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PODER EXECUTIVO 

Ano 27 – Piraí, 18 de julho de 2017– Nº1684

LEI Nº 1.283, 
DE 27 DE JUNHO DE 2017.

“Determina a inclusão de conteúdos 
referentes à cidadania nos currículos das 
escolas de ensino fundamental e médio”.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º - Os conteúdos Cidadania e Ética 
Social e Política, de caráter obrigatório, 
integrarão, respectivamente, a grade curricular 
dos ensinos fundamental e médio das escolas do 
Sistema Municipal de Educação.

 Art. 2º -Os conteúdos a que se refere ao 
art. 1° deverão incluir os seguintes temas:

I – direitos humanos, compreendendo:
a) direitos e garantias fundamentais;
b) direitos da criança e do adolescente;
c) direitos políticos e sociais.

II – noções de direito constitucional e eleitoral;

III – organização político-administrativa dos 
entes federados;

IV – formação ética, social e política do cidadão; 

V – a compreensão do exercício da cidadania e dos 
valores éticos em que se fundamentam a 
sociedade;

VI – educação Financeira.

 Art. 3º - Sem prejuízo ao previsto no art. 
1º, as escolas de ensino fundamental e médio 
integrantes do Sistema Municipal de Educação 
incluirão em seu plano curricular conteúdos e 
atividades relativos aos temas previstos no art. 2º 
desta lei, a serem abordados transversalmente. 

 Art. 4° - As despesas decorrentes da 
aplicação da presente Lei correrão à conta da verba 
própria do orçamento em vigor que, se necessário, 
será suplementada.

 Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor no 
segundo ano letivo subseqüente ao de sua 
publicação. 

 Art. 6° - Revogam-se as disposições em 
contrário.  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 
14 de julho de 2017.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
 Prefeito Municipal

LEI Nº 1.284, 
DE 03 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre o projeto “Adote Uma Praça” 
no município de Piraí - RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º - Dispõe sobre o projeto “Adote 
Uma Praça” no município de Piraí - RJ. 
Parágrafo Único: O programa tem por objetivo 
promover parcerias entre o poder público e a 
iniciativa privada, para urbanização, manutenção 
e conservação de logradouros públicos, no 
município de Piraí. 
 Art. 2º- Para efeitos desta lei são 
considerados logradouros públicos:
I – parques naturais;
II – parquinhos infantis;
III – academias populares;
IV – rotatórias; 
V – canteiros; 
VI – jardins;
VII – praças;
VIII – áreas de ginástica e lazer.
 Art. 3º - Será permitida a veiculação de 
publicidade no logradouro púbico adotado, por 
parte da pessoa física ou jurídica conveniada e a 
divulgação da parceria na imprensa e em informes 
publicitários envolvendo a área objeto do 
convênio.
 Art. 4º - A escolha do adotante será 
fundamentada, observando, em ordem, os 
seguintes critérios:
I – natureza dos investimentos e serviços 
propostos;
II – menor número de placas publicitárias;
III – no caso de igual número de placas, o projeto 
com as de menor dimensão.

Parágrafo único: Em caso de empate, será 
realizado sorteio em data,   horário e local 

publicado em veículo oficial.
 Art. 5º -  A adoção de um logradouro 
público poderá ser destinado para:
I  -  urbanização;
II – implantação de áreas de esporte e lazer;
III – conservação e manutenção da área adotada;
IV – realização de atividades culturais, esportivas 
ou de lazer;
V – medidas de proteção e segurança.
 A r t .  6 º  -  O  P o d e r  E x e c u t i v o 
regulamentará a presente lei e estabelecerá os 
critérios para realização de convênios, elaboração 
dos projetos paisagísticos, medidas das placas de 
publicidade, análise e aceitação de propostas, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias.
 Art. 7º - As despesas decorrentes na 
aplicação da presente Lei correrão à conta da verba 
própria do orçamento em vigor que, se necessário, 
será suplementada.
 Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 
14 de julho de 2017.

 LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal



2 Informativo Oficial do Município de Piraí Ano 27 – Piraí, 18 de julho de 2017 – Nº 1684

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal
Praça Getúlio Vargas, s/nº - Centro
Piraí-RJ – CEP 27.175-000
Telefones: (24) 2431-9950 / 2431-9977
Fax: (24) 2431-9976 / 2431-9957
Site: www.pirai.rj.gov.br

PREFEITO
Luiz Antonio da Silva Neves

VICE-PREFEITO
Francisco Perota da Cunha

SECRETARIAS

ADMINISTRAÇÃO

Paulo Maurício Carvalho de Souza

Rua. Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16, Fundos –

Centro

Telefone/Fax: (24) 2431-9964

E-mail: secadm@pirai.rj.gov.br

AGRICULTURA

Carla de Carli

Avenida dos Acadêmicos, nº 1324 – Centro

Telefone/Fax: (24) 2431-2968

E-mail: agricultura@pirai.rj.gov.br

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Heloisa Souza Lima Machado

Rua Santos Dumont, nº 156 – Centro

Telefone: (24) 2431-9958

E-mail: prosocial@pirai.rj.gov.br

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Osni Augusto de Souza Silva
Rua Bulhões de Carvalho, s/nº- Casa do Futuro - Casa Amarela
Telefone: (24) 2431-9939 / 2431-1945
E-mail: planejamento@pirai.rj.gov.br

CULTURA E TURISMO
Rogério Nunes da Silva
Rua Comendador Sá, nº 105 – Centro
Telefone/Fax: (24) 2431-9983
E-mail: cultura@pirai.rj.gov.br

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Telefone: (24) 2431-9969
Fax: (24) 2431-9957
E-mail: controleinterno@pirai.rj.gov.br

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Francisco Perota da Cunha
Rua 15 de Novembro, nº 282 – Centro
Telefone: (24) 2431-6478
Fax: (24) 2431-9976
E-mail: secindecom@pirai.rj.gov.br

EDUCAÇÃO
Sandra Gomes Simões
Rua XV de Novembro nº 390
Telefone/Fax: (24) 2431-0160 / 2431-0161 
E-mail: semec@pirai.rj.gov.br

ESPORTES
Waldomir Correa Werneck
Parque Florestal Mata do Amador – Centro
Telefone: 
E-mail: esportelazer@pirai.rj.gov.br

FAZENDA
Carmem Maria Coelho Barbosa Gomes
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Tel: (24) 2431-9966 
Fax: (24) 2431-9976
E-mail: fazenda@pirai.rj.gov.br

GOVERNO

Charles (Barison) Freitas Rodrigues

Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro

Telefone: (24) 2431-9955

Fax: (24) 2431-9957

E-mail: secgoverno@pirai.rj.gov.br

MEIO AMBIENTE

Mario Luiz Dias Amaro

Parque Florestal Mata do Amador - Centro

Telefone/Fax: (24) 2431-9978

E-mail: secturismo@pirai.rj.gov.br

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Roberto José Borges Silva

Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Casa Amarela

Telefone: (24) 2431-9970

E-mail: sec.obras@pirai.rj.gov.br

PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Silvinha dos Santos Ferreira

PROCURADORIA

Procurador-Geral: João Carlos da Silva

Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro

Telefone: (24) 2431-9904

E-mail: procuradoria@pirai.rj.gov.br

SAÚDE

Maria da Conceição de Souza Rocha

Rua Moacir Barbosa, nº 73 – Centro

Telefone/Fax: (24) 2411-9300

E-mail: gabinete.saude@pirai.rj.gov.br

SERVIÇOSPÚBLICOS

Ricardo (Cadão) Torres da Silva

Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Casa Amarela

Telefone: (24) 2431-9953

E-mail: servpub@pirai.rj.gov.br

TRANSPORTE E TRÂNSITO

Marcelo Zacarias Magalhães

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 71 – Centro

Telefone: (24) 2431-9968

E-mail: smtp@pirai.rj.gov.br

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16 – Centro

Piraí-RJ – CEP 27.175-000

Telefone/Fax: (24) 2411-9500

E-mail: cmpirai@pirai.rj.leg.br

Site: www.camarapirai.rj.gov.br

Mesa Diretora

Presidente: Mário Hermínio da Silva Carvalho

Vice-presidente: Alex Joaquim da Silva

1º Secretário:  Ricardo Campos Passos

2º Secretário: Darlei Gomes de Moraes

Vereadores

Flávio de Almeida Ribeiro

João Carlos dos Santos Máximo

José Paulo Carvalho de Oliveira

Luiz Fernando Colucci Júnior

Moacir Gonçalves da Rocha Júnior

Paulo César Leandro Simplício

Wilden Vieira da Silva

Edição

Divisão de Comunicação Social

Rua Comendador Sá, nº 96 – Centro

Telefone: (24) 2431-9981

E-mail: imprensa@pirai.rj.gov.br

Informativo Oficial
Município de Piraí - RJ

Criado pela Lei nº 255, de 17 de maio de 1990.

LEI COMPLEMENTAR N° 44, de 17 de julho de 2017.

Altera o Código Tributário Municipal em cumprimento ao disposto na Lei 
Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, que altera a lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ, aprova e eu sanciono a seguinte Lei

 Art. 1º - Os artigos 100, 105, 107 e 125, da Lei Complementar nº 03, de 
14 de dezembro de 1999 - Código Tributário do Município de Piraí, passam a 
viger com as seguintes redações:

"Art. 100 – É vedado ao Município:

I - ......................................................................................................................
II -......................................................................................................................
III -.....................................................................................................................
IV - ...................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
VI - ...................................................................................................................
VII - ..................................................................................................................
VIII – estabelecer alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
inferior a 2% (dois por cento); 
IX -  o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza não será objeto de 
concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, 
inclusive da redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, 
ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga 
tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida 
no inciso anterior, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 
7.05 e 16.01 da lista de serviços prevista no Art. 105, da Lei complementar nº 

03, de 14 de dezembro de 1999 – CTM;
X – é nula a lei ou ato do Município que não respeite as disposições relativas à 
alíquota mínima prevista no inciso VIII deste artigo no caso de serviços 
prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele 
onde está localizado o prestador do serviço;
XI – a nulidade a que se refere o inciso anterior deste artigo gera, para o 
prestador de serviço, perante o Município que não respeitar as disposições dos 
incisos VIII a X deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago 
do Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei 
nula.”
"Art. 105 – (.......................................................................................................) 
1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, 
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistema de informação, 
entre outros formatos, e congêneres.
1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que 
o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e 
periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de 
Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, 
sujeita ao ICMS.
6-........................................................................................................................
6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
7-........................................................................................................................
7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte, e descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
11- .....................................................................................................................
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 
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semoventes.
13-......................................................................................................................
13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, e fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de 
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 
embalagens, e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 
ICMS.
14- .....................................................................................................................
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de 
objetos quaisquer.
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
16-......................................................................................................................
16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário de passageiros.
16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal
17-......................................................................................................................
17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção 
livre e gratuita).
25-......................................................................................................................
25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 
cadavéricos.
25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.”
“Art. 107 – O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, 
quando o imposto será devido no local:
X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios;
XIV – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, nos casos dos serviços descritos no subitem 11.02 
da lista prevista no art. 105 da Lei Complementar nº 03/99, com a nova redação 
dada pelo Art. 1º da Lei Complementar nº 12/2003;
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo item 16 da lista prevista no art. 105 da Lei 
Complementar nº 03/99, com a nova redação dada pelo Art. 1º da Lei 
Complementar nº 12/2003;”
“Art.125- ...........................................................................................................
 XIII – franquia (franchising), (subitem 17.08): 2% (dois por cento).”
 Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, excepcionando os seus efeitos sobre os novos serviços 
introduzidos na lista prevista na nova redação do art. 105, da lei Complementar 
nº 03/99, o que se dará a partir de 1º de janeiro de 2018;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, 21 de julho de 2017.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

DECRETO Nº 4.626, 
DE 18 DE JULHO DE 2017.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº 1.262, de 13 de dezembro de 2016;

 CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em 
vigor;

 CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar 
as medidas necessárias, visando assegurar em tempo útil a soma dos recursos 
suficientes;

D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de  R$ 
140.000,00( cento e quarenta mil reais), destinado a suplementar as seguintes 
verbas do orçamento:

 Art. 2º - Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica 
anulado em igual importância do orçamento as seguintes dotações:

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,  
revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 18 de julho de 2017.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4.627, 
DE 18 DE JULHO DE 2017

Nomeia o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para o biênio 

2017/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, no uso de suas atribuições legais, 
e,
 - CONSIDERANDO o contido no artigo 2º e seus incisos, da Lei 
Municipal nº. 857, de 27 de março de 2007, c/c artigo 2º da Lei Municipal nº. 
1.044, de 15 de agosto de 2011, que dispõe sobre a composição do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

 - CONSIDERANDO o que contém no Memorando nº 589 de 12 de 
julho de 2017, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação,

 DECRETA:

 Art. 1º - Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, para o biênio de 2017/2019, as pessoas abaixo 
relacionadas:

- Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Silvana Gonçalves da Rocha
Suplente: Glória Regina Pinheiro de Lima 

Titular: Adriana Torturella Coelho Arantes
Suplente: Luis Fernando Gomes de Oliveira

- Representante dos Professores da Educação Básica:
Titular: Ana Cristina Martins Theodoro
Suplente: Cássia Aparecida Germano da Silva Gama

- Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Patrícia de Sá Silva
Suplente: Lúcia Helena da Silva

- Representantes dos Servidores Técnicos-Administrativos das Escolas 
Básicas Públicas:
Titular: Cecília Maria Cavalcanti Alves
Suplente: Miria Gabriela Pena

- Representantes dos pais de Alunos da Educação Básica Pública:
Titular: Renata Paulo dos Santos
Suplente: Marcelo Ribeiro Parreiras

Titular: Adriana Santos Corrêa de Oliveira
Suplente: Fabiane Aline de Andrade Neves

- Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Jéssica Rosa da Silva
Suplente: Isadora Antunes Martins

Titular: Darllan de Luca Barcelos Costa Reis Silva
Suplente: Eduarda Setefany Januário de Oliveira

- Representante do Conselho Municipal de Educação:

Titular: Dirlleny Bemvindo dos Santos Nóbrega
Suplente: Lenimar Valente Nascimento Basílio

- Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Carina dos Santos
Suplente: Lucimar Fernandes Alves

 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 18 de julho de 2017.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4. 628,
 DE 18 DE JULHO DE 2017.

Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando de suas atribuições 
legais e de acordo com a Lei nº 1.262, de 13 de dezembro de 2016;

 CONSIDERANDO a insuficiência em dotação do orçamento em 
vigor;

 CONSIDERANDO que é da competência do Poder Executivo tomar 
as medidas necessárias, visando assegurar em tempo útil a soma dos recursos 
suficientes;

D E C R E T A:

 Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de  R$ 
14.774,62( quatorze mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento:

 Art. 2º - Para cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, fica 
anulado em igual importância do orçamento as seguintes dotações:

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,  
revogadas as  Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 18 de julho de 2017.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2017

OBJETO: Locação de equipamentos de bioquímica e hematologia, com 
fornecimento de reagentes, manutenção corretiva e preventiva. 
DATA/HORA: 31/07/2017 às 09:30 horas..
LOCAL: Rua Moacyr Barbosa, 73 – Centro – Piraí - RJ.
INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
referido, no Horário de 09:00 h às 12:00 h, de segunda à sexta-feira – Tel. (24) 
2411-9307.
Este edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Secretaria Municipal de 
Saúde de Piraí, no endereço acima referido, mediante a apresentação do 
carimbo contendo o CNPJ da empresa, ou por meio do endereço eletrônico 
http://transparencia.pirai.rj.gov.br/contratos-e-licitacoes.

Mariana Cristina de Souza
Pregoeira

OBS: PUBLICAÇÃO 18/07/2017



6 Informativo Oficial do Município de Piraí Ano 27 – Piraí, 18 de julho de 2017 – Nº 1684



7Informativo Oficial do Município de PiraíAno 27 – Piraí, 18 de julho de 2017 – Nº 1684



8 Informativo Oficial do Município de Piraí Ano 27 – Piraí, 18 de julho de 2017 – Nº 1684

CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ
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