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Atos do Prefeito 
 
DECRETO Nº 2.237/18, DE 16 DE FEVERERIRO DE 2018. 
 

“Regulamenta a Lei nº 1.428/17, no que se refere as normas técnicas de instalação dos abrigos 
em pontos de parada de ônibus, das estações de embarque e desembarque, dos totens 
indicativos de ponto de parada de ônibus, bem como dos relógios eletrônicos digitais de tempo, 
temperatura, qualidade do ar e outras informações institucionais, com exploração publicitária, 
no Município de Queimados.” 

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Este decreto regulamenta a Lei nº 1.428/17, de 28 de dezembro de 2017, no que se refere as normas técnicas de 

instalação dos abrigos em pontos de parada de ônibus, das estações de embarque e desembarque e dos totens indicativos de ponto 
de parada de ônibus, bem como dos relógios eletrônicos digitais de tempo, temperatura, qualidade do ar e outras informações 
institucionais, com exploração publicitária, no Município de Queimados.  
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º - Para fins deste decreto, considera-se: 
 

I. mobiliário urbano: o conjunto de elementos instalados em logradouros ou espaços de uso público, colocados à 
disposição da coletividade, sem agredir a paisagem urbana, com as seguintes funções urbanísticas: circulação e 
transportes, ornamentação da paisagem e ambientação urbana, descanso e lazer, serviços de utilidade pública, 
comunicação e publicidade, atividade comercial e acessórios à infraestrutura; 

 
II. relógios eletrônicos: equipamentos com iluminação interna, destinados à orientação do público em geral quanto ao 

horário, temperatura, poluição do local e outras informações institucionais, podendo ser instalados nas vias públicas, 
nos canteiros centrais e nas ilhas de travessia de avenidas; 

 
III. ponto de parada de ônibus: local onde os veículos realizam a operação de embarque e desembarque de passageiros; 
 
IV. totem: elemento de comunicação visual destinado à identificação do ponto de parada de ônibus, quando houver 

impedimento para instalação de abrigos; 
 
V. abrigos em pontos de parada de ônibus: instalações de proteção contra as intempéries, destinadas aos usuários do 

sistema de transporte público, instaladas em pontos de parada e terminais, devendo, em sua concepção, ter definidos 
os locais para veiculação de publicidade e os painéis informativos, referentes ao sistema de transporte e sua 
integração com o metropolitano; 

 
VI. estação de embarque e desembarque: instalações destinadas ao transbordo de passageiros de ônibus, ou conjunto de 

abrigos instalado em corredores de ônibus, constituídos por estrutura, cobertura, banco, painel de informação e, 
quando possível, painel publicitário, com o propósito de melhorar as condições de segurança e conforto dos usuários 
do transporte coletivo sobre pneus; 

 
VII. placa sinalizadora de logradouro público: elemento do mobiliário urbano, destinado à sinalização dos logradouros 

públicos, com veiculação de informações a transeuntes e mensagens institucionais, por meio de imagens impressas ou 
eletrônicas, consistindo em sistema de sinalização global para a cidade; 

 
VIII. coletores de lixo: elemento do mobiliário urbano, destinado à manutenção e conservação da limpeza da cidade, 

podendo haver exploração publicitária ou veiculação de informações e mensagens institucionais, por meio de imagens 
impressas; 

 
IX. mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, de acordo 

com as atividades nele desenvolvidas, devendo operar-se de forma universal, segura, eficiente e sustentável; 
 
X. transporte público de passageiros: o serviço público compreendido no sistema de transporte coletivo regular de 

passageiros, efetuado pelos diversos tipos de ônibus que circulam no Município, compreendendo veículos, 
equipamentos e infraestrutura. 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 3º - A instalação de todos os elementos de mobiliário urbano objeto da concessão autorizada pela Lei nº 1.428/17, deve 
considerar a compatibilidade com o entorno urbano, bem como a funcionalidade, segurança, proteção, conforto, ergonomia, 
usabilidade, acessibilidade, visualização, interação com o usuário, limpeza e facilidade de manutenção, respeitando as normas 
técnicas pertinentes, inclusive aquelas disciplinadas neste decreto. 
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Art. 4º - Os painéis de mensagens ou de informações, do tipo eletrônico ou estático, deverão transmitir e disponibilizar 
informações e conteúdo, de interesse público e coletivo, oriundos dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Queimados, 
assim como deverão transmitir e disponibilizar campanhas de informação. 

 
Art. 5º - A veiculação de publicidade nos elementos de mobiliário urbano de que trata este decreto, deverá ser objeto de 

autocontrole ético, bem como atender rigorosamente a legislação aplicável, sendo proibido qualquer tipo de mensagem que atente 
contra a segurança pública, a moral, a saúde e os bons costumes. 

 
Art. 6º - A implantação dos novos relógios eletrônicos digitais, dos novos abrigos em pontos de parada de ônibus e das novas 

estações de embarque e desembarque considerará, preferencialmente, a substituição do mobiliário existente. 
 
Art. 7º - O mobiliário urbano e outros equipamentos existentes deverão ser substituídos, conforme as especificações previstas 

no respectivo edital de licitação, devendo suas destinações atender a legislação e normas vigentes, quanto aos materiais, utensílios e 
equipamentos relacionados com o patrimônio público. 

 
Art. 8º - Todas as obras e serviços, sejam de construção, implantação, manutenção ou reforma, a serem realizadas nos 

logradouros públicos onde serão implantados os elementos de mobiliário urbano, bem como eventuais danos ou prejuízos causados ao 
Poder Público ou a terceiros, serão de responsabilidade exclusiva da concessionária, a qual deverá estar expressa no respectivo edital 
de licitação. 

 
Parágrafo único – As despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como consumo de água, enterramento de redes, 

consumo de energia elétrica e rede de comunicação, serão de responsabilidade total e exclusiva da concessionária. 
 
Art. 9º - Os elementos de mobiliário urbano objeto deste decreto não poderão criar obstáculos à livre circulação de pessoas, 

devendo sua instalação observar as normas previstas neste decreto, bem como na legislação vigente sobre a matéria. 
 
Art. 10 - A adequada instalação dos relógios eletrônicos digitais, dos abrigos em pontos de parada de ônibus, dos totens 

indicativos de ponto de parada de ônibus, das placas sinalizadoras de logradouro público, dos coletores de lixo e das estações de 
embarque e desembarque, deverá compreender as obras necessárias à reforma ou construção de passeios, calçadas, canteiros e 
praças, redes de abastecimento de energia elétrica e remanejamento de interferências, em conformidade com a legislação municipal 
pertinente, inclusive no tocante às regras relacionadas à acessibilidade e à mobilidade. 

 
Parágrafo único – A recuperação dos pavimentos de calçadas e logradouros públicos, atingidos por serviços relacionados à 

instalação do mobiliário urbano este decreto, deverá atender a legislação vigente aplicável. 
 
Art. 11 - A concessionária poderá propor modificações nos equipamentos, em razão de avanços tecnológicos surgidos no 

decorrer da execução do contrato ou em função de demanda por novos serviços, devendo submeter quaisquer alterações à prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, DAS ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, 
DOS TOTENS INDICATIVOS DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS, DAS PLACAS SINALIZADORAS DE LOGRADOURO PÚBLICO 
E DOS COLETORES DE LIXO 
 

Art. 12 - O principal objetivo da instalação dos abrigos em pontos de parada de ônibus, das estações de embarque e 
desembarque de passageiros, dos totens indicativos de ponto de parada de ônibus, das placas sinalizadoras de logradouro público e 
dos coletores de lixo é dar suporte ao sistema municipal de transporte urbano de passageiros, de forma a assegurar, em sentido 
amplo, abrigo e conforto aos usuários, organizar o embarque e desembarque de passageiros e fornecer informações sobre o sistema 
de transporte. 

 
Art. 13 - A implantação, a supressão e o remanejamento dos abrigos em pontos de parada de ônibus, das estações de 

embarque e desembarque de passageiros, dos totens indicativos de ponto de parada de ônibus, das placas sinalizadoras de 
logradouro público e dos coletores de lixo somente serão realizados após a aprovação da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito. 

 
Parágrafo único – A aprovação a que se refere o caput deste artigo deverá observar as determinações dos órgãos 

competentes da Prefeitura Municipal de Queimados, em especial da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e da Secretaria Municipal de Obras. 

 
Art. 14 - Os painéis de mensagens ou de informações, cujo conteúdo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito, deverão dispor de sistema de informações aos usuários, compostos de painéis estáticos e/ou eletrônicos, 
contendo, no mínimo: 

 
I. no caso de totens indicativos de ponto de parada de ônibus: identificação do ponto de parada de ônibus e das linhas de 

ônibus que o ponto de parada atende; 
 
II. no caso de abrigos em pontos de parada de ônibus: identificação do ponto de parada de ônibus, das linhas de ônibus 

que o ponto de parada atende e itinerário resumido das linhas de ônibus; 
 
III. no caso de estações de embarque e desembarque de passageiros: identificação do ponto de parada de ônibus, das 

linhas de ônibus que o ponto de parada atende, itinerário das linhas de ônibus, previsão de chegada dos veículos 
naquele determinado ponto, marcação sincronizada de hora e informações de interesse do Município; 
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IV. no caso de placa de sinalização de logradouro público: identificação contendo o nome das ruas. 

  
Art. 15 - O painel de mensagens ou informações deverá ter suas faces úteis voltadas para a área interna da estação de 

embarque e desembarque ou do abrigo em ponto de parada de ônibus, tendo a área total de, no máximo, 2,0m² (dois metros 
quadrados). 

Art. 16 - Os painéis publicitários não poderão, em nenhuma hipótese, dificultar ou impedir a visibilidade dos usuários do 
transporte coletivo. 

 
Parágrafo único – Quando o painel publicitário for instalado perpendicularmente ao meio-fio (guia), deverá ser instalado na 

lateral posterior do abrigo, considerando o sentido da mão de direção. 
 
Art. 17 - Se não for possível a instalação de painel publicitário no mesmo espaço da implantação do abrigo em ponto de parada 

de ônibus, será permitida a instalação de um painel publicitário deslocado do abrigo, no mesmo passeio público, imediatamente após o 
obstáculo físico que impossibilita a sua visualização ou instalação no abrigo. 

 
Art. 18 - O mobiliário urbano, previsto na Lei nº 1.428/17 e neste decreto, deverá obedecer as seguintes descrições: 
 

I. Abrigo em ponto de parada de ônibus: podendo ter dimensão mínima de 3,00m (três metros) de comprimento, 1,50m 
(um metro e meio) de largura e 2,00m (dois metros) de altura; 

 
II. Totens Indicativos: as medidas deverão variar entre 20 cm (vinte centímetros) e 30 cm (trinta centímetros) de largura. A 

altura permitida para os painéis deverá variar entre 1,90m (um metro e noventa centímetros) e 3,0m (três metros) de 
altura e 1,25m (um metro e vinte e cinco) de largura; 

 
III. Placas Sinalizadoras de Logradouro Público: podendo ter dimensão máxima de até 3,00m (três metros) de altura por 

1,00m (um metro) de comprimento, com a placa de publicidade: medida 1,00m (um metro) de altura por 1,00m (um 
metro) de largura, acoplada acima da placa sinalizadora de logradouro; 

 
IV. Coletores de Lixo: podendo ter dimensão máxima até de 1,00m (um metro) de largura por 1,00m (um metro) de altura, 

pés pontaletes medindo 1,30m (um metro e trinta centímetros) de altura ficando 290mm fixado no solo. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS 

 
Art. 19 - A prestação de serviços decorrente da instalação dos relógios eletrônicos digitais com marcação sincronizada de hora, 

tempo, temperatura e qualidade do ar deverá ser adequada ao pleno atendimento aos usuários, de forma a satisfazer as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia na sua prestação e atualidade, a qual compreende a 
modernidade das técnicas, do equipamento e sua instalação. 

 
Art. 20 - A distância mínima entre as bases de fixação dos relógios eletrônicos digitais, instalados num mesmo sentido de 

direção, não poderá ser inferior a 200m (duzentos metros). 
 
Art. 21 - A distância mínima entre as bases de fixação dos relógios eletrônicos digitais e dos abrigos em pontos de parada de 

ônibus e em estações de embarque e desembarque de passageiros, instalados num mesmo passeio público, não poderá ser inferior a 
50m (cinquenta metros). 

 
Art. 22 - A altura máxima dos relógios eletrônicos digitais a serem instalados nos logradouros públicos deverá ser de 5,0m 

(cinco metros), incluindo-se todos os seus componentes. 
 
Parágrafo único – As dimensões máximas do painel publicitário serão de 2,0m (dois metros) de altura por 1,50m (um metro e 

meio) de largura e as do painel informativo de 0,50m (cinquenta centímetros) de altura por 1,50m (um metro e meio) de largura; a área 
máxima de exposição publicitária será de 2,0m² (dois metros quadrados) por face. 

 
Art. 23 - Não será permitida a instalação do equipamento em braços projetados, voltados para o interior das ruas ou vias, a fim 

de não conflitar com o sistema de sinalização viária, devendo sua projeção estar a uma distância mínima de 20cm (vinte centímetros) 
do alinhamento das guias. 

 
Art. 24 - A distribuição geográfica para instalação do mobiliário urbano previsto na Lei nº 1.428/17 e neste decreto deverá 

obedecer a descrição do respectivo edital de licitação. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 25 - Os casos especiais de instalação de painéis publicitários deverão ser submetidos à análise Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito, à qual competirá a respectiva deliberação. 
 
Art. 26 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

P R E F E I T O 
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O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 
  RESOLVE: 

 
PORTARIA Nº 1186/18. CESSAR os efeitos da Portaria nº. 035/13, que tornou pública a cessão do servidor JOSÉ RIBAMAR DE 
LIMA, matrícula 2426753, cedido do Ministério da Saúde para o Município de Queimados, a contar de 05/05/2016. (Processo nº. 
0431/2018/01) 

 
PORTARIA Nº 1187/18. TORNAR SEM EFEITO PORTARIA Nº 1020/18 publicada no DOQ 256 de 21.01.2018, que NOMEOU a 
servidora ANGELA FREITAS, na Função de Confiança de Coordenador de Atividades Administrativas do Setor de Projetos Culturais, 
símbolo FC3, na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a contar de 21/01/2018. 
 
PORTARIA Nº 1188/18. NOMEAR GERDI VIEIRA DE SOUZA, no cargo em comissão de Assessor Operacional, Símbolo CC4, na 
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEMUSOP a contar de 19/02/2018. 
 

ERRATA 
PUBLICADO NO D.O.Q.  N.º 265 DE 02/02/2018. 
 
Onde se lê: PORTARIA Nº 1103/18. NOMEAR MAYCON PINHEIRO SILVA, no cargo em comissão de Chefe do Setor de Expediente, 
Símbolo CC6, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, a contar de 02/02/2018. 
Leia-se: PORTARIA Nº 1103/18. NOMEAR MAYCON PINHEIRO DA SILVA, no cargo em comissão de Chefe do Setor de Expediente, 
Símbolo CC6, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, a contar de 02/02/2018. 
 
PUBLICADO NO D.O.Q. N.º 270 DE 09/02/2018. 
 
Onde se lê: PORTARIA Nº 1161/18. NOMEAR JEFFERSON LOREDO, no cargo em comissão de Coordenador de CRAS, Símbolo 
CC3, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS a contar de 09/02/2018. 
Leia-se: PORTARIA Nº 1161/18. NOMEAR JEFFERSON DAVID LOREDO, no cargo em comissão de Coordenador de CRAS, Símbolo 
CC3, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS a contar de 09/02/2018. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº. 20420/2018/32         
Requerente: HIRON CANDIDO DO SACRAMENTO. 
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento- SEMFAPLAN, às fls. 11, e da 
Procuradoria Geral do Município- PGM, às fls.13, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento de IPTU, a HIRON CANDIDO DO 
SACRAMENTO, referente á Inscrição Imobiliária nº 0053185, uma vez que o requerente não atendeu aos requisitos contidos no art. 
200, III do Código Tributário do Município de Queimados- CTMQ. 
 
Processo: 0101/2018/01                                                                            
Requerente: Câmara Municipal de Queimados 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls.19/21, AUTORIZO o repasse financeiro à Câmara Municipal de 
Queimados, no valor de R$ 759.097,45 (setecentos e cinqüenta e nove mil noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente 
ao mês de fevereiro de 2018. 
 
Processo n.º 20111/2017/32                   
ERRATA do Despacho publicado no D.O.Q. nº 265, Sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018. 
ONDE SE LÊ: “... Processo nº 20111/2017/32 
Requerente Carlos Antônio Caetano Riofo (...)” 
Inscrição Imobiliária nº 0008941 
LEIA-SE: “... Processo nº 20111/2017/32 
Requerente Carlos Antônio Caetano Riofo (...)” 
Inscrição Imobiliária nº 0089186. 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 

PORTARIA N.º 141 /SEMAD/2018. 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO. As atuais práticas de governança 
adotadas pela Administração Pública Municipal; 

 
CONSIDERANDO as orientações do TCE/RJ, que visa à economicidade quanto à gestão da frota de veículos, em face da necessidade 
do controle da frota de veículos do controle do uso dos bens públicos; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar os servidores a seguir, para exercer a função de Gerenciamento dos veículos nas suas respectivas Secretarias, sem 
prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados: 
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Servidor Matrícula Cargo Secretaria A contar de: 

Bruno Argento Pereira 8820/02 Dir. DCCVO SEMAD 3/1/2018 

Marcio Correa Cardoso 8289/93 Assessor de Suporte SEMAD 3/1/2018 

Alex Groetars da Silva 4315/01 Dir. Executivo da Guarda Amb. SEMADA 3/1/2018 

Leandro de Souza da Silva 5702/09 Coord. de Oper. da Guarda Amb. SEMADA 3/1/2018 

Marco Antônio dos Santos 13010/01 Dir. Departamento de Trans. SEMUTTRAN 3/1/2018 

Ricardo da Silva Oliveira 10613/03 Chefe de Gabinete SEMUTTRAN 3/1/2018 

Denilson Vilar de Queiros 8208/22 Subsecretário de SEMCONSESP SEMCONSESP 3/1/2018 

Erivaldo Nicodemos de Souza 12462/02 Dir. de Posturas Municipais SEMUSOP 3/1/2018 

Edmilson Rodrigues Barbosa 9769/02 Subsecretário Adj. de Segurança SEMUSOP 3/1/2018 

Marcio Augusto de Oliveira 1676/43 Coord. de Rotinas Administrativas SEMOB 3/1/2018 

Romilda Gonçalves Machado 8210/42 Subsecretário de SEMUHAB SEMUHAB 3/1/2018 

Anderson Baptista da Costa 5724/01 Agente de Defesa Civil SEMDEC 3/1/2018 

André Faria Machado 4370/21 Agente de Defesa Civil SEMDEC 3/1/2018 

Alexander Oliveira da Silva 10711/02 Chefe do Setor de Expediente GAP 3/1/2018 

Luiz Augusto da Silva Macedo 10137/02 Assessor Jurídico SEMDEHPROC 3/1/2018 

Orlando K. Sá 8221/01 Subsecretário da SEMDRAG SEMDRAG 3/1/2018 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

                                                                                              Em, 19/02/2018. 
GETULIO DE MOURA 

Secretário Municipal de Administração – SEMAD 

 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 

 
Portaria nº. 010/18. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no 
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 1.148/2017. 

 Resolve: 
 
Conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade à servidora Maria Antônia do Nascimento 
Pio Rodrigues, tendo em vista o que consta no processo nº. 0233/2017/15, com fundamento no inciso III, alínea “a”,do artigo 40 c/c 
arts. 6º da EC nº.41/03, ambos da CF/88,ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais,APO-1, nível L,matrícula nº.2541/01lotada na 
Secretaria Municipal de Educação- SEMED, a contar da data desta publicação, com os seguintes proventos: 
Vencimento atribuído ao cargo de auxiliar de serviços gerais, APO 1, nível L, arts. 7º, §2º da Lei nº.  299/98.........................R$ 1.237,35 
Gratificação por tempo de serviço, 35%, art. 24, §4º da LOM................................................................................................R$ 433,07 
Total dos proventos de aposentadoria:.............................................................................................................................R$ 1.670, 42 
 

MARCELO DA SILVA FERNANDES 
Diretor – Presidente do PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/41 

 
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS, no uso de 
suas atribuições legais, 

Resolve: 
 

ATO PREVIQUEIMADOS Nº. 007/2018. Tornar público o gozo de férias a contar 01/03/2018 a 30/02/2018 referente ao período 
aquisitivo de 20/10/2016 a 19/10/2017 da servidora:  
 

 GRAZIELLY CASTELO SOUZA, Assessora de Patrimônio, matrícula nº20/15-4.  
 

MARCELO DA SILVA FERNANDES 
Diretor – Presidente do PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/41 

 

 

 
 
 


