações

prestadas quando da inscrição para fins de titulação, nos casos em que se aplicar, e/a experiência em serviço,

será desclassificado do certame.

                                                           CAPÍTULO VIII

                                                           DO RECURSO

Art. 45. Imediatamente após a publicação do resultado dos termos do art. 41, para que o candidato ou

seu procurador protocole recurso com justificativa de discordância do resultado.
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Art. 46. O recurso contra o resultado da análise de documentação deverá ser feito em formulário próprio,

disponível  no portal  oficial  da prefeitura de  Armação dos  Búzios,  emhttps://buzios.rj.gov.br ,   de 9h  do dia

14/12/2022 às 23h59m do dia 14/12/2022.

Art. 47. Serão desconsiderados os recursos interpostos em desacordo com as normas deste Edital.

Art. 48. Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão de Acompanhamento do Processo

Seletivo, conforme determinado no Capítulo XI deste Edital.

Art. 49. O resultado dos recursos será publicado no portal oficial da Prefeitura de Armação dos Búzios,

emhttps://buzios.rj.gov.br, conforme cronograma do Processo Seletivo Simplificado disposto no Anexo I deste

Edital.

CAPÍTULO IX

DO RESULTADO FINAL

Art. 50. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado em  20/12/2022, no portal da

Prefeitura de Armação dos Búzios, no endereço eletrônico  https://buzios.rj.gov.br e  conterá a listagem dos

candidatos classificados após a análise dos recursos e aplicado o critério de desempate definido no art. 34 deste

Edital.

Art.  51.  Considerando  se  tratar  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para  Cadastro  Reserva,  com  a

consolidação  do  Resultado  Final,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  convocará  o

número de candidatos de acordo com as suas necessidades.

CAPÍTULO X

DAS PUBLICAÇÕES

Art. 52. Todas as publicações deste Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no portal oficial da

prefeitura de Armação dos Búzios, emhttps://buzios.rj.gov.br, garantindo a transparência e a publicidade de todo

o processo.

Art. 53. Todos os prazos estipulados neste Edital ou em outros editais ao longo do certame, passarão a

contar do dia seguinte à publicação no site oficial da prefeitura de Armação dos Búzios.

Art.  54.  Será  considerada  intempestiva  qualquer  apresentação  ou  manifestação  fora  dos  prazos

definidos neste ou em editais subsequentes deste Processo Seletivo Simplificado, carecendo de qualquer tipo

de apreciação.
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CAPÍTULO XI

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Art.  55.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  instituiu  através  de  Portaria  nº  5,  de  22/11/2022,   a

Comissão Técnica de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. Os documentos ilegíveis, emendados, rasurados ou fora de validade não serão aceitos.

Art.  57.  A Secretaria Municipal  de Educação, Ciência  e Tecnologia,  utilizará este Processo Seletivo

Simplificado para as necessidades futuras de contratação temporária, obedecendo rigorosamente à ordem de

classificação obtida na seleção.

Parágrafo Único: As vagas serão preenchidas de acordo com as necessidades de desenvolvimento das

atividades da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia para o ano letivo de 2023.

Art. 58. O contratado que requerer a rescisão contratual, deverá assinar termo de desistência perante a

Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal  de Educação, Ciência e Tecnologia, mediante

aviso prévio de 30(trinta) dias, dando oportunidade à Administração Pública de substituição de profissionais e

não poderá celebrar novo contrato temporário enquanto vigorar este Edital.

Art. 59. O contratado que não comparecer noprazo de 05(cinco) dias à unidade administrativa para a

qual foi designado terá o contrato rescindido unilateralmente e não poderá celebrar novo contrato temporário

enquanto vigorar este Edital.

Art.  60.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia.

Art. 61. O candidato selecionado e contratado por meio do presente Processo Seletivo Simplificado, ao

apresentar-se  para  o  exercício  da  função,  deverá  fazê-lo  de  acordo com o cumprimento da carga  horária

semanal referente ao cargo.

Art.  62.  Caso  o  candidato  apresente  incompatibilidade  para  cumprimento  integraldashoras  de

trabalhoda  função  objeto  do  contrato  administrativo,  o  mesmo  deverá  assinar  termo  de  desistência  na

Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e fica impedido

de celebrar novo contrato temporário enquanto vigorar o presente Edital.
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Art. 63. A dispensa do contratado ocorrerá, nos seguintes casos:

I. Pelo término do prazo contratual;

II. Por iniciativa da Administração Pública nos seguintes casos:

a) Pela prática de infração disciplinar, conforme o Estatuto do Servidor Público Municipal e legislação

vigente;

b)  Pela  conveniência  da  Administração  nos  casos  em  que  o  desempenho  não  recomende  a

permanência, conforme Resolução específica de Avaliação;

c) Se o contratado assumir o exercício de cargo ou emprego incompatível com as funções do Contrato;

d) Quando recomendar o interesse público.

Art. 64. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Armação dos Búzios, 01 de Dezembro de 2022.

Carla Natália Gomes Marinho Trambaioli 
                                       Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
                                                Portaria nº 188, de 27 de Janeiro de 2021
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ANEXO I - CRONOGRAMA

ETAPA LOCAL DATA

Publicação do Edital Boletim Oficial 02/12/2022

Inscrição Portal da Prefeitura
www.buzios.rj.gov.br

05/12/2022 a
09/12/2022

Classificação preliminar Portal da Prefeitura
www.buzios.rj.gov.br 13/12/2022

Recurso Portal da Prefeitura
www.buzios.rj.gov.br

14/12/2022

Resultado dos recursos Portal da Prefeitura
www.buzios.rj.gov.br

19/12/2022

Resultado Final Portal da Prefeitura
www.buzios.rj.gov.br

20/12/2022

Todas as publicações   serão disponibilizadas  no portal  da  Prefeitura  de Armação dos Búzios,  em
https://buzios.rj.gov.br.
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ANEXO II - PONTUAÇÃO

QUADRO I:
Pontuação válida para os cargos de:

 Agente de Secretaria de Escolar; Auxiliar de Creche; Inspetor de Alunos;Secretário Escolar; Técnico de
Enfermagem 30h

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência profissional na área de Educação da Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios. 

2(dois) pontos por ano 
máximo de 10(dez) pontos

Experiência profissional no cargo pretendido em outros 
municípios ou instituições privadas.

1(um) ponto por ano
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Cursos na área de educação, com carga horária mínima de 4 
(quatro) horas por documento.

1(um) ponto por curso
máximo de 10(dez) pontos

QUADRO II:
Pontuação válida para os cargos de:

Arteterapeuta 20h; Assistente Social 20h; Nutricionista 20h;
Psicopedagogo 20h.

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência profissional na área de Educação da Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios.

2(dois) pontos por ano 
máximo de 10(dez) pontos

Experiência profissional no cargo pretendido em outros 
municípios, instituições públicas, privadas ou como profissional
liberal.

1(um) ponto por ano 
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Lato Sensu 3(três) pontos
máximo de 3 (três) pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado 5(cinco)  pontos
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado 8(oito)  pontos
máximo de 8(oito) pontos
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QUADRO III:
Pontuação válida para os cargos de:

Contador;

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência profissional na área de Educação da Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios.

2(dois) pontos por ano 
máximo de 10(dez) pontos

Experiência profissional no cargo pretendido em outros 
municípios, instituições públicas, privadas ou como profissional
liberal.

1(um) ponto por ano
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Lato Sensu 3(três) pontos
máximo de 3 (três) pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado 5(cinco)  pontos
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado 8(oito)  pontos
máximo de 8(oito) pontos

QUADRO IV:
Pontuação válida para os cargos de:

Professor IB3; Professor I 30hs

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência profissional na área de Educação da Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios.

2(dois) pontos por ano 
máximo de 10(dez) pontos

Experiência profissional no cargo pretendido em outras redes 
ou instituições;

1(um) ponto por ano 
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Cursos na área de educação, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas por documento.

1(um) ponto por curso 
máximo de 10(dez) pontos

Graduação na área de Educação 5(cinco)  ponto
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Lato Sensu na área de Educação 3(três) pontos
máximo de 3 (três) pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado na área de Educação 5(cinco)  pontos 
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado na área de 8(oito)  pontos 
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Educação máximo de 8(oito) pontos

QUADRO V:
Pontuação válida para os cargos de:

Professor II (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Francesa, Língua Italiana,
História,  Sociologia,  Filosofia,  Geografia,  Biologia,  Matemática,  Disciplinas  Pedagógicas,  Física,
Química,  Arte  e  Cultura,  Educação  Física,  Professor  Orientador  Educacional;  Professor  Supervisor
Escolar; Professor Inspetor Escolar).

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência profissional na área de Educação da Prefeitura 
Municipal de Armação dos Búzios.

2(dois) pontos por ano 
máximo de 10(dez) pontos

Experiência profissional no cargo pretendido em outras redes 
ou instituições;

1(um) ponto por ano 
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Cursos na área de educação, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas por certificado.

1(um) ponto por curso 
máximo de 10(dez) pontos

Graduação na área de Educação 5(cinco)  ponto
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Lato Sensu na área de Educação 3(três) pontos
máximo de 3 (três) pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado na área de Educação 5(cinco)  pontos 
máximo de 5 (cinco) 
pontos

Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado na área de 
Educação

8(oito)  pontos 
máximo de 8(oito) pontos

ANEXO III - DEFINIÇÕES DOS CARGOS

I - Agente de Secretaria de Escolar:
Descrição Sintética:  O profissional deverá ser capaz de assistir ao secretário escolar no cumprimento
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de  suas  atribuições,  realizar  procedimentos  administrativos  de  secretaria  escolar,  atendendo  a
legislação  educacional  e  as  normas  internas  da  instituição,  de  modo  a  garantir  o  registro  e  a
disponibilidade das informações, autenticidade a guarda dos documentos relativos à vida escolar dos
alunos, reconhecendo-se como agente educacional; e exercer as demais atribuições decorrentes do
Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de
sua função.
Habilitação: Ensino Médio Completo e noções de Informática Básica.
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 53 (Cinquenta e três)
Vagas Reservas PCD: 03(Três)
Carga Horária: 30(quarenta) horas semanais
Vencimentos: R$1.540,61

II - Auxiliar de Creche:
Descrição  Sintética:  O  Auxiliar  de  Creche  exerce  suas  funções  em  turmas  de  acordo  com  as
atribuições decorrentes do Regimento Escolar: receber os alunos no horário de entrada, ajudando o
professor da turma; aguardar, de acordo com a sua carga horária de trabalho, os pais ou responsáveis,
após  o  horário  de  saída  dos  alunos,  zelando  pela  segurança  e  pelo  bem-estar  das  crianças;
acompanhar o professor da turma em todas as atividades diárias; auxiliar o professor na guarda de
material  pedagógico,  junto  com  as  crianças;  participar  das  reuniões  de  pais,  periódicas  e
extraordinárias,  junto  com  os  professores  e  sempre  que  for  convocado;  zelar  pela  segurança,
integridade  física,  comportamental,  auxiliando  nas  atividades  de  recuperação  da  autoestima,  dos
valores e da afetividade; atender as crianças, sempre que necessário, em sua alimentação, higiene e
descanso, sob orientação do professor; cuidar da higienização dos objetos e brinquedos usados pelas
crianças;  participar de reuniões quinzenalmente, para tratar de assuntos referentes à sala de aula;
participar de programas de capacitação periódica, principalmente relativos à inclusão e à Educação
Infantil;auxiliar ao professor quanto às observações de registros e comportamento no desenvolvimento
infantil;  observar as alterações físicas e de comportamento dos discentes, com vistas a auxiliar ao
professor quanto aos registros do desenvolvimento infantil e aquelas que conseguem a especificidade
de sua função;e exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do Município de
Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de sua função.
Habilitação: Ensino Fundamental 
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 68(Sessenta e oito)
Vagas Reservas PCD: 04(Quatro)
Carga Horária: 30 (trinta) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.400,00

III - Inspetor de Alunos:
Descrição Sintética:  Orientar os alunos quanto às normas da Unidade Escolar, organizar a entrada e
saída dos alunos quanto, rezar pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula orientar os
alunos contra a manutenção da limpeza da escola monitorar o deslocamento e permanência dos alunos
nos corredores e banheiros da Unidade Escolar; realizar atividades de recepção; Acatar as orientações
dos superiores e tratar com humanidade e respeito os funcionários da Unidade Escolar e os usuários
dos serviços educacionais; zelar pelo cumprimento do horário das aulas; prestar assistência, no que lhe
couber, ao aluno que adoecer ou sofrer qualquer acidente, comunicando o fato de forma imediata a
autoridade  escolar  competente,  levar  o  conhecimento  do  diretor  escolar  os  casos  de  infração  de
indisciplina; encaminhar a Orientação Educacional e ou Supervisão Escolar o aluno retardatário e não
permitir,  antes  de  findar  os  trabalhos  escolares,  a  saída  de  alunos  sem  a  devida  autorização;
desempenhar  a  função  com  competência,  assiduidade,  pontualidade,  senso  de  responsabilidade;
discrição e honestidade, informar a equipe diretiva, a permanência de pessoas não autorizadas no
recinto da Unidade Escolar; preparar material para os professores quando solicitado; desempenhar com
zelo e presteza os trabalhos de que foram incumbidos; exercer as demais atribuições decorrentes do
Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de
sua função.
Habilitação: Ensino Fundamental
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 36 (Trinta e seis)
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Vagas Reservas PCD: 02(Dois)
Carga Horária: 30(trinta) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.400,00

IV - Secretário Escolar:
Descrição Sintética:   conhecer, cumprir e divulgar, no âmbito da Unidade Escolar, a legislação de
ensino do País, do Estado e do Município e as normas regulamentares estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia; organizar e manter atualizado o arquivo de
legislação e  normas,  de  documentação  e  atos  da  direção  da  Unidade  Escolar;  receber,  registrar,
distribuir e controlar o fluxo de processos e da correspondência oficial; manter atualizadas as pastas, os
registros  individuais  dos  alunos  e  do  pessoal  das  equipes  pedagógica  e  administrativa,  quanto  à
documentação exigida e à permanente compilação e armazenamento de dados; manter atualizada a
expedição da frequência e do rendimento escolar dos alunos;  preparar  e expedir  histórico escolar,
protocolo  de  transferência,  certificado  de  conclusão  ou  diploma;  assinar  documentos  escolares
juntamente com a direção da Unidade Escolar; manter a escrituração escolar e o arquivo de toda a
documentação  de  modo  que  permitam a verificação da identidade  de  cada aluno  e  assegurem a
comprovação  da  regularidade  e  autenticidade  de  sua  vida  escolar;  prestar  informações  e
esclarecimentos referentes ao funcionamento administrativo da Unidade Escolar e aos serviços por ela
prestados,  sempre que solicitados pelo Poder Público, por  alunos, responsáveis e pelo público em
geral; ler e selecionar recortes do Boletim Oficial referentes à legislação vigente, visando a informar a
comunidade escolar; coordenar e supervisionar as atividades administrativas referentes a matrículas,
transferências,  conclusão  de  cursos,  expedição  de  certificados  e  diplomas;  comunicar  à  equipe
pedagógica e ao corpo docente os casos de alunos transferidos, evadidos, matriculados no decorrer do
ano letivo, afastados por doenças ou indisciplina e com trancamento de matrícula, acompanhando as
atualizações dos diários de classe realizadas pelos agentes de secretaria, bem como afixar as devidas
alterações em local próprio para ciência dos professores; comunicar à equipe pedagógica e/ou diretiva
a matrícula do aluno com deficiência antes de enturmá-lo; solicitar a atualização das notas dos alunos
junto aos professores, em atraso com as mesmas; exercer e executar outras tarefas delegadas pela
direção  da  Unidade  Escolar  no  âmbito  de  sua  competência;  responsabilizar-se  pelo  registro  do
processo de regularização da vida escolar do aluno após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir
da data da matrícula; atender às solicitações da Inspeção Escolar; orientar, controlar e distribuir os
serviços da secretaria entre os funcionários, dando assistência a todos os turnos; impedir o manuseio
bem como a  retirada  da  instituição,  das  pastas,  livros,  diários  de  classe  e  registros  de  qualquer
natureza, por pessoas estranhas ao serviço, salvo quando requeridos por órgãos autorizados; lavrar
atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais e de outros processos de
avaliação, cujo registro de resultado for necessário; manter atualizada a ficha funcional dos funcionários
da Unidade Escolar, com todos os documentos solicitados; preparar a documentação necessária para
realização dos conselhos de classe, bem como participar dos mesmos, atendendo às solicitações das
equipes diretiva e pedagógica da Unidade Escolar e exercer as demais atribuições decorrentes do
Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de
sua função.
Habilitação: Ensino Médio e/ou Superior com habilitação em Secretariado Escolar.
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 07 (Sete)
Carga Horária: 30(trinta) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.741,13

V - Técnico de Enfermagem:
Descrição  Sintética:  Planejar,  avaliar  e  executar  atividades  ações  assistenciais  de  enfermagem
escolar e educação para saúde; Desenvolver atividades de educação sanitária; Sensibilizar a clientela
alvo para as práticas de promoção e proteção à saúde; Promover e realizar palestras a comunidade
escolar em consonância com as diretrizes das Redes Municipais de Educação e Saúde;  Observar e
registrar sinais e sintomas apresentados pelos alunos, comunicando a Equipe de Assessoramento e
Diretiva; e aquelas atribuições que concerne à especificidade de sua função.
Habilitação: Ensino Médio - Técnico em Enfermagem
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 08 (Oito)
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Carga Horária: 30 (trinta) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.400,00

VI - Arteterapeuta:
Descrição Sintética:   Executar tarefas junto aos discentes com dificuldades de aprendizagem e/ou
com deficiência, em articulação com os demais profissionais da Educação Básica e da área da saúde e
exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios
e aquelas que concerne à especificidade de sua função.
Habilitação: Ensino Superior - Especialização em ArteTerapia
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 02 (Dois)
Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais
Vencimentos: R$ 2.021,00

VII - Assistente Social:
Descrição Sintética:   Executar tarefas para atuar  no atendimento ao corpo discente na Educação
Infantil e na Educação Básica, em consonância com diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de
Educação e a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar e exercer as demais atribuições decorrentes
do Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade
de sua função.
Habilitação: Ensino Superior em Assistência Social
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 05 (Cinco)
Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais
Vencimentos: R$ R$ 1.741,13

VIII - Nutricionista:
Descrição Sintética:  Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e
nutrição;  realizar  assistência e educação alimentar  e nutricional  aos alunos  da Rede Municipal  de
Ensino e exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do Município de Armação
dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de sua função.
Habilitação: Ensino Superior em Nutrição 
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 03 (Três)
Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.741,13

IX - Contador:
Descrição Sintética:   Compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar e executar os
trabalhos de análise, registro e perícias contábeis estabelecendo princípios normas e procedimentos
obedecendo  às  determinações  de  controle  externo  para  permitir  a  administração  dos  recursos
patrimoniais e financeiros.
Habilitação: Ensino Superior Completo - Bacharelado em Ciências Contábeis.
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 01(Hum)
Carga Horária: 40(quarenta) horas semanais
Vencimentos: R$ 3.454,41

X - Psicopedagogo: 
Descrição Sintética:   Executar  tarefas  para prevenir  as  dificuldades de  aprendizagem, junto  com
outros profissionais da educação avaliar os fatores que interferem na aprendizagem dos alunos e suas
causas e exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do Município de Armação
dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de sua função.

  Armação dos Búzios - 2021



26 Nº 104 - Armação dos Búzios
02 de dezembro de 2022 

Diário Oficial do Município 
de Armação de Búzios D.O.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Habilitação: Ensino Superior Completo - Bacharelado em Psicopedagogia ou Pós-Graduação em 
Psicopedagogia
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 01 (Hum)
Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais
Vencimentos: R$ 2.265,38

XI - Professor IB3:Realizar seu trabalho de acordo com a Proposta Pedagógica e com a filosofia da
Unidade Escolar; participar dos Conselhos de Classe com seu material organizado e atualizado; manter
arquivada na Unidade Escolar a avaliação diagnóstica aplicada aos alunos; encaminhar ao Orientador
Educacional  da  Unidade  Escolar  todos  os  casos  que  achar  necessários  para  acompanhamento,
inclusive os dos alunos faltosos; encaminhar ao Supervisor Escolar os casos de maior dificuldade no
processo  ensino-aprendizagem;  participar  dos  cursos  de  capacitações,  coordenações  semanais,
palestras, seminários e atividades pedagógicas promovidas pela Unidade Escolar, Secretaria Municipal
de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia ou por outra entidade, visando ao aprimoramento de seu
trabalho  educativo;  encaminhar  à  secretaria  de sua  Unidade  Escolar,  ao  término  do  Conselho  de
Classe, os resultados da avaliação, do rendimento e o cômputo de frequência de todos os alunos,
através do diário de classe, que deverá estar assinado e datado; estabelecer parceria com o professor
de apoio orientando-o no que se refere a sua prática pedagógica, observando a especificidade de sua
área de atuação  visando o trabalho pedagógico integrado; buscar união, harmonia e integração com
seus colegas, demais funcionários e alunos da Unidade Escolar, cooperando com a formação ética;
comunicar, em tempo hábil,  à direção, a necessidade eventual  de faltar ao trabalho, para que seja
providenciada  sua  substituição,  salvo  os  casos  excepcionais,  que  serão  analisados  pelo  Diretor;
comparecer ao estabelecimento com trajes adequados às circunstâncias do trabalho escolar; efetuar,
quando  solicitado,  o  preenchimento  de  fichas,  relatórios,  boletins  e  questionários  referentes  ao
educando;  receber  estagiários,  seja  da  Rede  Municipal  de  Ensino  ou  de  outras  entidades,  com
aprovação prévia da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, havendo rodízio
entre turmas e escolas, para que todas sejam beneficiadas; preparar relatório, no final do ano letivo,
juntamente com o Supervisor Escolar e Orientador Educacional dos alunos que ficarem reprovados nas
disciplinas de sua responsabilidade; elaborar atividades avaliativas para os alunos que necessitam de
regularização de vida escolar; e exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do
Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de sua função.
Descrição Sintética: Habilitação: Ensino Médio Completo - Formação de Professor
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 301 (Trezentos e um)
Vagas Reservas PCD: 16(Dezesseis)
Carga Horária: 20(vinte) horas semanais
Vencimentos: R$ 1.598,92

XII – Professor I 30hs: Realizar seu trabalho de acordo com a Proposta Pedagógica e com a filosofia
da Unidade Escolar; participar dos Conselhos de Classe com seu material organizado e atualizado;
manter arquivada na Unidade Escolar a avaliação diagnóstica aplicada aos alunos;  encaminhar ao
Orientador  Educacional  da  Unidade  Escolar  todos  os  casos  que  achar  necessários  para
acompanhamento, inclusive os dos alunos faltosos; encaminhar ao Supervisor Escolar os casos de
maior  dificuldade  no  processo  ensino-aprendizagem;  participar  dos  cursos  de  capacitações,
coordenações semanais,  palestras,  seminários  e  atividades  pedagógicas  promovidas  pela  Unidade
Escolar,  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Esporte,  Ciência  e  Tecnologia  ou  por  outra  entidade,
visando ao aprimoramento de seu trabalho educativo; encaminhar à secretaria de sua Unidade Escolar,
ao  término  do  Conselho  de  Classe,  os  resultados  da  avaliação,  do  rendimento  e  o  cômputo  de
frequência  de todos os alunos,  através  do diário  de classe,  que  deverá estar  assinado  e datado;
estabelecer parceria com o professor de apoio orientando-o no que se refere a sua prática pedagógica,
observando a especificidade de sua área de atuação  visando o trabalho pedagógico integrado; buscar
união, harmonia e integração com seus colegas, demais funcionários e alunos da Unidade Escolar,
cooperando com a formação ética; comunicar, em tempo hábil, à direção, a necessidade eventual de
faltar  ao trabalho,  para que seja providenciada sua substituição,  salvo os casos excepcionais,  que
serão analisados pelo Diretor; comparecer ao estabelecimento com trajes adequados às circunstâncias
do  trabalho  escolar;  efetuar,  quando  solicitado,  o  preenchimento  de  fichas,  relatórios,  boletins  e
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questionários referentes ao educando; receber estagiários, seja da Rede Municipal de Ensino ou de
outras  entidades,  com aprovação  prévia  da  Secretaria  Municipal  de Educação,  Esporte,  Ciência  e
Tecnologia,  havendo rodízio  entre  turmas e escolas,  para que  todas  sejam beneficiadas;  preparar
relatório, no final do ano letivo, juntamente com o Supervisor Escolar e Orientador Educacional dos
alunos que ficarem reprovados nas disciplinas de sua responsabilidade; elaborar atividades avaliativas
para os alunos que necessitam de regularização de vida escolar;  e  exercer as demais atribuições
decorrentes do Regimento Escolar do Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à
especificidade de sua função.

Descrição Sintética: Habilitação: Ensino Médio Completo - Formação de Professor
Vagas Reservas Ampla Concorrência: 93 (Noventa e três)
Vagas Reservas PCD: 05(Cinco)
Carga Horária: 30(trinta) horas semanais
Vencimentos: R$ 2.398,39

XIII - Professor II: 
Disciplinas Habilitação Vagas

Reservas
Ampla
Concorrência

Vagas
Reservas
PCD

Carga Horária Vencimentos

Lingua
Portuguesa

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

28 01        20h R$ 2.265,38

Arte e Cultura Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

50       03         20h R$ 2.265,38

Educação
Física

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

         34        02          20h R$ 2.265,38

Matemática Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina

         29         02           20h R$ 2.265,38
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Específica
Ciências
Biológicas

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

20         01            20h R$ 2.265,38

História Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

         20          01          20h R$ 2.265,38

Geografia Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

         12           -          20h R$ 2.265,38

Lingua
Inglesa

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          08           -           20h R$ 2.265,38

Língua
Espanhola

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          08          -           20h R$ 2.265,38

Língua
Francesa

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          01           -            20h R$ 2.265,38

Língua
Italiana

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou

          01           -            20h R$ 2.265,38
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Bacharelado
na  Disciplina
Específica

Sociologia Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          03           -            20h R$ 2.265,38

Filosofia Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

        03          -          20h R$ 2.265,38

Química Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

        02          -           20h R$ 2.265,38

Física Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

        01          -            20h R$ 2.265,38

Pedagogo-
Supervisão
Escolar

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

34         02           20h R$ 2.265,38

Pedagogo-
Orientação
Educacional 

Ensino
Superior
Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          28         01        20h R$ 2.265,38

Pedagogo-
Inspeção

Ensino
Superior
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Escolar Completo  -
Licenciatura
e/ou
Bacharelado
na  Disciplina
Específica

          19         01        20h R$ 2.265,38

Descrição Sintética: Realizar seu trabalho de acordo com a Proposta Pedagógica e com a filosofia da
Unidade Escolar; participar dos Conselhos de Classe com seu material organizado e atualizado; manter
arquivada na Unidade Escolar a avaliação diagnóstica aplicada aos alunos; encaminhar ao Orientador
Educacional  da  Unidade  Escolar  todos  os  casos  que  achar  necessários  para  acompanhamento,
inclusive os dos alunos faltosos; encaminhar ao Supervisor Escolar os casos de maior dificuldade no
processo  ensino-aprendizagem;  participar  dos  cursos  de  capacitações,  coordenações  semanais,
palestras, seminários e atividades pedagógicas promovidas pela Unidade Escolar, Secretaria Municipal
de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia ou por outra entidade, visando ao aprimoramento de seu
trabalho  educativo;  encaminhar  à  secretaria  de sua  Unidade  Escolar,  ao  término  do  Conselho  de
Classe, os resultados da avaliação, do rendimento e o cômputo de frequência de todos os alunos,
através do diário de classe, que deverá estar assinado e datado; estabelecer parceria com o professor
de apoio orientando-o no que se refere a sua prática pedagógica, observando a especificidade de sua
área de atuação  visando o trabalho pedagógico integrado; buscar união, harmonia e integração com
seus colegas, demais funcionários e alunos da Unidade Escolar, cooperando com a formação ética;
comunicar, em tempo hábil,  à direção, a necessidade eventual  de faltar ao trabalho, para que seja
providenciada  sua  substituição,  salvo  os  casos  excepcionais,  que  serão  analisados  pelo  Diretor;
comparecer ao estabelecimento com trajes adequados às circunstâncias do trabalho escolar; efetuar,
quando  solicitado,  o  preenchimento  de  fichas,  relatórios,  boletins  e  questionários  referentes  ao
educando;  receber  estagiários,  seja  da  Rede  Municipal  de  Ensino  ou  de  outras  entidades,  com
aprovação prévia da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, havendo rodízio
entre turmas e escolas, para que todas sejam beneficiadas; preparar relatório, no final do ano letivo,
juntamente com o Supervisor Escolar e Orientador Educacional dos alunos que ficarem reprovados nas
disciplinas de sua responsabilidade; elaborar atividades avaliativas para os alunos que necessitam de
regularização de vida escolar; e exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar do
Município de Armação dos Búzios e aquelas que concerne à especificidade de sua função.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2022

A Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Art. 18,§ 4º da Lei Federal nº 11.947/2009, convoca os Membros do
Conselho  Municipal  de  Educação,  para  a  Reunião Ordinária,  prevista  para o  dia
12/12/2022 na Sala dos Conselhos, situado no Centro Empresarial Rodolpho Périssé,
Rua José Bento Ribeiros Dantas, 1785, Manguinhos – Armação dos Búzios.

         Da pauta constam os seguintes assuntos:

Pauta

1. Leitura e votação da ata

2. Esclarecimentos sobre planejamento orçamentário do CME com participação de

represente da SEMED conforme solicitação

3. Leitura de e-mail recebidos

4. Composição do CME para o próximo biênio 2023/2024

5. Análise e votação do Regimento Escolar 

5. Assuntos gerais

       Armação dos Búzios, 30 de novembro de 2022.

Maria Luı́sa Torres Martinho Manhães

Presidente do CME-AB

Conselho Municipal de Educação – CMEAB
e-mail: cmebuzios@educacaobuzios.net
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS DA ELEIÇÃO DE DIRETORES 2023

 ESCOLA M. PROF. DARCY RIBEIRO

DIRETOR GERAL: Jhonny Baptista da Silva

DIRETOR ADJUNTO: Francinne Wigand Rangel

DIRIGENTE 1: Ana Paula Barbosa de Souza

DIRIGENTE 2: Djan Ferreira Baeta

 ESCOLA M.  QUILOMBOLA PROFª LYDIA SHERMAN

DIRETOR GERAL: Jaqueline Siqueira de Figueiredo

DIRETORA ADJUNTA: Carla Valéria Melo de Oliveira

DIRIGENTE 1: Daniela Soares da Silva

DIRIGENTE 2: Eidvane Aparecida Faria Duarte

 CRECHE ESCOLA M. NOBELINA ALVES DE ALMEIDA

DIRETORA GERAL: REGINA DOS SANTOS RODRIGUES

DIRIGENTE 1: Alessandra Lopes Braia Coutinho

DIRIGENTE 2: Cláudia de Souza Gomes

 COLÉGIO M. PAULO FREIRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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DIRETOR GERAL: Leandro Batista Develly

DIRETORA ADJUNTA: Cristiane Gouvea da Costa

DIRETOR ADJUNTO: Alexandre Trintim de Araújo

DIRIGENTE DE TURNO 1: Sani Benega Saraiva

DIRIGENTE DE TURNO 2: Bianca Machado Waite dos Santos

DIRIGENTE DE TURNO 3: Queli Lira Gomes Pinheiros Ramos

 ESCOLA M. PROFº MANOEL JUVENAL VIEIRA

DIRETORA GERAL: Magali Alves de Oliveira Santos

DIRETORA ADJUNTA: Larissa de Souza Revelles Cadush

DIRIGENTE DE TURNO 1: Naldia Rodrigues Lopes

DIRIGENTE DE TURNO 2: Luana Campos da Silva

 ESCOLA E. MZ. EULINA DE ASSIS MARQUES

DIRETORA GERAL: Gisele da Silva Rosa

DIRETORA ADJUNTA: Marcela Thompson Marques Gonçalves

DIRIGENTE DE TURNO 1: Conceição Barbosa Medeiros Neto

DIRIGENTE DE TURNO 2: Flávia Azevedo Cardoso Faria

 CRECHE M. NAIR DA CONCEIÇÃO GONÇALVES

DIRETORA GERAL: Cristiane Azeredo Simões

DIRIGENTE DE TURNO 1 – Keila Elias Silva

DIRIGENTE DE TURNO 2 – Sâmara Vieira dos Santos Ramalho da Mota

 CRECHE ESCOLA M. MARIA AMÉLIA

DIRETORA GERAL: Elaine Cristina de Barros Azevedo

DIRETORA ADJUNTA: Gabriella Gomes Michalopoulos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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DIRIGENTE DE TURNO 1: Chrismayre Lopes Martins Lemos

DIRIGENTE DE TURNO 2: Rafaela da Silva

 ESCOLA M. QUILOMBOLA EVA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

CHAPA 1 - DIRETORA GERAL: Fernanda Valéria Manhães

DIRETORA ADJUNTA: Vanusa leal de Oliveira

DIRIGENTE DE TURNO 1: João Batista Goulart de Oliveira

DIRIGENTE DE TURNO 2: Patrícia Celeste Nascimento dos Santos

CHAPA 2 - DIRETORA GERAL: Rosemeire dos Anjos Temoteo Rios

DIRETORA ADJUNTA: Mônica Aparecida da Silva

DIRIGENTE DE TURNO 1: Vanessa Gonçalves Vieira Araújo

DIRIGENTE DE TURNO 2: Cristiane Cardoso Sampaio

 ESCOLA M. JOÃO JOSÉ DE CARVALHO

DIRETORA GERAL: Andréa  Batista de Araújo

DIRETORA ADJUNTA: Rosana Oliveira de Jesus

DIRIGENTE DE TURNO 1 : Vanessa Souza da Silva Lima

DIRIGENTE DE TURNO 2: Jéssica França Rubim

 ESCOLA E. MZ. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS

DIRETORA GERAL: Maria Telma dos Santos

DIRETORA ADJUNTA: Giselle da Silva Lessa

DIRIGENTE DE TURNO 1: Patrícia Mendes Lopes

DIRIGENTE DE TURNO 2: Kátia Cristina Francisca de Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com



35Nº 104 - Armação dos Búzios
02 de dezembro de 2022 

Diário Oficial do Município 
de Armação de BúziosD.O.

 ESCOLA M. JOSÉ PEREIRA NEVES JÚNIOR

DIRETORA GERAL:  Sinézia Paranhos Soares

DIRETORA ADJUNTA: Sandra Beatriz Martins

DIRIGENTE DE TURNO 1: Suelen Souza Lopes

DIRIGENTE DE TURNO 2: Mikely Narciso Aguiar

 CRECHE ESCOLA M. MARLY QUINTANILHA DA SILVA

DIRETORA GERAL: Michelle Ferreira Alves

DIRETORA ADJUNTA: Leandro Furtado

DIRIGENTE DE TURNO 1: Munik Evelin Schveitzer

DIRIGENTE DE TURNO 2: Alba Valéria de Souza Goiano

 ESCOLA M. PROFª CILÉA MARIA BARRETO

DIRETORA GERAL: Marcelle Nader de Lucena

DIRETOR ADJUNTA: Juliano da Silva Carneiro

DIRIGENTE DE TURNO 1: Fabiana Moreira de Jesus

DIRIGENTE DE TURNO 2: Cleide Faturini da Silva

 ESCOLA M. VER. ANTÔNIO ALÍPIO DA SILVA

DIRETORA GERAL: Cláudia Sant’Anna dos Santos

DIRETORA ADJUNTA: Inês Macieira Costa Honório

DIRIGENTE DE TURNO 1: Lilian Ribeiro Quintanilha

DIRIGENTE DE TURNO 2: Lilian Ribeiro Quintanilha Guimarães

 CRECHE ESCOLA M. ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO

DIRETORA GERAL: Rosiléia Carvalho de Souza pereira

DIRIGENTE DE TURNO 1: Patrícia Pinheiro Machado

DIRIGENTE DE TURNO 2: Ana Paula Ramalho da Silva Jacuru

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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 CRECHE M. PROFª MARIA RITA

NÃO HÁ CHAPA INSCRITA

 CRECHE M. IVONETE COSTA TRINDADE

NÃO HÁ CHAPA INSCRITA

 CRECHE M. LAURINDA DE SOUZA CONCEIÇÃO

DIRETORA GERAL: Evelyn Siqueira da Conceição Silva

DIRIGENTE DE TURNO 1: Camila Fonseca de Souza

DIRIGENTE DE TURNO 2: Giselle Souza Almeida da Silva

 ESCOLA M. MANOEL ANTÔNIO DA COSTA

DIRETORA GERAL: Adriana Vieira dos Santos

DIRETORA ADJUNTA: Ana Maria Alves Pinheiro

DIRIGENTE DE TURNO 1: Lígia Cristina Coelho Silva de Aroeira

DIRIGENTE DE TURNO 2: Ilner Pereira Leite

 ESCOLA M. PROFª ELIETE MUREB DE ARAÚJO GÓES

DIRETORA GERAL: Daniele Costa Trindade de Oliveira

DIRETORA ADJUNTA: Ana Clara Cardoso Moreira Medeiros

DIRIGENTE DE TURNO 1: Miriá Marcia dos Santos Soares Meyer

DIRIGENTE DE TURNO 2: Leila Maria de Paula

 ESCOLA M. PROFª REGINA SILVEIRA RAMOS VIEIRA

DIRETORA GERAL: Alexander Ferreira Santos

DIRETORA ADJUNTA: Fernanda Constantino Assunção

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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DIRIGENTE DE TURNO 1: Alexandra Abreu Quintanilha

DIRIGENTE DE TURNO 2:  Elaine Lima Barbosa

 ESCOLA M. VER. EMÍGDIO GONÇALVES COUTINHO

DIRETORA GERAL: Marilda dos Santos leal Alegre

DIRETORA ADJUNTA: Fernanda da Veiga Neves Silva

DIRIGENTE DE TURNO 1: Kelly Cristina Soares Mafra

DIRIGENTE DE TURNO 2: Maria Inês Speroni Gomes

 INEFI

DIRETORA GERAL: Phellipe Alves de Souza

DIRETOR ADJUNTO: Bruno da Cunha Ferreira

DIRIGENTE DE TURNO 1: Regiana Leal Silva Macedo

DIRIGENTE DE TURNO 2: Aline França Machado

DIRIGENTE DE TURNO 3: Érica Portas do Nascimento Telles

 CRECHE M. ERNESTINA SANT’ANNA QUINTANILHA

DIRETORA GERAL: Cláudia Valéria de Oliveira Justo

DIRIGENTE DE TURNO 1: Laci Lima Costa Fernandes

DIRIGENTE DE TURNO 2: Maria do Céu Monge Bert

 ESCOLA M. NICOMEDES THEOTÔNIO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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CHAPA 1 - DIRETOR GERAL: Ronaldo Alves de Lima

DIRETORA ADJUNTA – Cândice Coursivier de Hasson Milton

DIRETORA ADJUNTA: Ana Clara menezes Ramos

DIRIGENTE DE TURNO 1: Alessandra dos Santos Miranda

DIRIGENTE DE TURNO 2: Weber Oliveira da Silva

DIRIGENTE DE TURNO 3: Jocielma Conceição de Jesus

CHAPA 2 - DIRETOR GERAL: José Ricardo H. Rodrigues

DIRETOR ADJUNTO: Alexandre Montanea Gomes

DIRETOR ADJUNTO: Carlos Magno Lopes de Souza

DIRIGENTE DE TURNO 1: Rosângela Coelho Barbosa

DIRIGENTE DE TURNO 2: Maria Lucia Lima da Silva

DIRIGENTE DE TURNO 3: Marli Angelita da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

E-mail: gabinete.educabuzios@gmail.com
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                                 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
         PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS  BÚZIOS
         SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo nº7066/2022

Data: 25/11/2022           

Fls. 30

O contribuinte insurge-se contra a cobrança do ISS em exercícios posteriores a 2011,

alegando que não exerce atividade empresarial desde este ano.

Para comprovar a inexistência de atividade empresarial desde o ano de 2011 junta o

requerente  em  fl.10  uma  declaração  da  COOPERGERIBÁ,  afirmando  que  a  prestação  de

serviços pelo Sr. Ivan se deu apenas até 2011.

A verificação da ocorrência de fato gerador é  requisito  essencial  ao lançamento do

crédito  tributário  (art.142  do  CTN),  podendo  ser  caracterizado  como  parte  essencial  da

formação do crédito. Por causa disso, o erro advindo da ausência de hipótese de incidência pode

ser descrito como um erro material1. (In Curso de Decadência e de Prescrição no Direito Tributário.

São Paulo: Noeses, 2013, p. 194-195)

Sobre o vício material, dispõe o CARF:

Se o defeito no lançamento disser respeito a requisitos fundamentais, se está diante
de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de
morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo. Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos
ao lançamento e dizem respeito à própria conceituação do lançamento insculpida
no artigo 142 do Código Tributário Nacional, qual seja, a valoração jurídica dos
fatos tributários pela autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
tributo e  a  identificação do sujeito  passivo (Proc.  10580.721374/2016-16,  Ac.
1301002.975, Rec. de Ofício, Carf, 1ª S, 3ª C, 1ª TO, j. 11/4/2018).

O erro de direito/erro material é impossível de ser convalidado, não sendo o decurso do prazo

de 5 (cinco) anos previsto no artigo 173 do CTN causa suficiente para revestir o lançamento de

legalidade. O erro de direito torna o lançamento tributário nulo.

Anteinexistência de fato gerador capaz de ensejar a instituição e cobrança de ISS após

paralisação das atividades empresariais, DEFIRO o pedido do contribuinte a fim de que sejam

CANCELADOS os débitos originados em exercícios posteriores a 2011, quais sejam, de 2012

a 2022.

Armação dos Búzios, 25 de Novembro de 2022.

Genilson Drumond De Pina
Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação

1O ‘erro de direito’ é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a
individual e concreta.

1
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   Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
   Secretaria Municipal de Fazenda
   Gabinete do Secretário

DECISÃO

Processo n°. 2477/2020 (Revisão de Lançamento)
Apensos 4112/2020, 2478/2020 e 12.795/2015

Fls.: 49

Vistos e examinados estes autos de Impugnação de Lançamento de
Tributos, em que é requerente a empresaM. DA CONCEIÇÃOTINTAS LTDA ME,
CNPJ nº 02.813.983/0008-87.

I – Relatório

Cuidam  os  autos  de  Recurso  Administrativo  interposto  em  face
doLançamento da Taxa de Publicidade dos exercícios de 2015 e 2016,lançada através
do processo administrativo nº 12.795/2015. 

Apensados ao processo de revisão estão os processos nº 4112/2020,
2478/2020 e12.795/2015, este último o que originou o lançamento.

Alega  a  impugnante  que  o  lançamento  feito  tomou  por  base
parâmetros  errados,  quando  deveria  considerar  a  metragem  quadrada  das  letras  e
desenhos, bem como foi classificada como letreiro luminoso quando deveria classifica-
la  como não  luminoso,  haja  vista  se  tratar  apenas  de  um refletor  para  iluminar  o
ambiente externo da loja.

Nos  autos  do  Processo  de  Revisão  (2477/2020)  a  Fiscalização  de
Postura  informa  que  a  questão  suscitada  no  processo  já  havia  sido  analisada,
encaminhando os autos para o arquivo, que em 18/11/2021 foi apensado aos autos de
Renovação de Publicidade (4112/2020), onde todo ato está sendo discutido, inclusive
onde a Contestação da Fiscal Fazendária fora juntada.

Nos autos do Processo 4112/2020 protocolado em 08/05/2020, às fls.
31, o parecer do Setor de Postura é no sentido de autorizar a alteração da publicidade
para os exercícios de 2020 e 2021 com novas metragens e sem iluminação.

Em sua  Contestação  a  Fiscal  argui  a  intempestividade  do  recurso,
também arguida por outro Fiscal Fazendário nos autos do processo nº 2478/2020, que
tem em seu  escopo  os  mesmos  pedidos  do  processo  de  Revisão,  e  no  mérito  pela
manutenção do lançamento efetuado no processo 12.795/2015.

Encerrado o relatório, segue análise e fundamentação jurídica.
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II- DO MÉRITO

Passado e analisados os Autos, a intempestividade já geraria resolução
de  todos  os  processos  aberto  com  a  finalidade  de  buscar  revisão  aos  lançamentos
outrora efetuados, surtindo efeito somente a partir do pedido.

No entanto,  para que a causa tenha solução e os processos não se
arrastem por mais  longos anos,  passo a  analisar  inclusive  o mérito  desse imbróglio
administrativo.

Por  provocação  do  próprio  impugnante  os  lançamentos  foram
baseados nas informações prestadas por ele mesmo. Senão, vejamos:

Nos autos do Processo Administrativo nº 12.795/2015, que originou o
lançamento da Taxa, às fls. 07v e 08 o impugnante apresenta informações e planta da
publicidade a ser lançada, que fora confirmada pelo setor competente por seu Fiscal de
Postura  (despacho  de  22/05/2016)  e  lançado  no  dia  15/01/2018  pela  fiscalização
fazendária.

A  demora  na  resolução  dos  processos  tem  causado  tanto  a
Administração quanto aos contribuintes uma via crucis, a uma para entender a dinâmica
e a sequência do que se quer, e a duas para dar solução aos pedidos dos requerentes.

No caso em questão, ainda que os valores possam parecer, a primeira
vista, elevados, o objetivo do legislador foi evitar a poluição visual que as publicidades
provocam, pois letreiros gigantes e luminosos são muito bem apresentados em grandes
centros, como a famosa Time Square, em Nova York.

Compulsando os autos e a bem da verdade, toda base de cálculo do
lançamento referente aos exercícios de 2015 e 2016 e lançado em lote para os exercícios
seguintes (2017, 2018, 2019 e 2020), como já dito, estão na petição apresentada pelo
próprio impugnante às fls07v e 08 do processo 12.795/2015, ainda que o lançamento
tenha ocorrido em 2018, ou seja, 2 anos e 3 meses após ao pedido. 

Ato contínuo, em 2020 a impugnante protocolou 02 (dois) processos
com  os  mesmos  pedidos,  utilizando  petições  idênticas,  ainda  que  com  “assunto”
diferente. A razão não se sabe ao certo, porém a decisão servirá para dar resolução a
ambos os processos.

Ainda em 2020 um terceiro processo (este) requerendo Renovação da
Publicidade, em que requer a alteração da metragem, bem como o tipo de publicidade,
processo no qual está juntada a contestação fiscal mantendo o lançamento.

O fato gerador da Taxa está previsto nos Art. 216 a 223 e Anexo VII
do CTM, in verbis:

Art.  216.  A  Taxa  de  Autorização  e
Fiscalização  de  Publicidade,  fundada  no
poder  de
polícia  do  Município,  concernente  à
utilização  de  seus  bens  públicos  de  uso
comum,  à  estética
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urbana,  tem  como  fato  gerador  a
fiscalização  por  ele  exercida  sobre  a
utilização  e  a  exploração
de  anúncio,  em  observância  às  normas
municipais de posturas relativas ao controle
do  espaço
visual  urbano.
Art. 217. O fato gerador da taxa considera-
seocorrido:
I  –  no  momento  em  que  acontecer  a
veiculação  da  publicidade,  em  vias  e
logradourospúblicos e em locais de acesso
ao público ou que por este sejam visíveis;
II  -  no  dia  primeiro  de  janeiro  de  cada
exercício,  nos  anos  subsequentes;
III  -  na  data  de  alteração,  previamente
autorizada, do tipo de veículo e/ou do local

dainstalação  e  /  ou  da  natureza  e  da
modalidade da mensagem transmitida.

A alegação do impugnante  de que  a metragem foi  exacerbada não
merece ser revisada tampouco o tipo de publicidade, pois as provas dos autos mostram
que estão de acordo  com as suas especificações, tanto apresentadas pelo requerente
como confirmada pelo setor competente.
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A classificação de publicidade, se luminosa ou não é atribuída quando
esta tem interferência direta  de iluminação externa para identifica-la,  como pode se
extrair da foto de 2017 juntada aos autos (Google streetview), em que se observa um
refletor voltado para iluminar a publicidade e não para iluminar o ambiente, como alega.

Para exemplificar,  a Prefeitura de Fortaleza classifica a Publicidade
Luminosa/iluminada  como anúncio  que  possui  iluminação  externa  voltada  para  ele,
conforme documento junto.

No  entanto,  a  partir  do  exercício  de  2021  a  revisão  requerida
através do processo administrativo nº 4112/2020 precisa ser acolhida, pois o fato
gerador  foi  alterado  pelos  parâmetros  apresentados,  ainda  que  protocolado  em
08/05/2020, pois o fato gerador da Taxa ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício
nos anos subsequentes,  como previsto  no art.  217, II  C/C art.  222 e 223,  do CTM,
devendo ser analisada pela Fiscalização de Postura e a Taxa lançada pela Fiscalização
Fazendária, pois não há nos Autos comprovação do ato praticado referente a revisão. 

Assim,  tendo  em  vista  os  fundamentos  expostos,  considerando  a
contestação  fiscal  constante  às  fls.  48/49,os  documentos  juntados,a  legislação
municipal,  bem como a  jurisprudência  pátria,  passo  a  decidir  o  mérito  da  presente
impugnação administrativa.

III – Decisão

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO do requerente
paraREVISAR O LANÇAMENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE A PARTIR DO
EXERCÍCIO DE 2021 EMANTENDOO LANÇAMENTOrelativo aos exercícios
de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nos valores já inserido no sistema.

Dê-se ciência ao interessado, publicando a decisão em Diário Oficial
do Município. Após, passado os prazos legais, arquive-se.
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