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ATOS DO PREFEITO 

 

 

LEI Nº 4.875 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

DISPÕE SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU – SUAS NOVA IGUAÇU – 

REVOGA A LEI Nº 2.746 DE 19 DE JUNHO DE 1996 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Autor: Prefeito Municipal 

A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, POR SEUS 

REPRESENTANTES LEGAIS, DECRETA E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de Nova Iguaçu 
tem por objetivos: 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;   

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária.  

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;  

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos 
no conjunto das provisões socioassistenciais; 

IV - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle de ações 
em todos os níveis; 

V - primazia da responsabilidade do ente político na condução da 
Política de Assistência Social em cada esfera de governo;  

VI - centralidade na família para concepção e implementação dos 
benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o 
território. 

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência 
social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando 
universalizar a proteção social e atender às contingências sociais. 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 
Seção I 

Dos Princípios 

Art. 3º A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes 
princípios, sem prejuízo dos princípios insertos no artigo 2º da Lei 
Municipal n.º 3.915, de 28 de março de 2008, que institui o Sistema 
Municipal da Assistência Social no Âmbito da Promoção Social 
(SIMAS): 

I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, 
prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à 
autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou 
comprovação vexatória da sua condição; 

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência 
de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o artigo 35, 
da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do 
Idoso; 

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua 
completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais; 

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede 
socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de 
defesa de direitos e Sistema de Justiça; 

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, 
socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que 
estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 
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IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 

X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder 
Público e dos critérios para sua concessão. 

Seção II 
Das Diretrizes 

 
Art. 4º A organização da assistência social no Município observará as 
seguintes diretrizes: 

I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo;  

II - descentralização político-administrativa e comando único em cada 
esfera de gestão; 

III - cofinanciamento partilhado dos entes federados; 

IV - matricialidade sócio familiar; 

V - territorialização; 

VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade 
civil; e 

VII - participação popular e controle social, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis. 

CAPÍTULO III 
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Seção I 
Da Gestão 

Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é organizada 
sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social –SUAS, conforme estabelece a 
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e suas alterações, 
cujas normas gerais e coordenação são de competência da União. 

Parágrafo único. O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos 
respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e 
organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993. 

Art.6º O Município de Nova Iguaçu atuará de forma articulada com as 
esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, 

cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais em seu âmbito. 

Art. 7º O órgão gestor da política de assistência social no Município 
de Nova Iguaçu é a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Seção II 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social, no âmbito do Município 
de Nova Iguaçu – SUAS Nova Iguaçu -, organiza-se pelos seguintes 
tipos de proteção, na forma da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993: 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos 
e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do 
desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. 

Parágrafo único. A proteção social especial abrange: 

I – a proteção social especial de média complexidade: que organiza a 
oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que 
requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências 
e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de 
direitos. 

II – a proteção social especial de alta complexidade: que tem como o 
objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar 
segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados 
temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. 

Art. 9º A proteção social básica compõe-se, precipuamente, dos 
seguintes serviços socioassistenciais, nos termos das normativas 
vigentes, exaradas pelas instâncias deliberativas do SUAS, sem 
prejuízo de outras que vierem a ser instituídas:  

I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; 

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; e  

III - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 
Deficiência e Idosas.  

§1º O PAIF deve ser ofertado, exclusivamente, no Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS. 
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§2º Os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica poderão 
ser executados pelas Equipes Volantes. 

Art. 10 A proteção social especial ofertará, precipuamente, os 
seguintes serviços socioassistenciais, nos termos das normativas 
vigentes, exaradas pelas instâncias deliberativas do SUAS, sem 
prejuízo de outras que vierem a ser instituídas: 

I – Proteção Social Especial de média complexidade:  

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos – PAEFI; 

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;  

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade; 

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias;  

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

II – proteção social especial de alta complexidade:  

a) Serviço de Acolhimento Institucional;  

b) Serviço de Acolhimento em República;  

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;  

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências.   

Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado, exclusivamente, no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.  

Art. 11 As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela 
rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes 
públicos ou pelas entidades ou organizações de assistência social 
vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, 
programa ou projeto socioassistencial.  

§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da 
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social, mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.  

§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo órgão gestor, de 
que a entidade ou organização de assistência social integra a rede 
socioassistencial. 

Art. 12 São unidades públicas instituídas no âmbito do SUAS que 
integram a estrutura administrativa do Município de Nova Iguaçu, sem 
prejuízo de outras que vierem a ser instituídas, quais sejam:  

I – Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; 

II - Espaço Municipal da Terceira Idade - ESMUTI;  

III - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS;  

IV - Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua - Centro POP; 

V - Unidade de Acolhimento institucional para Adolescentes – Casa 
de Acolhida Flor de Laranjeira; 

VI – Unidade de Acolhimento institucional para Crianças – Casa de 
Acolhida Laranja Lima;  

VII – Unidade de Acolhimento institucional para Idosos – Casa de 
Acolhida para a Terceira Idade (CATI); e 

VIII - Residência Inclusiva. 

§ 1º As instalações das unidades públicas devem ser compatíveis 
com os serviços neles ofertados, observadas as normas gerais.  

§ 2º O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é a 
unidade pública municipal, localizada em áreas com maiores índices 
de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação e execução 
de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção 
social básica às famílias no seu território de abrangência.   

§3º O Espaço Municipal da Terceira Idade – ESMUTI é a unidade 
pública municipal, inserto no âmbito da proteção social básica, que 
funciona como um espaço de convivência para a terceira idade.  

§4º O CREAS é a unidade pública de abrangência municipal ou 
regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias 
que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação 
de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da Assistência Social.  

§5º O Centro de Referência Especializado para pessoas em Situação 
de Rua – Centro POP é a unidade pública municipal, inserta no âmbito 
da proteção especial de média complexidade, que funciona como um 
espaço especializado para as pessoas que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou sobrevivência.  

§6º As Unidades de Acolhimento Institucional são as unidades 
públicas municipais, insertas no âmbito da proteção social especial de 
alta complexidade, em diferentes tipos de equipamentos, destinados 
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às famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, a fim de garantir proteção integral.    

§7º A Residência Inclusiva é uma modalidade de acolhimento 
institucional, inserta no âmbito da proteção social especial de alta 
complexidade, sendo uma unidade pública municipal de acolhimento 
destinada aos jovens e adultos com deficiência, que não dispõem de 
condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar 
temporária ou permanente ou que estejam em processo de 
desligamento de instituições de longa permanência, cujos vínculos 
familiares estejam rompidos ou fragilizados.  

Art. 13 As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas, 
precipuamente, no Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
– CREAS, respectivamente, sem prejuízo dos demais equipamentos 
elencados no artigo 12, que prestam serviço no âmbito da assistência 
social, e pelas entidades e organizações de assistência social, de 
forma complementar.  

§1º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas instituídas, na 
forma dos §§ 2º e 4º do artigo 12 desta Lei, no âmbito do SUAS, que 
possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, 
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios 
da assistência social.  

§2º Os diretores/coordenadores ou qualquer outro cargo de 
nomenclatura afim, que exerça a função de chefia dos CRAS e dos 
CREAS deverão ser servidores efetivos. 

Art. 14 A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve 
observar as diretrizes da:  

I. territorialização - oferta capilarizada de serviços com áreas de 
abrangência definidas baseada na lógica da proximidade do cotidiano 
de vida dos cidadãos, respeitando as identidades dos territórios locais 
e considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias 
percorridas e fluxos de transportes, com o intuito de potencializar o 
caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o 
município, mantendo, simultaneamente, a ênfase e a prioridade nos 
territórios de maior vulnerabilidade e risco social.  

II. universalização - a fim de que a proteção social básica e a proteção 
social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios dos 
municípios e com capacidade de atendimento compatível com o 
volume de necessidades da população; 

III. regionalização - participação, quando for o caso, em arranjos 
institucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo 
estadual, visando assegurar a prestação de serviços 
socioassistenciais de proteção social especial, cujos custos ou baixa 
demanda municipal, justifiquem rede regional e desconcentrada de 
serviços no âmbito do Estado. 

Art. 15 As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas 
pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das 
normativas exaradas pelos órgãos competentes. 

Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados da 
Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da 
forma de oferta da proteção social básica e especial. 

Art. 16 Integrarão, também, o SUAS Nova Iguaçu, em complemento 
ao disposto no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, entidades não 
governamentais, programas, projetos e serviços de proteção social 
básica e especial, organizados na forma estabelecida em legislações 
vigentes, inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social e em 
funcionamento no Município de Nova Iguaçu. 

Parágrafo único. Todas as entidades que compõem o SUAS Nova 
Iguaçu estão obrigadas a cumprir os princípios e as diretrizes desta 
Lei, da Política Nacional de Assistência Social e as demais normativas 
atinentes à assistência social.                    

Seção III 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 17 Compete ao Município de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social: 

I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais 
de que trata o artigo 22, da Lei Federal nº 8.742, 07 de dezembro de 
1993, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de 
assistência Social; 

II - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 
parceria com organizações da sociedade civil; 

III - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 

IV - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o artigo 23, da 
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e das normas 
vigentes no âmbito da assistência social; 

V – implantar e fomentar as atividades desempenhadas pela 
vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao 
planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, 
programas e projetos socioassistenciais; 

VI - implantar sistema de informação, acompanhamento, 
monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, 
qualificação e integração contínuos dos serviços da rede 
socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e 
Plano de Assistência Social; 

VII - regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da 
Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a 
Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de 
Assistência Social e as deliberações de competência do Conselho 
Municipal de Assistência Social, observando as deliberações das 
conferências nacional, estadual e municipal;  

VIII – regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as 
deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social; 
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IX - cofinanciar o aprimoramento da gestão e dos serviços, 
programas, projetos e benefícios eventuais de assistência social, em 
âmbito local;  

X - cofinanciar em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política 
Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-
RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.  

XI - realizar o monitoramento e a avaliação da Política de Assistência 
Social em seu âmbito; 

XII - realizar a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - 
BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos 
serviços, programas e projetos da rede socioassistencial; 

XIII – realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência 
Social, as conferências de assistência social; 

XIV – gerir, de forma integrada, os serviços, benefícios e programas 
de transferência de renda de sua competência; 

XV - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, sob orientação e 
controle do Conselho Municipal de Assistência Social;  

XVI - gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos 
do §1º do artigo 8° da Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004;  

XVII - organizar a oferta de serviços, de forma territorializada, em 
áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico 
socioterritorial; 

XVIII - organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social 
básica e especial, articulando as ofertas; 

XIX - organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as 
deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, 
normatizando e regulando a política de assistência social em seu 
âmbito em consonância com as normas gerais da União.  

XX - elaborar a proposta orçamentária da assistência social no 
Município, assegurando recursos do tesouro municipal; 

XXI - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência 
Social, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS; 

XXII - elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de 
pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado 
pelo CMAS e pactuado na Comissões Intergestores Bipartite - CIB;  

XXIII - elaborar e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, 
implementando-o em âmbito municipal;   

XXIV - elaborar e executar a política de recursos humanos, de acordo 
com as normativas do SUAS; 

XXV - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, que deverá 
ser submetido à aprovação do Conselho Municipal de Assistência 
Social; 

XXVI - elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do 
FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

XXVII - elaborar e aprimorar os equipamentos e serviços 
socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e 
avaliação pactuados;  

XXVIII - alimentar e manter atualizado o Censo SUAS; 

XXIX - implantar o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de 
Assistência Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do artigo 19 da 
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

XXX - implantar o conjunto de aplicativos do Sistema de Informação 
do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS; 

XXXI - garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do 
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo 
recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas 
referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros 
representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no 
exercício de suas atribuições; 

XXXII - garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de 
acordo com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e com 
os compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS; 

XXXIII - garantir a integralidade da proteção socioassistencial à 
população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, 
exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

XXXIV - garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, 
dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de 
assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a 
realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à 
política de assistência social, em especial para fundamentar a análise 
de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o 
equacionamento da oferta de serviços; 

XXXV - garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão 
gestor da política de assistência social, conforme preconiza a Lei n.º 
8.742, de 07 de dezembro de 1993; 
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XXXVI - definir os fluxos de referência e contrarreferência do 
atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às 
diversidades em todas as suas formas;  

XXXVII - definir os indicadores necessários ao processo de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação, observadas as suas 
competências.           

XXXVIII - implementar os protocolos pactuados na Comissões 
Intergestores Tripartite -CIT ;  

XXXIX - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente; 

XL - promover a integração da política municipal de assistência social 
com outros sistemas públicos, que fazem interface com o SUAS; 

XLI - promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais 
políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de 
Justiça; 

XLII - promover a participação da sociedade, especialmente dos 
usuários, na elaboração da política de assistência social; 

XLIII - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de 
municipalização dos serviços socioassistenciais; 

XLIV - participar dos mecanismos formais de cooperação 
intergovernamental, que viabilizem técnica e financeiramente os 
serviços de referência regional, definindo as competências na gestão 
e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB; 

XLV – prestar informações que subsidiem o acompanhamento 
estadual e federal da gestão municipal; 

XLVI - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos 
pela União e pelos estados ao Município, inclusive no que tange a 
prestação de contas; 

XLVII - assessorar as entidades e organizações de assistência social 
visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando 
estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento 
à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e 
organizações de assistência social de acordo com as normativas 
nacionais. 

XLVIII - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre o 
município e as entidades e organizações de assistência social e 
promover a avaliação das prestações de contas;  

XLIX - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos 
indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo Conselho 

Municipal de Assistência Social para a qualificação dos serviços e 
benefícios em consonância com as normas gerais; 

L - encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência 
Social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução 
físico-financeira a título de prestação de contas; 

LI - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;  

LII - estimular a mobilização e organização dos usuários e 
trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle 
social da política de assistência social; 

LIII - instituir o planejamento contínuo e participativo, no âmbito da 
política de assistência social; 

LIV - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados 
à assistência social; 

LV - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente, com profissionais do 
quadro efetivo; 

LVI - submeter trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de 
forma analítica, os relatórios de execução orçamentária e financeira 
do Fundo Municipal de Assistência Social à apreciação do CMAS. 

Seção IV 
DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 18 O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de 
planejamento estratégico que contempla propostas para execução e 
o monitoramento da política de assistência social, no âmbito do 
Município de Nova Iguaçu. 

§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a 
cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano 
Plurianual e contemplará: 

I - diagnóstico socioterritorial; 

II - objetivos gerais e específicos; 

III - diretrizes e prioridades deliberadas; 

IV - ações estratégicas para sua implementação; 

V - metas estabelecidas; 

VI - resultados e impactos esperados; 

VII- recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e 
necessários; 
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VIII - mecanismos e fontes de financiamento; 

IX - indicadores de monitoramento e avaliação; e 

X - cronograma de execução. 

§2º O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido no 
parágrafo anterior, deverá observar:  

I - as deliberações das conferências de assistência social;  

II - metas nacionais e estaduais pactuadas, que expressam o 
compromisso para o aprimoramento do SUAS;  

III - ações articuladas e intersetoriais; 

IV - ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada do 
SUAS. 

CAPÍTULO IV 
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação do 

SUAS 
 

Seção I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 19 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do 
Município de Nova Iguaçu é um órgão superior de deliberação 
colegiada, instituído por lei específica.       

 
Seção II 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 20 A Conferência Municipal de Assistência Social é instância 
máxima de debate, de formulação e de avaliação da política pública 
de assistência social e de definição de diretrizes para o 
aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do 
governo e da sociedade civil.  

Art. 21 A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar 
as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, 
especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e 
comissão organizadora; 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da 
acessibilidade às pessoas com deficiência; 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação 
dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da 
sociedade civil; 

IV - publicidade de seus resultados; 

V - determinação do modelo de acompanhamento de suas 
deliberações; e 

VI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência 
social. 

Art. 22 A Conferência Municipal de Assistência Social será 
convocada, ordinariamente, a cada quatro anos pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social e, extraordinariamente, a cada 2 
(dois) anos, conforme deliberação da maioria dos membros do 
Conselho. 

Seção III 
DA PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 
Art. 23 É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle 
social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à 
participação e ao protagonismo dos usuários no Conselho e na 
Conferência Municipal de assistência social.  

Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e público da 
política de assistência social, e os representantes de organizações de 
usuários são sujeitos coletivos expressos nas diversas formas de 
participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo 
direto, enquanto usuário. 

Art. 24 O estímulo à participação dos usuários pode ser observada a 
partir da articulação com movimentos sociais e populares e de apoio 
à organização de diversos espaços, tais como: fórum de debate, 
audiência pública, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos 
usuários, dentre outras, o planejamento do conselho e do órgão 
gestor, a ampla divulgação do processo nas unidades prestadoras de 
serviços e a descentralização do controle social por meio de 
comissões regionais ou locais.  

Seção IV 
DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE 

NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SUAS. 
 
Art. 25 O Município é representado nas Comissões Intergestores 
Bipartite – CIB e Tripartite – CIT, instâncias de negociação e 
pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do 
SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo 
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – 
COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social – CONGEMAS. 

§1º O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins 
lucrativos que representam as secretarias municipais de assistência 
social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, 
onerando o município quanto a sua associação a fim de garantir os 
direitos e deveres de associado.    

§2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender 
das especificidades regionais.  
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CAPÍTULO V  
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS 

PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE 

ENFRENTAMENTO DA POBREZA. 
 

Seção I  
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Art. 26 Os Benefícios Eventuais observarão as disposições insertas 
na Lei Municipal n.º 4.857, de 08 de agosto de 2019. 

Seção II 
DOS SERVIÇOS 

 
Art. 27 Os serviços socioassistenciais são atividades continuadas que 
visam à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para 
as necessidades básicas, observam os objetivos, princípios e 
diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 8.742, 07 de dezembro de 
1993.  
 

Seção III 
DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 28 Os programas de assistência social compreendem ações 
integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 
abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 
benefícios e os serviços assistenciais. 

 § 1º Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, obedecidas a Lei Federal nº 8.742, 07 de 
dezembro de 1993, e as demais normas gerais do SUAS, com 
prioridade para a inserção profissional e social. 

§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa 
com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de 
prestação continuada, estabelecido no artigo 20 da Lei Federal nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993.  

Seção IV 
DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA 

 
Art. 29 Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem a 
instituição de investimento econômico-social a grupos populares, 
buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes 
garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das 
condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade 
de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social. 
 

CAPÍTULO VI 
DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 30 São entidades ou organizações de assistência social aquelas 
sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei 
Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 

Art. 31 As entidades e organizações de assistência social e os 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão 
ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social, para que 
obtenham a autorização de funcionamento no âmbito da Política 

Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais 
de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

Art. 32 Constituem critérios para a inscrição das entidades ou 
organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais: 

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;  

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e 
garantia de direitos dos usuários;  

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais;  

IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na 
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

Art. 33 As entidades e organizações de assistência social no ato da 
inscrição demonstrarão:  

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída; 

II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado, 
integralmente, no território nacional, na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;  

III - elaborar plano de ação anual; 

IV - ter expresso em seu relatório de atividades:  

a) finalidades estatutárias;  

b) objetivos;  

c) origem dos recursos;  

d) infraestrutura; e  

e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício 
socioassistencial executado. 

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes 
etapas de análise:  

I- análise documental; 
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II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do 
processo; 

III - elaboração do parecer da Comissão; 

IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião 
plenária; 

V - publicação da decisão plenária; 

VI - emissão do comprovante; e 

VII - notificação à entidade ou à organização de Assistência Social, 
por ofício. 

CAPÍTULO VII 
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 34 O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é 
previsto e executado por meio dos instrumentos de planejamento 
orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser 
inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos, alocados 
no Fundo Municipal de Assistência Social, serem voltados à 
operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

Art. 35 Caberá ao órgão gestor da assistência social, responsável 
pela utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de 
Assistência Social, o controle e o acompanhamento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos 
respectivos órgãos de controle, independentemente, de ações do 
órgão repassador dos recursos. 

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar 
informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu 
fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento 
de sua boa e regular utilização. 

Seção I 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 36 O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo 
público de gestão orçamentária, financeira e contábil, tem o objetivo 
de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

Art. 37 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS: 

I - recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e 
Estadual de Assistência Social; 

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a 
Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício; 

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações 
internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais; 

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, 
realizadas na forma da lei; 

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias 
oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação 
de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de 
Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios 
no setor; 

VI - produto de convênios firmados com outras entidades 
financiadoras; 

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; e 

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 

§1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo Municipal de 
Assistência Social será automaticamente transferida a sua conta, tão 
logo sejam realizadas as receitas correspondentes.  

§2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em 
instituições financeiras oficiais, em conta especial, sobre a 
denominação – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 

§3º As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal 
das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social.  

Art. 38 O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Art. 39 Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
serão aplicados em: 

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de 
assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social ou por Órgão conveniado; 
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II - em parcerias entre poder público e entidades ou organizações de 
assistência social para a execução de serviços, programas e projetos 
socioassistencial específicos; 

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros 
insumos necessários ao desenvolvimento das ações 
socioassistenciais; 

IV - construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
para prestação de serviços de Assistência Social; 

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações de Assistência 
Social; 

VI - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no 
inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; e 

VII - pagamento de profissionais que integrarem as equipes de 
referência, responsáveis pela organização e oferta das ações na área 
da assistência social. 

Art. 40 O repasse de recursos para as entidades e organizações de 
Assistência Social será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social, observando o disposto nesta Lei. 

 Parágrafo único. As entidades e organizações da Assistência Social, 
para fins de recebimento de repasse de recursos de que trata o caput 
desse artigo, deverão observar o artigo 6ºB e parágrafos da Lei n.º 
8.742 de 7 dezembro de 1997.   

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 41 Ficam revogados os artigos 3º, 4º e 5º da Lei municipal n.º 
3.915, de 28 de março de 2008, permanecendo inalterados os demais 
dispositivos.   

Art. 42 Revoga-se a Lei n.º 2.746, de 19 de junho de 1996, como 
também as disposições em contrário. 

Art. 43 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 

Nova Iguaçu, RJ, 17 de dezembro de 2019. 

 

ROGÉRIO MARTINS LISBOA 

Prefeito 

PORTARIA Nº 692 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019  

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso das atribuições 
que lhe confere a legislação em vigor,  

RESOLVE: 
    

NOMEAR MATHEUS MENDES DE ARAÚJO, para o Cargo de Auxiliar de 
Produção Aquícola –Símbolo DAS V, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo – SEMADETUR – a 
partir desta publicação.   
 

ROGERIO MARTINS LISBOA 
Prefeito 

 
 

PORTARIA Nº 693 DE  17 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
O PREFEITO DE NOVA IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe confere 
a legislação em vigor,  
 
RESOLVE: 
 
1. EXONERAR, Ana Carolina Rodrigues Barros, matrícula nº 
60/716.544-2, do Cargo em Comissão de Assessor de Administração, 
Símbolo DAS III, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e 
NOMEAR para o mesmo cargo, Leonardo Bittencourt Pereira, a contar 
desta publicação. 
 
2. TORNAR SEM EFEITO NA PORTARIA Nº 656/2019, a nomeação de 
CRISTIANE CARVALHO SÁ BARRETO, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico de 19 de novembro de 2019, E NOMEAR ANA CAROLINA 
RODRIGUES BARROS, para ocupar o mesmo cargo em comissão de 
Assessor de Almoxarifado da Educação, Símbolo DAS IV, da Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, a contar desta publicação. 

 
ROGÉRIO MARTINS LISBOA 

Prefeito 
 

 
SEMAD 

 

 
PORTARIA SEMAD Nº 1051 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e considerando o que 
dispõe o Artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 4.058 de 31 de agosto de 2010: 
 
RESOLVE: 
 
CONCEDER LICENÇA PARA ALEITAMENTO MATERNO às servidoras 
abaixo relacionadas, com base na Nota Técnica nº 01/2010 – OBN (PCP), 
da Procuradoria Geral do Município, publicada no Diário Oficial do 
Município, Jornal de Hoje de 26 de janeiro de 2011 e nos fundamentos 
contidos no processo administrativo especificado no quadro a seguir:  

 

Nº 

PROCESSO 
NOME MATRÍCULA PERÍODO 

SECRETARI

A 

2019/172536 
NATALIA SANTOS DA 

SILVA COSTA 
10/714.459-5 

90 dias a p/ 
24/12/2019 

SEMED 

2019/174872 
ELISABETH CRISTINA 

DOS SANTOS 
LOUREIRO DA COSTA 

10/696.778-0 
90 dias a p/ 
11/01/2020 

SEMED 

2019/176025 
VANESSA SOLIDADE 
DE MELO DA SILVA 

10/704.546-1 
90 dias a p/ 
01/01/2020 

SEMED 

 
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 

Secretário Municipal de Administração 
Mat.: 60/701822-9 

  

PORTARIA SEMAD Nº 1052 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 4.058, de 31 de 



11 
 

            Estado do Rio de Janeiro 
            Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 
 

Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019  

agosto de 2010 e cf. parecer da Junta Médica contido no processo 
administrativo nº  2019/169362.     

CONCEDE: 
 

A servidora KARLA RENATA MEDEIROS DANTAS, matrícula nº 
13/712.621-2, investida no cargo de Professor ll, lotada na SEMED, 
redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho fixada 
para o desempenho de suas atribuições.  

.  
ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 

Secretário de Administração 
Mat.: 60/701822-9 

                                                                                                            
PORTARIA SEMAD N° 1053 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 20, parágrafo único, da Lei n.º 
2.378/92, cf. parecer da Junta Médica, contido no processo 2019/158733. 

RESOLVE: 
 
CONCEDER ao servidor ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO, matrícula 
nº 10/711.779-9, investido no cargo de Professor ll, lotado na SEMED, 
readaptação de função extraclasse, pelo período de 06 (seis) meses, a 
partir de 31/12/2019. 

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 
Secretário Municipal de Administração 

Mat.: 60/701822-9 
 

PORTARIA SEMAD Nº 1054 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere a legislação em vigor,  

 
C  O  N  C  E  D  E: 
 

LICENÇA-PRÊMIO aos funcionários abaixo relacionados: 

PROCESSO NOME MATRICULA SEC. PERÍODO QUINQUE

NIO 

2009/021420 MAGDA 
MARIA 
BASSANI DE 
FRANÇA 

10/068.853-1 SEMAD 01/12/2019 
a 

29/02/2020 

1990/1995 

 
2018/026037 

 
ANA 
CRISTINA 
FONTES 
MARTINS 
SOUZA 

 
10/691.066-5 

 
SEMED 

 
03/02/2020 

a 
02/03/2021 

1996/2001 
2001/2006 
2006/2011 
2011/2016 

2018/034995 ALEXANDRE 
DE ATHAYDE 
BARBOSA 

10/713.247-5 SEMUS 02/03/2020 
a 

01/06/2020 

2013/2018 

2018/041116 ALINE 
GESTA 
PALMARES 
MARTINS  

10/696.898-6 SEMED 01/02/2020 
a 

30/04/2020 

2012/2017 

2018/213693 ANA MARIA 
DE FREITAS 
SOUZA 

10/688.982-8 SEMUS 02/03/2020 
a 

01/06/2020 

2013/2018 

2019/024607 MARCIA 
CLAUDIO 
VIEIRA 

10/703.687-4 SEMUS 02/03/2020 
a 

01/06/2020 

2013/2018 

2019/012358 ERIKA 
MEIRELES 
FRAGA 

10/697.866-2 SEMED 21/11/2019 
a 

20/05/2020 

2008/2013 
2013/2018 

2019/037462 GISLANE 
FREITAS DE 
SOUZA 

10/696.656-8 SEMED 15/08/2019 
a 

14/02/2020 

2007/2012 
2012/2017 

2019/036646 ALINE 
PEREIRA 
CARVALHO 
DOS 
SANTOS 

10/710.166-0 SEMUS 26/11/2019 
a 

25/02/2020 

2011/2016 

 

ADRIANO SILVÉRIO HOFFMANN 
Secretário Municipal de Administração 

Mat.: 60/701822-9 
 

 
SEMAS 

 

 
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 

 
PROCESSO Nº 2019/005587 
PARTE: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E OS ABAIXO 
RELACIONADOS 
OBJETO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR PRAZO 
DETERMINADO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ. 
VALOR MENSAL: CONFORME PLANILHA ABAIXO 
PROGRAMA DE TRABALHO: 03.30.01.08.244.5109.2185 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.390.04 e 3.3.90.13 
FONTE DE RECURSOS: 129 – FMAS 
NOTA DE EMPENHO: 105/2019 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Constituição Federal e Lei Complementar 
053/2017 
DATA DA RESCISÃO: A contar da data constante na planilha abaixo: 
 

CARGO NOME VALOR (R$) 
DATA DA 

RESCISÃO 

VISITADOR ALINE OLIVEIRA DE LIMA 1.150,00 17/12/2019 

  1.150,00  

 
Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2019. 

 
ELAINE MEDEIROS 

Matrícula: 60/700.318-9 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 
SEMED 

 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROCESSO Nº: 2018/212529 
CONVENIO Nº 008/SEMED/2016  
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: SETEMBRO E OUTUBRO DE 
2018. 
 
Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria 
Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao 
disposto nos Incisos IV e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, 
conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação 
de contas da CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO, referente aos 
recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do Convênio nº 
008/SEMED/2016.   

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2019.  
 

MARIA VIRGINIA ANDRADE ROCHA 
Secretária Municipal de Educação 

Mat. 11/694.638-8 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROCESSO Nº: 2018/020984 
CONVENIO Nº 008/SEMED/2016  
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: JANEIRO E FEVEREIRO DE 
2018. 
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Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria 
Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao 
disposto nos Incisos IV e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, 
conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação 
de contas da CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO, referente aos 
recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do Convênio nº 
008/SEMED/2016.   

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2019.  
 

MARIA VIRGINIA ANDRADE ROCHA 
Secretária Municipal de Educação 

Mat. 11/694.638-8 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROCESSO Nº: 2019/032978. 
TERMP DE COLABORAÇÃO Nº 008/SEMED/2019  
PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FEVEREIRO E MARÇO DE 
2019. 
 
Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria 
Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao 
disposto nos Incisos IV e V do art. 24 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96, 
conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação 
de contas da CÁRITAS DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU referente aos 
recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 008/SEMED/2019.   

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2019.  
 

MARIA VIRGINIA ANDRADE ROCHA 
Secretária Municipal de Educação 

Mat. 11/694.638-8 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 Nº 2019/164589 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
Em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Município 
(PGM) e da Secretaria Municipal de Controle Geral (SEMCONGER), 
AUTORIZO e RATIFICO a contratação POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
com fulcro no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, art. 17, II, do Decreto 
Municipal 10.662/16 e Art. 1º do Decreto Municipal nº 7.206/2005, do 
processo que tem por objetivo a LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA 
RUA BORGES, Nº 234, VILA BORGES, NOVA IGUAÇU, pelo período de 
36 meses, perfazendo um total de R$ 174.636,72 (cento e setenta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) em favor de 
AURORA DA SILVA SANTOS. 
 

Em, 16 de dezembro de 2019. 
 

Maria Virgínia Andrade Rocha 
Secretária Municipal de Educação 

Mat. nº 11/694.638-8 
 

 
SEMIF 

 

 
PORTARIA Nº. 085/SEMIF/2019. 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, no 
uso das atribuições legais, considerando o contido na Portaria Nº 
082/SEMIF/2019, de Dezesseis Dezembro de 2019 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a seguinte(s) portaria(s): 
 

PORTARIA DATA PUBLICAÇÃO 

Nº. 082/SEMIF/2019 16/12/2019 

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogando-se as disposições em contrário. 
 

Cleide de Oliveira Moreira  
Secretária Municipal de Infraestrutura. 

- SEMIF - 
 

PORTARIA Nº. 086/SEMIF/2019 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das 
atribuições legais conferidas pelo Art. 104, da L.O.M. 
  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, nos termos do Art. 9º e 51 cc. 52, do Decreto 
Municipal 10.662/16, o servidor abaixo relacionado para integrar a 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, do Contrato 
034/SEMUS/2019, Processo Nº 2018/027.340 referente à EXECUÇÃO 
DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-
OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS Á PERFEITA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 
REFORMA GERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA TÂNIA 
– NOVA IGUAÇU, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA: 
SUELI TINOCO, VILA TÂNIA – NOVA IGUAÇU. 
 
PARTES: PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU e 
CONSTRUTORA BRASILEIRA SUSTENTÁVEIS LTDA. 
 

 VITOR FERNANDES PIMENTEL– Matr.60/716.056-7  

 ADRIANO DA COSTA MACHADO – Matr. 60/714.290-4  

 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ABDEL – Matr. 60/695539-7 
 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogando-se as disposições em contrário. 
 

Cleide de Oliveira Moreira 
Secretária Municipal de Infraestrutura. 

- SEMIF - 
 
PORTARIA Nº. 087/SEMIF/2019 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das 
atribuições legais conferidas pelo Art. 104, da L.O.M. 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, nos termos do Art. 9º e 51 cc. 52, do Decreto 
Municipal 10.662/16, o servidor abaixo relacionado para integrar a 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, do Contrato 
031/SEMUS/2019, Processo Nº 2018/ 027.337 referente à EXECUÇÃO 
DE REFORMA E CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á PERFEITA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE SANTA EUGÊNIA, LOCALIZADA NO SEGUINTE 
ENDEREÇO: RUA MORRO AGUDO, 10- SANTA EUGÊNIA – NOVA 
IGUAÇU. 
 
PARTES: PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU e CHANGE 
ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICO – COMÉRCIAL LTDA. 

 

 VITOR FERNANDES PIMENTEL– Matr.60/716.056-7  
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 ADRIANO DA COSTA MACHADO – Matr. 60/714.290-4  

 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ABDEL – Matr. 60/695539-7 
 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogando-se as disposições em contrário. 
 

Cleide de Oliveira Moreira 
Secretária Municipal de Infraestrutura. 

- SEMIF - 
 
PORTARIA Nº. 088/SEMIF/2019 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das 
atribuições legais conferidas pelo Art. 104, da L.O.M. 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, nos termos do Art. 9º e 51 cc. 52, do Decreto 
Municipal 10.662/16, o servidor abaixo relacionado para integrar a 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, do Contrato 
060/CPL/2019, Processo Nº 2019/033.819 referente à CONTRAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL COM OBJETIVO DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS RISCOS DE ENCHETES NO BAIRRO 
CARMARI – NOVA IGUAÇU. 
 
PARTES: PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU e FAB MIX 
CONCRETOS LTDA ME. 

 

 WALLACE BARBOSA DE SOUZA – Matr. 60/715.387-7 

 ADRIANO DA COSTA MACHADO – Matr. 60/714.290-4  

 DANIEL AUGUSTO DE CARVALHO MARTINS – Matr. 1085 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogando-se as disposições em contrário. 
 

Cleide de Oliveira Moreira 
Secretária Municipal de Infraestrutura. 

- SEMIF - 
 

 
CODENI 

 

 
CIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU 

CODENI 
CNPJ/28.732.006/0001-72 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
De acordo com o art.124 §1º da Lei 6.404/76, e do seu Estatuto, ficam os 
Senhores Acionistas convocados para a AGE  a realizar-se no dia 10 DE 
JANEIRO DE 2020, em sua sede, à Av. Governador Portela , 812 - Centro, 
N. Iguaçu/RJ, em 1ª convocação às 09:00h e em 2ª convocação às 09:30h 
com qualquer número de Acionistas, para examinar discutir e deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Alteração do Regimento Interno da 
CODENI; 02) Recomposição e recondução dos membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal. Ficam à disposição dos Acionistas na 
sede da Empresa durante o horário comercial até a realização da 
Assembléia a documentação de alteração proposta para quaisquer outros 
esclarecimentos. Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2019. A Diretoria. 
 

Paulo César de Souza. 
Diretor Presidente 

 
DESPACHO DO PRESIDENTE 

PROCESSO Nº 197/CODENI/2019  
PREGÃO PRESENCIAL  

LICITAÇÃO Nº 06/CODENI/2019 
 
EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA DIRETORIA JURÍDICA E 
DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E NAS 
INFORMAÇÕES DOS SETORES COMPETENTES QUE COMPÕEM A 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CODENI, 
HOMOLOGO O CERTAME NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - 
LICITAÇÃO Nº 06/CODENI/2019, QUE TRATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSUMO 
DURÁVEL E COMUM, DE USO CIVIL PARA DIOP-DIRETORIA DE 
OBRAS E OPERAÇÕES E DIVU - DIRETORIA DE VIAS URBANAS   EM 
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, 
EM FAVOR DAS EMPRESAS: A.M. MOZER COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI  -  CNPJ. 31.139.508/0001-07, PARA OS ITENS: 
01;02;04;06;07;08;10;14;15;16 E 20, PERFAZENDO O VALOR DE 
R$57.046,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS); 
MEDDIAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ. Nº 
20.965.890/0001-83, PARA OS ITENS: 17;18 E 19, PERFAZENDO O 
VALOR DE R$ 92.560,00 (NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E 
SESSENTA REAIS); LFC DE SOUZA BAZAR – CNPJ. Nº 
07.564.359/0001-30, PARA OS ITENS: 03;05;09;11;12;13;21;22;23;27 E 
31, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 166.453,00 (CENTO E SESSENTA 
E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) E PA2 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E 
ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ. Nº 01.879.234/0001-13, PARA OS ITENS: 
28;29;30 E 32, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 50.330,00 (CINQUENTA 
MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL 
GERAL PARA A LICITAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 366.389,00  
(TREZENTOS E  SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E 
NOVE REAIS), FICANDO AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DE DESPESA 
EM FAVOR DAS LICITANTES VENCEDORAS. 

 
NOVA IGUAÇU, 16 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

PAULO CESAR DE SOUZA 
PRESIDENTE – CODENI 
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SEMEF 

 
PORTARIA SEMEF Nº 027 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 

REGULAMENTA, NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA A LEI COMPLEMENTAR Nº 068 DE 29 DE MAIO DE 2019 E REGULAMENTA OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS. 

 

Considerando o conteúdo da Lei Complementar 068 de 29 de maio de 2019; 

Considerando os artigos 1º e 3º do Decreto 11.817 de 06 de dezembro de 2019. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, no exercício de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, DETERMINA: 

 

Art. 1º. Ficam criados os seguintes documentos a serem utilizados quando da solicitação e análise do reconhecimento de imunidade, isenção e não 

incidência tributária: 

 

I. ANEXO I – Termo de Responsabilidade de Renovação de isenção para Ex Combatentes; 

II. ANEXO II – Termo de Responsabilidade de Isenção para Idosos; 

III. ANEXO III - Termo de Responsabilidade de Renovação de isenção para idosos; 

IV. ANEXO IV - Termo de Responsabilidade para Isenção para deficientes físicos; 

V. ANEXO V - Formulário de Análise de Renovação de Isenção; 

VI. ANEXO VI - Declaração de Entidade. 

 

§1º - Os formulários descritos neste artigo ficarão disponíveis para os contribuintes tanto nas Centrais de Atendimento desta Secretaria quanto no Portal 

do Contribuinte, no sitio web da Prefeitura. 

§2º - A Declaração de Entidade deverá ser encaminhada, devidamente acompanhada dos demais documentos descritos no artigo 8º da Lei Complementar 

68 de 29 de maio de 2019, preferencialmente por via eletrônica, através do Portal da nota Fiscal Eletrônica desta Secretaria, até o prazo descrito no 

artigo 11, “I” do mesmo diploma legal, sob pena de suspensão da imunidade. 

 

Art. 2º. As Certidões de Imunidade, Isenção ou Não incidência deverão ser emitidas em meio digital, com assinatura eletrônica, Código de Verificação 

ou “QR Code” e disponibilizadas no Portal do Contribuinte, no sitio web da Prefeitura a partir de 1º de março de 2020. 

 

Art. 3º. Fica delegada a competência descrita no artigo 1º do Decreto 11.817 de 06 de dezembro de 2019, na seguinte forma: 

 

I. Nos casos descritos nos artigos 1º, 5º, 15, 17 e 18 da Lei Complementar nº 68 de 29 de maio de 2019, fica delegada a competência para 

acolher os pareceres técnicos e deferir os pedidos dos benefícios ao Presidente da Junta de Recursos Fiscais. 

II. Nos demais casos, fica delegada a competência para acolher os pareceres técnicos e deferir os pedidos dos benefícios ao Subsecretário ao 

qual está subordinado o Departamento responsável pela análise do benefício. 

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Fabiano Muniz da Silva 

Secretário Municipal de Economia Planejamento e Finanças – SEMEF 

 



15 

 

             Estado do Rio de Janeiro 
             Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
  

Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 



19 

 

             Estado do Rio de Janeiro 
             Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
  

Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019 

ANEXO V 
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ANEXO VI 
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