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PREFEITURA DA CIDADE DE
ARMAÇÃO DE BÚZIOS

ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Chefia de Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte

Secretaria Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo

Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Turismo

Procuradoria Geral

Controladoria Geral

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

DECRETO Nº 2.021, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a convocação da V Conferência Municipal dos Direit-
os da Criança e do Adolescente de 2022, no âmbito do Município de 
Armação dos Búzios, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO os Textos Base das Conferências Nacional e 
Estadual deliberados pelo CONANDA (Conselho Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente) – Resolução nº 227, de 19 de 
maio de 2022;

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 7, de 8 de setembro 
de 2022, CONVOCA a V Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Armação dos Búzios, respectivamente, 
estando neles contidos o processo de organização, os objetivos, os 
princípios, os eixos temáticos, a metodologia, as orientações e in-
formações gerais;

DECRETA:

Art.1° Fica convocada a V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 2022, a ser 
realizada no dia 17 de novembro de 2022, das 8h às 17h, no Geribá 
Tennis Park, localizado na Rua Pargos, nº 100 (antiga Rua das Ca-
suarinas), Bosque de Geribá, neste Município.

Art.2° O tema central da V Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de 2022 será “Situação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da 
Covid-19: Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para rep-
aração e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 
diversidade.”

Art. 3º A V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de 2022 será organizada pelo Conselho Municipal dos 
direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 4º As normas de funcionamento da V Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2022 serão deliberadas 
no início da Conferência, apresentadas, debatidas e aprovadas.

Art. 5º As despesas decorrentes da organização e da realização da V 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
2022 correrão por conta de dotações próprias consignadas no orça-
mento vigente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Trabalho e Renda.

Art.6° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Armação dos Búzios, 4 de novembro de 2022.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS
Prefeito
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.024, DE 8 DE NOVEMBRO 2022

Abre às Unidades Orçamentárias, Crédito Adicional Suplementar na
importância  de  R$  627.833,33  (Seiscentos  e  vinte  e  sete  mil,
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, com fundamento no
inciso I, do art. 7º, combinado com inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 1964 e com o art. 8º, da
Lei nº 1714, de 30 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual);

D E C R E T A:
           
          Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2022, no valor R$ 627.833,33 
(Seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) na forma a seguir:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

UNIDADE 0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA 0001 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ATIVIDADE                                  2.263 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECAD

ELEMENTO DE DESPESA DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO VALOR

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA 004 – ROYALTIES PRODUÇÃO          R$   627.833,33 

TOTAL          R$   627.833,33

Art.  2º  Os  recursos,  para  atendimento  ao  artigo  anterior,  são  provenientes  do  Excesso  de  Arrecadação,  em
conformidade com o disposto no § I do inciso II, do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
demonstrativo abaixo:

Apuração por Excesso de Arrecadação
31/07/2022

Descrição Fonte Valor Orçado
até 31/07/2022

Valor Arrecadado
até 31/07/2022 Excesso de Arrecadação

Royalties
Produção 004 R$ 42.581.120,71 R$ 66.894.238,59 R$ 24.313.117,88

Apuração por Excesso de Arrecadação
01/08 à 30/09/2022

Descrição Fonte Valor Orçado
01/08 à 30/09/2022

Valor Arrecadado
01/08 à 30/09/2022 Excesso de Arrecadação

Royalties
Produção 004 R$ 11.654.430,35 R$ 19.731.727,25 R$ 8.077.296,90

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

Armação dos Búzios, 8 de novembro 2022.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS
Prefeito
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                                 PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
                              GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 2.025, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe  sobre  a  Eleição  da  Equipe  Diretiva  das  Unidades
Escolares, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o art.  206, VI,  da Constituição da República Federativa Brasil  estabelece a
gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII, do art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica
Nacional, Lei Federal nº. 9.394/1996 - LDB;

CONSIDERANDO os arts. 189 e 190, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a Meta 19 do Plano Municipal de Educação, que estabelece a garantia da consulta
pública para a eleição da Equipe Diretiva das Unidades Escolares do Município de Armação dos Búzios;

CONSIDERANDO a Lei nº 1.651/2021, que estabelece os cargos e funções da Equipe Diretiva das
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios;

CONSIDERANDO que  o  Processo  Administrativo  n°.  6.407/2021,  para  a  Análise  e  Elaboração  da
Minuta do Projeto de Lei da Gestão Democrática no Município de Armação dos Búzios ainda não se encerrou;

CONSIDERANDO a importância do processo de escolha da Equipe diretiva das Unidades Escolares da
Rede Municipal de Armação dos Búzios, através de eleição, mediante a consulta pública à Comunidade Escolar
no âmbito do Município de Armação dos Búzios;

DECRETA: 

Art. 1º A eleição da Equipe Diretiva na rede pública municipal de ensino se dará pelo procedimento
fixado neste Decreto, assegurado o pluralismo representativo e o voto facultativo dos eleitores. 

Art.  2º  Os  estabelecimentos  de  Ensino  Municipal  são  dotados  de  Gestão  Democrática,  assim
compreendida nos âmbitos administrativo, financeiro e pedagógico, sempre em consonância com a legislação
específica de cada setor, e vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, na forma da
Legislação Municipal vigente.

Art. 3º Para fins deste Decreto, consideram-se:
I. Unidades  de  Ensino  Municipal:  os  espaços  públicos,  onde  são  atendidos alunos  da  Rede

Municipal de Ensino nas etapas da Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos.
II. Conselho Escolar: grupo composto por representantes de todos os segmentos da Comunidade

Escolar e local conforme estabelece o Regimento Interno do Conselho Escolar de cada escola.
III. Comunidade Escolar:  grupo composto por alunos,  funcionários  da educação, docentes,  não

docentes, equipe diretiva, servidores públicos do quadro geral, pais e/ou responsáveis legais pelos estudantes.
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Art. 4º A Gestão Democrática do Ensino Público Municipal, princípio inscrito no art. 206, inciso VI, da
Constituição Federal e  no art.  14 da Lei de  Diretrizes e Bases da Educação, será exercida na forma deste
Decreto, obedecendo aos seguintes preceitos: 

I. participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas,
administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados.

II. respeito à pluralidade, à diversidade, ao apartidarismo político, ao Estado laico e aos direitos
humanos, em todas as instâncias da Rede Municipal de Ensino Público;

III. autonomia dos estabelecimentos de ensino, nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos,
administrativos e da gestão financeira;

IV. transparência  da  gestão  educacional  da  Rede Municipal  de  Ensino  Público,  em todos  seus
níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;

V. garantia  de  qualidade  social,  traduzida  pela  busca  constante  do  pleno  desenvolvimento  da
pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho;

VI.  democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e propício
ao aprendizado, à construção do conhecimento e à disseminação da cultura;

VII. valorização do profissional da educação;
VIII. eficiência no uso dos recursos.

Art.  5º  A Secretaria  Municipal  da Educação,  Ciência e  Tecnologia  do Município de  Armação dos
Búzios é o órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino para planejar, coordenar, executar, supervisionar e
avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal.

Art. 6º A Gestão Democrática será efetivada por intermédio dos seguintes mecanismos de participação:
I. Conselho Municipal de Educação;

II. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
III. Conselho da Alimentação Escolar;
IV. Conselho Escolar;
V. Grêmio Estudantil.

Art. 7° Cada estabelecimento de ensino deverá formular, atualizar e implementar seu projeto político
pedagógico, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede de Ensino
Públicas de Armação dos Búzios.

Parágrafo único. Cabe ao estabelecimento de ensino, considerada a sua identidade e de sua Comunidade
Escolar, articular o Projeto Político Pedagógico (PPP), de acordo com o Plano Municipal de Educação em vigor.

Art.  8°  A  autonomia  da  Gestão  Pedagógica  dos  estabelecimentos  de  ensino  será  assegurada  pela
qualificação dos profissionais da educação nos diferentes níveis e componentes curriculares, juntamente com a
comunidade escolar.

Art. 9º O Poder Executivo Municipal e/ou os estabelecimentos de ensino promoverão ações que visem
ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas escolas da Rede Pública Municipal, mediante Programas de
Formação Continuada em serviço, com objetivo de proporcionar a reflexão e a reorientação qualificada das
práticas pedagógicas considerando as diferentes realidades e especificidades, no sentido de uma educação de
qualidade social.

Art. 10. A autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino municipal, observada a
legislação vigente, será garantida por:

I - formulação, aprovação e implementação do Plano de Gestão do estabelecimento de ensino.
II - gerenciamento dos recursos oriundos da descentralização financeira;
III - reorganização do seu Calendário Escolar nos casos de reposição de aulas, respeitando as diretrizes

de acordo com o ato oficial da SEMED.

Art. 11. A administração dos estabelecimentos de ensino será exercida pelos:
I – Diretor-Geral, Diretor Adjunto e Dirigente(s) de turno;
II - Conselho Escolar.

Art. 12. A autonomia da gestão administrativa do estabelecimento de ensino será assegurada:
I - pela escolha de representantes de segmentos da Comunidade no Conselho Escolar;
II - pela garantia de participação dos segmentos da comunidade nas deliberações do Conselho Escolar;
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III - pela mobilização do Conselho Escolar no cumprimento do Regimento Escolar e na fiscalização da
aplicação dos recursos geridos pelo Diretor-Geral da Unidade Escolar;

Art.  13.  Além das  atribuições  previstas  na  Legislação  Municipal  vigente,  compete  ao  Diretor  da
Unidade Escolar:

I. elaborar o plano operacional dos recursos financeiros do estabelecimento, em colaboração com
o Conselho Escolar, apresentando-o à supervisão administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia;

II. gerir a execução do plano operacional do estabelecimento, observando e fazendo observar os
dispositivos deste Decreto, bem como os da Lei Federal nº 8.666/1993, no que couber;

III. elaborar e submeter a prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos ao
Conselho  Escolar,  para  apreciação  e  parecer,  encaminhando-a,  posteriormente,  à  Secretaria  Municipal  de
Educação, Ciência e Tecnologia;

IV. divulgar à comunidade escolar toda a movimentação financeira da escola, nos termos da Lei
Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação, bimestralmente;

V. dar conhecimento à Comunidade Escolar e Local das diretrizes e normas emanadas dos órgãos
do Sistema de Ensino.

Art. 14. Ao Conselho Escolar será assegurado o exercício da sua função financeira nos termos da Lei
n°1.677, de 6 de outubro de 2021.

Art. 15. Constituem recursos das unidades executoras das escolas os repasses de recursos financeiros,
que lhes forem concedidas pela União, pelo Estado e pelo Município, por pessoas físicas e jurídicas, entidades
públicas,  associações  de classe  e  entes  comunitários,  ou ainda recursos  oriundos de campanhas,  festas,  de
acordo com normatização e aprovação do Conselho Escolar do estabelecimento de ensino.

§ 1º Os recursos repassados ao Estabelecimento de Ensino são geridos pelo Colegiado e executados
pelo Diretor da Unidade Escolar e pelo Tesoureiro, com o acompanhamento e fiscalização do Conselho Escolar
respectivo e a supervisão da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

§ 2º A execução das despesas com os recursos recebidos pelo Estabelecimento de Ensino, nos termos
deste Decreto,  fica condicionada à realização  de pesquisa de  mercado,  através  da  coleta  de  preços  de,  no
mínimo, 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviços distintos e do mesmo ramo de atividade, comprovadas
em orçamentos por escritos, podendo ser dispensado, com justificativa, quando, pela urgência na realização da
despesa ou restrições de mercado, preferencialmente no âmbito  do Município de Armação dos Búzios.

Art. 16. Compete à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia:
I. estabelecer os procedimentos operacionais que assegurem o cumprimento deste Decreto;

II. orientar e capacitar às direções das Unidades Escolares no que concerne às normas gerais que
regem a execução, controle e prestação de contas de recursos financeiros públicos;

III. analisar e emitir parecer quanto ao mérito das prestações de contas dos recursos financeiros
recebidos pelos estabelecimentos de ensino, disponibilizando-as aos órgãos de controle e incorporando-as à sua
própria prestação de contas.

Art. 17. O Conselho Municipal de Educação criado pela Lei nº 1.522, de 17 de dezembro de 2019, é
órgão colegiado permanente, de caráter fiscalizador, deliberativo e consultivo dotado de autonomia política e
administrativa, incumbido de colaborar com o poder público em matéria de normatização, regulamentação de
atividades e gestão de política educacional e  cujas competências,  abrangendo todo o sistema de  ensino no
âmbito do Município de Armação dos Búzios.

Art. 18. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, criado pela Lei nº 1.648, de
13 de julho de 2021, tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os
órgãos da administração pública municipal.

Art.  19. O  Conselho  de  Alimentação  Escolar,  criado  pela  Lei  n°  18,  de  26  de  maio  de  1997,  é
responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
órgão  deliberativo,  fiscalizador  e  de  Assessoramento  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia. Sendo sua atribuição acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação escolar,
da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, zelar pela qualidade dos alimentos, em especial
quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos.
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Art.  20. O Conselho Escolar– CE,  criado pela Lei nº  1.677,  de 6 de outubro de 2021,  é  órgão de
deliberação  coletiva,  constituído  por  representantes  dos  diferentes  segmentos  que  integram  a  comunidade
escolar e local.

Art.  21. Os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal  de Armação dos Búzios  que atendem a
Educação  Básica  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  devem  estimular  e  favorecer  a  implementação  e  o
fortalecimento  de  grêmios  estudantis,  como  forma  de  desenvolvimento  da  cidadania,  da  autonomia  dos
estudantes e como espaço de participação estudantil na Gestão Democrática Escolar.

Parágrafo  único.  A organização  e  o  funcionamento  dos  grêmios  estudantis  serão estabelecidos  em
estatuto próprio, conforme a Lei nº 997, de 24 de dezembro de 2013, aprovado pelo segmento dos estudantes em
Assembléia Geral.

Art.  22. Os Conselhos Escolares e os Grêmios Estudantis  dos estabelecimentos da Rede de Ensino
Pública de Armação dos Búzios poderão se reunir, quando necessário, convocados pela Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia/SEMED em Conferência/Assembléia para debater e acompanhar as políticas
educacionais do Município resultantes da implementação e monitoramento do Plano Municipal de Educação de
Armação dos Búzios.

Art.  23.  As  funções  de  Diretor-Geral  e  Diretor  Adjunto  deverão  ser ocupados por  profissionais  do
quadro efetivo da Unidade Escolar com Licenciatura Plena na área de educação.

Art. 24. A função de Dirigente de Turno deverá ser ocupada por profissionais do quadro efetivo da
Unidade Escolar, com habilitação em magistério em nível médio e/ou graduação na área de educação.

Art.  25.   As  funções  diretivas  seguem as  determinações  previstas  no  Regimento  Escolar  da  Rede
Municipal de Ensino de Armação dos Búzios.

Art. 26. As eleições para Equipe Diretiva das unidades escolares, que ocorrerão no mês de dezembro,
serão convocadas pela SEMED por meio de edital publicado no Diário Oficial e terão ampla divulgação.

Art. 27.  O processo eleitoral, que terá regulamentação única para toda a Rede Pública de Ensino, será
coordenado por Comissão Eleitoral Municipal, designada pela SEMED e assim constituída:

I – 2 (quatro) representantes da SEMED;
II – 2 (dois) representantes dos profissionais públicos efetivos da Educação do Município de Armação

dos Búzios indicados, sendo 1 (um) do ServBúzios e 1(um) do SEPE – Lagos;
III – 2 (dois) representantes do Conselho Municipal de Educação;
IV – 2 (dois) representantes dos Conselhos Escolares;
§ 1º Os candidatos às equipes diretivas das Unidades Escolares não poderão compor comissão eleitoral

municipal.
§ 2º  São atribuições  da Comissão Eleitoral Municipal,  além das previstas  na  regulamentação deste

Decreto:

I - estabelecer a regulamentação única de que trata o caput e acompanhar sua implementação definindo
o calendário para a realização do processo eleitoral;

II  -  promover  reuniões  com as  Comissões  Eleitorais  Escolares divulgando as  regras  gerais  para  o
processo seletivo;

III - receber e avaliar a documentação encaminhada pelas Comissões Eleitorais Escolares;
IV - homologar as chapas candidatas seguindo os critérios que constam no edital a ser implementado na

Unidade Escolar;
V - julgar os recursos impetrados e encaminhados pelas Comissões Eleitorais Escolares;
VI - oferecer apoio técnico às Comissões Eleitorais Escolares;
VII  -  encaminhar à  SEMED a relação das Unidades Escolares que não apresentaram candidatos ao

pleito com as respectivas justificativas;
VIII - receber e encaminhar à SEMED o mapa de apuração com a proclamação dos resultados;
IX - responder pelas atribuições da Comissão Eleitoral Escolar no cumprimento do processo eleitoral

nos casos de ausência, impedimento ou omissão da mesma;
X - encaminhar a SEMED para arquivamento pelo prazo mínimo de 3 (três) anos as atas relativas às

eleições realizadas nas Unidades Escolares;
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XI  -  as  denúncias/reclamações  serão  analisadas  por  quórum mínimo  de  5  (cinco)  membros  para
deliberação.

Art.  28.   Em cada unidade haverá uma Comissão Eleitoral  Escolar constituída paritariamente por 6
(seis) representantes da comunidade escolar, sendo:

I – 2 (dois) representantes do Conselho Escolar;
II – 2 (dois) representantes dos professores;
III – 2 (dois) representantes da Equipe Administrativa da Unidade Escolar.
§ 1º O Conselho Escolar realizará Assembléia Geral Escolar  durante   a  inscrição das chapas para

eleição dos integrantes da Comissão Eleitoral Escolar, sendo de maioria absoluta de cada um dos segmentos da
Comunidade Escolar o quórum para abertura dos trabalhos, e de maioria simples o quórum para deliberação.

§ 2º O presidente da Comissão Eleitoral Escolar será escolhido entre os membros desta comissão.

Art. 29. Compete à Comissão Eleitoral Escolar:
I  –  divulgar  os  procedimentos  para  o  processo eleitoral  na  comunidade escolar  de  acordo  com o

cronograma em anexo;
II – efetuar as inscrições dos candidatos;
III – organizar as apresentações e debates dos Planos de Gestão da Escola;
IV– divulgar edital com lista de candidatos, data, horário, local, prazos para apuração e para recursos,

convocando a comunidade escolar para votação;
V - tornar pública a lista de candidatos no prazo de, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da eleição.
VI – designar mesários e escrutinadores, credenciar fiscais indicados pelos respectivos candidatos ou

chapas concorrentes e providenciar a confecção de cédulas eleitorais, conforme edital;
VII - rubricar as cédulas eleitorais de votação.
VIII - fiscalizar a propaganda eleitoral inibindo transgressões e excessos;
IX  -  receber  recursos  e  encaminhá-los  à  Comissão  Eleitoral  Municipal  respeitando  os  prazos

estabelecidos no calendário eleitoral conforme edital;
X - proceder à votação, escrutinar e lavrar a ata de escrutinação/mapa de apuração conforme o edital;
XI - divulgar para a comunidade escolar o resultado da votação;
XII  -  encaminhar  as  atas  de  votação  e  do  escrutínio  ou  mapa  de  apuração  à  Comissão  Eleitoral

Municipal;
XIII - acompanhar a nomeação da chapa eleita após o pleito;
XIV - Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas neste Decreto;

Art. 30. Os eleitores de cada segmento constarão na lista elaborada pela Secretaria Escolar, que será
encaminhada às comissões eleitorais e, quando solicitado, ao Conselho Escolar.

§ 1º Serão habilitados para votar:
I – os estudantes maiores de 14 (quatorze) anos;
II – representante legal do estudante;
III – servidores contratados e efetivos da Unidade Escolar.
§ 2º O pai, mãe ou responsável habilitado, votarão independentemente de seus filhos terem votado.
§ 3º Os funcionários terceirizados que atuam na unidade escolar não terão direito ao voto.

Art. 31. O quórum para eleição de equipe diretiva em cada unidade escolar será de maioria absoluta
(cinquenta por cento mais um) de votantes presentes no dia do pleito.

Art. 32. Na hipótese de empate, terá precedência:
I – a chapa em que o candidato a Diretor-Geral apresentar maior tempo de efetivo exercício na unidade

escolar para a qual esteja concorrendo;
II - persistindo o empate, terá precedência o candidato com maior tempo de serviço na rede municipal

de ensino de Armação dos Búzios.

Art. 33. É proibida a campanha extemporânea; e, durante o período de campanha eleitoral, são vedados:
I – propaganda de caráter político-partidário;
III – distribuição de brindes ou camisetas;
IV – vantagem econômica, compensação financeira ou de qualquer natureza, em troca de voto;
V – ameaça, coerção ou qualquer forma de cerceamento de liberdade.

Art.  34.   Sem prejuízo das  demais  sanções cabíveis  previstas na  legislação,  o  descumprimento das
vedações dispostas no art. 33 será punido com as seguintes sanções:

I – advertência escrita, no caso previsto no inciso II;
II – suspensão das atividades de campanha por até 5 (cinco) dias, no caso previsto no inciso III;
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III  - exclusão do processo eleitoral corrente, nos casos previstos nos incisos IV e V  e  na reincidência
das condutas previstas nos incisos I, II e III;

IV – proibição de participar, como candidato, dos processos eleitorais de que trata esta Lei por período
de 6 (seis) anos no caso previsto no inciso V.

§1º As sanções previstas nos incisos I e II serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Escolar e as sanções
previstas nos incisos III, IV e V, serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Municipal.

§2º  Das  sanções  aplicadas  pela  Comissão  Eleitoral  Escolar  caberá  recurso  à  Comissão  Eleitoral
Municipal.

§3º Nos casos de omissão da Comissão Eleitoral Escolar a Comissão Eleitoral Municipal aplicará as
sanções previstas neste Decreto.

§4º Das sanções aplicadas pela Comissão Eleitoral Municipal caberá recurso ao Secretário Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia.

§ 5º Os recursos serão recebidos com efeito suspensivo e serão analisados e julgados no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis.

Art. 35. A escolha do Diretor-Geral, Diretor Adjunto e Dirigentes de Turno será feita mediante eleição,
por voto direto e secreto, vedado o voto por representação, conforme quórum estabelecido no art. 31.

§1º. O processo eleitoral obedecerá às seguintes etapas:
I – inscrição das chapas e divulgação do Plano de Gestão Escolar junto à comunidade;
II – eleição pela comunidade escolar;
III – nomeação pela SEMED.
§2º. Os eleitos participarão obrigatoriamente de curso de gestão escolar oferecido pela SEMED, visando

à qualificação para o exercício da função.

Art. 36.  O Plano de Gestão Escolar, publicado em edital formulado pela Comissão Eleitoral Municipal,
é condição indispensável à habilitação dos candidatos às eleições de Diretor-Geral, Diretor Adjunto e Dirigente
de  Turno  e  será  defendido  pelas  chapas,  perante  a  comunidade  escolar,  em  sessão  pública  convocada  e
acompanhada pela Comissão Eleitoral Escolar.

Parágrafo único. O Plano de Gestão Escolar deve explicitar os aspectos pedagógicos, administrativos e
financeiros  prioritários  para  a  gestão  dos  candidatos  e  destacar  os  objetivos  e  as  metas  para  melhoria  da
qualidade da educação, bem como as estratégias para preservação do patrimônio público e para a participação
da comunidade no cotidiano escolar, na gestão dos recursos financeiros e no acompanhamento e na avaliação
das ações pedagógicas, conforme edital.

Art.  37.  Poderá concorrer aos cargos de Diretor-Geral, de Diretor Adjunto e Dirigente de Turno, o
Profissional Efetivo Estatutário da Educação de Armação dos Búzios que preencher os  requisitos de mérito e
desempenho:

I – ter no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia;

II – ser lotado e/ou estar em efetivo exercício na Unidade Escolar na qual pleiteia a vaga;
III  –  ter  disponibilidade  para  o  cumprimento  da  carga  horária  de  horas  semanais  trabalhadas,  no

exercício do cargo a que concorre.
IV – ter assumido o compromisso de participar das formações de gestão escolar, dentro de sua carga

horária, oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
V - ter a formação de acordo com o previsto nos arts. 23 e 24, deste Decreto.
Parágrafo único. A candidatura ao cargo de Diretor, Diretor Adjunto ou Dirigente de Turno fica restrita,

em cada eleição, a uma única unidade escolar da Rede Pública de Ensino de Armação dos Búzios.

Art. 38.  Serão considerados inaptos os candidatos:
I  -  tiverem  sido  condenados  em  qualquer  processo  administrativo  disciplinar  (PAD)  ou  processo

criminal transitado em julgado, no interstício de 5 (cinco) anos contados do cumprimento das reprimendas
aplicadas;

II - não estiverem quites com as obrigações eleitorais.
III - não cumprirem os requisitos de mérito e desempenho de acordo com o art. 37.

Art. 39. Na hipótese da não formação de chapa a fim de concorrer à eleição, a direção da unidade
escolar será indicada pela SEMED, de acordo com os critérios descritos neste Decreto.
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Art. 40.   Para cada unidade escolar recém instalada, serão designados pela SEMED servidores para o
exercício dos cargos de Diretor e Diretor Adjunto, devendo o processo eleitoral ser realizado em até 180 (cento
e oitenta) dias e a direção eleita nesta hipótese exercer o restante do mandato até a posse dos candidatos eleitos
na eleição geral seguinte.

Parágrafo único. Na hipótese de criação de unidade escolar em ano de eleições gerais para Diretor e
Diretor Adjunto, a equipe indicada na forma do caput permanecerá até a posse dos candidatos eleitos naquele
processo eleitoral.

Art. 41. A Equipe Diretiva eleita nos termos deste Decreto terá mandato de 3 (três) anos, permitida
reeleição para um único período subsequente.

§1º A Equipe Diretiva será empossada por Resolução da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia, que homologará o resultado das eleições.

§2º O exercício do mandato se dará de 1º de janeiro do ano seguinte às eleições até o dia 31 do mês de
dezembro do interstício. 

§3º  O  período  eleitoral  será  fixado  por  edital  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia. 

§4º Sobrevindo lei municipal, que trate da mesma matéria, as equipes eleitas cumprirão seus respectivos
mandatos, nos termos deste decreto.

Art. 42.  Em caso de vacância do cargo de Diretor-Geral, o mesmo será substituído pelo Diretor Adjunto
até que haja nova eleição.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de o Diretor Adjunto assumir a direção geral, a SEMED
irá indicar um Diretor-Geral para cumprir o restante do mandato.

Art.  43.  Em caso  de  vacância  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  e  Dirigente  de  Turno,  o  mesmo será
substituído por indicação da Equipe Diretiva, até que haja nova eleição.

Parágrafo único. Vagando os cargos de Diretor e Diretor Adjunto antes de completados 2/3 (dois terços)
do mandato, será convocada nova eleição pela SEMED, em até 200 (duzentos) dias letivos, na forma deste
Decreto, e os eleitos completarão o período dos antecessores.

Art. 44. A exoneração da equipe diretiva ou de um dos membros isoladamente somente poderá ocorrer
motivadamente  após  processo  administrativo,  nos  termos  da  lei  que  dispõe sobre  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 45. Este Decreto aplica-se a todas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de todos os
níveis, mantidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia/SEMED.

Parágrafo único. As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino que vierem a ser criadas após a
publicação deste Decreto, deverão se adequar no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data da publicação
do ato de autorização do seu funcionamento.

Art. 46. A infração ao disposto neste decreto sujeita o servidor, ou qualquer outro envolvido, às sanções
civis, administrativas e penais, conforme legislação.

Art. 47. A Secretaria Municipal da Educação, Ciência e Tecnologia promoverá ampla divulgação dos
processos consultivos de todas as instâncias da gestão educacional e da gestão escolar.

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 8 de novembro de 2022.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS
Prefeito
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7529/2022. 
 
                                                                                                                                                                 

 
 
 

Armação dos Búzios, 08 de novembro de 2022 
 
 
 

Osmane Simas de Araújo 
Presidente da Comissão de 

Sindicância  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrada da Usina Velha nº 600 – Centro, Armação dos Búzios/RJ – CEP 28950-000 
licitacao@buzios.rj.gov.br 
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA SECAD Nº 328, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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. 32, Inciso VI, da Lei Complementar nº 15, de 15 de janeiro de 2007 (Regime
Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Armação dos Búzios), 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 11164/2022,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, o servidor ALEXANDRA COSTA DE ARAUJO, cargo,
PSICOLOGO 20 HORAS, estatutário, matrícula nº11754, com efeitos a partir de 26/10/2022.

Armação dos Búzios, 07 de NOVEMBRO de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS CHAVES
Secretário Mun. de Administração

TERMO DE ADITIVO Nº 001/2022 – PRAZO/VALORES

Contrato nº 59/2021
Processo nº 8352/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de
Obras, Saneamento e Drenagem
Contratada: Construtora Copaf Ltda
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a modificação nos percentuais do Contrato nº
59/2021, processo administrativo n° 8352/2021, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de melhoria nas redes de drenagem pluvial e/ou saneamento,
implantação e restauração de pavimentos dentre outros, com locação de equipamentos, com mão de
obra para execução dos serviços.
Fundamentação: Artigo 61 da Lei 8666/93

Prazo: 12 (doze) meses
                                              

                                      
                                  Armação dos Búzios 03 de outubro de 2022.

                            Secretário Municipal de obras, Saneamento e Drenagem
                                                       Miguel Pereira de Souza
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_______________________________________________________________________________________________ 
Estrada da Usina Velha nº 600 – Centro, Armação dos Búzios/RJ – CEP 28950-000 

licitacao@buzios.rj.gov.br  

 

 
 Estado do Rio de Janeiro 
 Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios 
 Secretaria Municipal de Administração 
 Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 065/2022                                        

 
PROCESSO: 55/2022                                                             
 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Aquisição 
de PRODUTO A BASE DE CANNABIS SATIVA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                          
 
DATA DO CERTAME: 28 de novembro de 2022 - segunda-feira - 10:00 horas                                              
 
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                    
 
VALOR GLOBAL: R$ 4.751.928,00(quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte 
e oito reais)                                                                                        
 
LOCAL DO CERTAME: Sede da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, situado na Estrada da 
Usina nº600, bairro Centro, Armação dos Búzios – RJ. 
 
INFORMÇÕES: O edital encontra-se disponível no Portal Oficial da Prefeitura (https://buzios.rj.gov.br), 
podendo, também, ser retirado na sede da Prefeitura, no horário de 13:00 às 16:00, portando carimbo de 
CNPJ da firma, um pen-drive 1 resma de papel A4 de permuta. Maiores informações poderão ser 
prestadas pelo tel. (022) 2633-6000. DADA A REFORMULAÇÃO DOS EDITAIS, RECOMENDAMOS 
SUA ATENTA E CUIDADOSA LEITURA. Esclarecimentos e impugnações poderão ser remetidos 
através do email licitacao@buzios.rj.gov.br. Recomenda-se a visitação diária ao portal de licitações para 
ciência de demais informações eventualmente publicadas e acompanhamento do desenvolvimento da 
licitação 

 
Armação dos Búzios, 09 de novembro de 2022 

 
 

Paulo Henrique de Lima Santana                                                                                       
PREGOEIRO  

 
 

 
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gabinete da Secretária

                     

Designação de Fiscal

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso de suas

atribuições legais e administra�vas, RESOLVE:

Designar a servidora,  CASSIA OLIVEIRA QUINTANILHA, inscrito no CPF nº  081.337.257-

71, para exercer a função de fiscal do processo nº 7641/2022  referente ao O presente projeto

básico  tem como objeto  o  registro  de  preços  para  fornecimento  de  Barricada  anti-pânico,

camarim,  grade  de  isolamento,  estrutura  plataforma,  fechamento,  tendas,  posto  médico,

praticável, grid, mesas, cadeiras, treliça em Q30, palco e rádios comunicadores para eventos e

shows  a serem realizados ao longo de 12 meses.

Armação dos Búzios, 08 de Novembro de 2022.

Fiscal do Contrato
Cassia Oliveira Quintanilha 

CPF: 081.337.257-71

Secretaria Municipal de Educação
Carla Natália G. M. Trambaioli

Port. nº. 188 de 27 de janeiro de 2021
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO

CONVOCACÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso das

atribuições que lhe conferem a Lei nº 741, de 1º de setembro de 2009, Art. 10, e o Decreto

nº 82, de 22 de junho de 2010, vem dar publicidade e convocar o Conselho Municipal de
Meio Ambiente – CMMA, para a Reunião ordinária, com a seguinte pauta:

Item 1: Aprovação das atas das reuniões de 29/09/2022 e de 13/10/2022.
Item 2: Apresentação do projeto de saneamento no Bairro Cem Braças.
Item 3: Apresentação da Comissão Gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Item 4: Desenvolvimento da análise submetida à Câmara Técnica de Licenciamento.
Item 5: Assuntos gerais

A reunião será realizada na sede da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo.

Endereço: Rua Jacob José Luiz, s/nº. Bairro Armação. Armação dos Búzios - RJ.

Data: 10/11/2022.

Hora: Das 15:00h às 17:00h.

Eduardo Rodrigues Moreira
Presidente

1 Secretaria Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo
Rua Jacob José Luiz,s/nº. Bairro Armação.
Armação dos Búzios, RJ. CEP.: 28950-279
Telefone: (22) 2623-0196 | E-mail: meioambiente@buzios.rj.gov.br
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