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PODER EXECUTIVO

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

ATOS DO PREFEITO

P O R T A R I A Nº 7506/2017-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:
 
C O N C E D E R, ao funcionário JORGE CAFÉ DE SANT´ANA, 
Técnico de Radiologia - Matrícula nº. 27728, do quadro de pesso-
al permanente da Secretaria Municipal de Saúde, Licença Prêmio, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao 1º (primeiro) decênio, 
com base no art. 123 da Lei 258/82, conforme despacho da Douta 
Procuradoria exarada nos autos do Processo nº 15244/2014.

Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de outubro de 2017.
                                 
                                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0296/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a partir de 01 de fevereiro de 2018, CLAUDIO 
ALEXANDRE LIMA SARGENTELLI - Matrícula nº 14194, 
para exercer o Cargo em Comissão de Superintendente de Ges-
tão de Projetos Especiais, Símbolo ST, da Secretaria Municipal de 
Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 25 
de janeiro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                       

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0312/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a partir de 01 de fevereiro de 2018, CRISTIAN AB-
SALÃO DO NASCIMENTO SILVA - Matrícula nº 14195, para 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Material 
Permanente, Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Admi-
nistração.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de janeiro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0322/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2018, DEIVIS LE-
ANDRO R. AZEREDO - Matrícula nº 14199, para exercer o Car-
go em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo CCAT, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de janeiro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0323/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de fevereiro de 2018, YASMIN SIL-
VA DANTE PIRES DE BRITO - Matrícula nº 14200, para exer-
cer o Cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 29 
de janeiro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                        

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0423/2018-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por L E I,

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a partir de 06 de fevereiro de 2018, ADELAINE 
VITORIO FURTADO - Matrícula nº 12949, do Cargo em Comis-
são de Assessor Especial, Símbolo CE, da Secretaria Municipal de 
Governo e Coordenação Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 05 
de fevereiro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                       

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECISÃO
PROCESSO: 220000/2017

REQUERENTE: ALINE CAMILLO HYDALGO
ASSUNTO: AVERBAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação do período trabalhado na 
condição de cargo comissionado, para todos os fins e efeitos, refe-

rente aos períodos mencionados na certidão da SEMAD – fls. 05, 
desprezando-se qualquer período concomitante com o exercício 
neste Município na condição de estatutário, sem desprezo de ulte-
rior contagem para fins de incorporação;
2) À SEMAD para os devidos registros, inclusive DE 
QUE NÃO SEJA FORNECIDA CERTIDÃO tendo como objeto 
a comprovação de tempo de serviço para fins de averbação em 
outra contagem e ainda que seja comunicado o INSS e o MERITI-
-PREVI dando conta da averbação da contagem de tempo de ser-
viço de que cuidam estes autos, conforme contido no parecer da 
Procuradoria, após a devida publicação da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 28 de Novembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 14060/2016

REQUERENTE: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA
ASSUNTO: AVERBAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a averbação o período de serviço pres-
tado às Forças Armadas, para fins de aposentadoria, disponibilida-
de, e concessão dos adicionais de sexta-parte e final de carreira, 
referente ao período de 15 de agosto de 1995 à 17 de julho de 
1998;
2) À SEMAD para os devidos registros, inclusive DE QUE 
NÃO SEJA FORNECIDA CERTIDÃO tendo como objeto a com-
provação de tempo de serviço para fins de averbação em outra 
contagem e ainda que seja comunicado o INSS, o MINISTÉRIO 
DA DEFESA e o MERITI-PREVI dando conta da averbação da 
contagem de tempo de serviço de que cuidam estes autos, confor-
me contido no parecer da Procuradoria, após a devida publicação 
da presente decisão;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 29 de Junho de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 3465/2017

REQUERENTE: CARLA ANDREIA SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: EXONERAÇÃO E CERTIDÃO DE TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a exoneração do cargo e a emissão da 
certidão de tempo de serviço, conforme parecer da Procuradoria 
Geral do Município;
2) À SEMAD para a expedição: do ato exoneratório, retro-
ativo à data do requerimento – 17/03/2017 e da certidão de tempo 
de contribuição;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 30 de maio de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
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PROCESSO.: 003/2018
REQUERENTE: SILVIO DE ARRUDA DE OLIVEIRA

ASSUNTO.: REVISÃO DE INCORPORAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a revisão de incorporação, passando a 
perceber o símbolo CE, na forma da Emenda a LOM 45/2017;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

 São João de Meriti, 10 de Janeiro de 2018.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 5672/2016

ANEXO: 2878/2009 // 2569/2012 // 9341/2009
REQUERENTE: JORGE ARAUJO DUARTE

ASSUNTO.: REVISÃO DE INCORPORAÇÃO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a revisão de incorporação, passando a 
perceber o símbolo CCAUS, na forma da Emenda a LOM;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

 São João de Meriti, 30 de Janeiro de 2018.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 224591/2017

REQUERENTE: ROSANIA GONÇALVES FONSECA RIBEI-
RO

ASSUNTO.: LICENÇA PRÊMIO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a concessão da licença prêmio refe-
rente ao segundo decênio;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 10 de Novembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 224740/2017

REQUERENTE: NEIDE MARIA DE ANDRADE SILVA
ASSUNTO.: LICENÇA PRÊMIO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-

radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a concessão da licença prêmio refe-
rente ao segundo decênio;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 06 de Dezembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 224824/2017

REQUERENTE: ELIZETE LOPES DE ARAUJO
ASSUNTO.: LICENÇA PRÊMIO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a concessão da licença prêmio refe-
rente ao segundo decênio;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 06 de Dezembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 227053/2017

REQUERENTE: WLADIMIR CORREA CARDOSO
ASSUNTO.: LICENÇA PRÊMIO

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a concessão da licença prêmio refe-
rente ao primeiro decênio;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 12 de Dezembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 224590/2017

REQUERENTE.: PATRICIA BARRADAS DE OLIVEIRA
ASSUNTO.: LICENÇA SEM VENCIMENTOS

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a concessão da licença sem vencimen-
tos, para tratar de interesses particulares;
2) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para as providên-
cias administrativas, após a devida publicação da presente deci-
são; 
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 23 de Outubro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO: 227012/2017

ANEXO: 223119/2017
REQUERENTE: NOVO AMANHECER OBRAS SOCIAIS.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

À SEMCI,

1 – HOMOLOGO COM RESSALVA a prestação de contas rea-
lizada pela entidade acima requerente, conforme pareceres dessa 
Secretaria Municipal de Controle Interno e Procuradoria Geral do 
Município;

2 – Promovam-se os atos e as anotações necessárias;

3 – Publique-se.

São João de Meriti, 07 de Dezembro de 2017. 

JOÃO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECISÃO
PROCESSO: 224433/2017

REQUERENTE: PERÍCIA MÉDICA – VERA LÚCIA BARBO-
SA DA SILVA

ASSUNTO: READAPTAÇÃO FUNCIONAL

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, 

RESOLVE:

1) Deferir a READAPTAÇÃO FUNCIONAL da servido-
ra VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, Professora, matrícula 
7616, que deverá ser investida em cargo ou função mais compa-
tível com sua atual capacidade de trabalho, fora da função, em 
serviço interno e leve, de indicação de seu Diretor, Chefe Imediato 
ou Responsável, nos termos do Laudo Médico de fls. 03;
2) À SEMAD para os devidos registros e providências ne-
cessárias;
3) Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 15 de Janeiro de 2018.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECISÃO
PROCESSO.: 12948/2016

REQUERENTE.: GISELE RODINO TAVARES
ASSUNTO.: REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

O Prefeito Municipal de São João de Meriti, no uso de suas atri-
buições legais e constitucionais, e, na forma do parecer da Procu-
radoria Geral do Município, RESOLVE:

1) Deferir, a pedido, a redução de 50% (cinquenta por cen-
to) da carga horária de  serviço,  passando o(a) servidor(a), a partir 
do presente, a cumprir sua carga horária de forma parcial, até que 
cesse a situação que ensejou a necessidade do benefício.
2) Deferir o requerimento da PGM quanto as anotações.
3) Desta forma, encaminhe-se à SEMAD para os devidos 
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registros, na forma do contido no parecer da Procuradoria, após a 
devida publicação da presente decisão.
4) Publique-se e cumpra-se.

 São João de Meriti, 15 de Janeiro de 2018.

João Ferreira Neto, Prefeito

PORTARIA INQUÉRITO Nº 059/2017

PROCESSO Nº 226002/2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, no 
desempenho de suas atribuições legais, face o que dispõe o artigo 
230 e seguintes da Lei 258/82, 

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar – Inquérito Admi-
nistrativo, a ser conduzido pela Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar e Sindicância, regularmente constitu-
ída, em desfavor do(s) servidor(es) JORGE DOS SANTOS DO-
MINGOS, matrícula 12389.

Imputação: Possível irregularidade envolvendo a concessão de 
licença médica.

A fim de garantia da mais ampla defesa, a Comissão deverá pro-
mover a citação do(s) denunciado(s) para que, se o desejar(em), 
no prazo legal, argua preliminares e alegar tudo que interessar à 
sua(s) defesa(s); oferecer documentos e justificações; oferecer por 
escrito resposta à acusação; requerer as provas que julgar neces-
sárias; arrolar testemunhas e, enfim, utilize de todos os meios de 
direito admitidos, especialmente o da mais ampla e irrestrita defe-
sa assegurada na Constituição Federal. 

Nos termos do art. 231 da lei 258/82, fixo em até 90 (noventa) dias 
o prazo para conclusão dos trabalhos.

Ao expediente da SEMUG para ultimar as providências pertinen-
tes para publicação da presente portaria no DOM.

Após, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disci-
plinar e Sindicância.

São João de Meriti, 07 de Novembro de 2017.

João Ferreira Neto, Prefeito 

Decreto  Nº 6075/2018, 07 de fevereiro de 2018.

 “Regulamenta concessão de licença e emissão do respectivo Al-
vará de Estabelecimento,para atividades de baixo risco e outras 
que especifica, no âmbito do REGIN,edá outras providências”.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições legais e consubstanciado na Lei Complemen-
tar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; na Lei 
Federal nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007; no Código Tribu-
tário Municipal; no Código de Posturas Municipal; e no Decreto 
Municipal nº 5581, de 29 de outubro de 2013; 
Considerando a necessidade de desburocratizar e tornar mais ra-
cionais, eficientes e céleres os atos de Concessão e Alteração do 
licenciamento da atividade e respectivo Alvará de Licença de Es-
tabelecimento; 
Considerando os benefícios de dispensar verificação de condicio-
namentos prévios e de extinguir encargos sobre os administrados, 
sobretudo os de menor porte,proporcionando-lhes economia de 
tempo para alcançar seus objetivos;
Considerando que a redução de verificações prévias à concessão 
do alvará, substituindo-as pela confiança atribuída a declarações 
do contribuinte, implica, como contrapartida, a responsabilização 
do particular por quaisquer informações falsas, bem como por pre-
enchimento incorreto que torne irregular o licenciamento;

Considerando as diretrizes e procedimentos federais para sim-
plificação e integração do processo de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas, assim como os benefícios propor-
cionados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), nos termos 
da Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007;
D E C R E T A :

Art. 1ºFicam regulamentados, relativamente a áreas particulares 
do Município, o licenciamento e respectiva emissão do Alvará de 
Licença para Localização das atividades:
I – de BAIXO RISCO, assim reconhecidas, para fins deste Decre-
to, como aquelas atividades referidas no conceito do art. 2º, III, e 
que não constam nos Anexos I e II, todos do Decreto Municipal nº 
5581, de 29 de outubro de 2013;
II – que não dependamde vistoria e certificação do Corpo de Bom-
beiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da legis-
lação estadual referente a segurança e prevenção contra incêndios.
§ 1º As regras atinentes aos demais licenciamentos e 
alvarás,incluindo-se os relativos às atividades de alto risco, con-
tinuam dispostas pelo Decreto nº 4988, de 31 de maio de 2010, 
complementadas pelas regras do Decreto nº 5581, de 29 de outu-
bro de 2013;
§ 2º Entende-se por demais licenciamentos e respectivos alvarás 
os que não constituem objeto de regulação do presente Decreto e 
em especial:
I – Alvará Provisório para Localização e Funcionamento de esta-
belecimentos e Atividades;
II – Autorização Transitória;
III – Alvará de Publicidade;
IV – Licença para Uso de Área de Domínio Público e para Comér-
cio Ambulante, Feirante, Bancas de Jornais, Traillers, Quiosques 
Barracas e congêneres. 
§ 3º Os licenciamentos iniciados como relativos a atividades de 
baixo risco, quando verificada a impossibilidade de emissão do 
Alvará de Licença definitivo, ou observada característica que al-
tere o grau de risco para “alto”, passarão a ser regrados, no curso 
do procedimento, pelo Decreto nº 4988/2010, observados também 
os dispositivos do art. 8º, caput e parágrafos, e do art. 9º, todos do 
Decreto nº 5581/2013.
§ 4º Compreendem, também, como áreas particulares, para os fins 
deste Decreto,quaisquer áreas, lotes ou imóveis públicos ocupa-
dos, com ânimo permanente ou duradouro, por estabelecimentos, 
em decorrência de concessão de uso, permissão de uso ou instru-
mentos congêneres.

Art. 2ºA localização e o funcionamento de estabelecimentos co-
merciais, prestadores de serviços, industriais, agrícolas, pecuários 
e extrativistas, bem como os de sociedades, instituições e asso-
ciações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas 
físicas e jurídicas, no Município de São João de Meriti, estãoto-
dossujeitos ao licenciamento (alvará) pela Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento. 
§ 1º Considera-se estabelecimento, para os efeitos deste Decreto, 
qualquer local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam as ativi-
dades referidas no caput deste artigo.
§ 2º A obrigação imposta neste artigoaplica-se também ao exercí-
cio das atividades:
I – no interior de residências, inclusive como simples ponto de 
referência;
II – em locais ocupados por estabelecimentos já licenciados, mes-
mo em caso de pretensão de licenciamento de atividade idêntica;

§ 3º No caso previsto no inciso I do parágrafo 2º, deste artigo, 
o requerente deverá apresentar sua autorização, por escrito, para 
realização de diligências fiscais que se fizerem necessárias ao 
procedimento de licenciamento, bem como à vigilância posterior 
quanto ao cumprimento da legislação em vigor;

§ 4º Excluem-se da obrigação imposta neste artigo os estabeleci-
mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, bem como os de suas autarquias e fundações, de partidos 
políticos, missões diplomáticas, organismos internacionais reco-
nhecidos pelo governo brasileiro e associações de moradores.

§5º Para empreendimentos cujas atividades estejam elencadas de 
formas diversificadas, em termo constitutivo ou em comprovante 
de inscrição no CNPJ, poderão ser deferidos alvarás aos respec-
tivos estabelecimentos a serem localizados em salas comerciais, 
desde que com licença específica e exclusiva para a atividade ou 
conjunto de atividades limitadas, dentre aquelas constantes nos 
referidos termo e comprovante, e compatíveis com seu exercício 
natural em espaço físico de escritório ou sala comercial.
§ 6º  Para os fins deste Decreto, inclui-se, no  licenciamento de 
simples ponto de referência, a concessão de alvará em imóvel 
residencial, condicionada à proibição de exercício da atividade, 
circulação de mercadorias, atendimento, armazenagem e exibição 
de publicidade no local.

Art. 3ºRessalvados os casos de isenção tributária, o Alvará de 

Licença para Localização não será expedido sem o pagamento 
das taxas devidas e definidas no Código Tributário Municipal e 
na Lei Complementar Municipal nº 106, de 09 de dezembro de 
2008 (Ambiental), bem como no Código de Obras, e respectivas 
alterações referentes à certidão de zoneamento,excetuando-se, em 
todos os casos, o licenciamento do microempreendedor individual 
(MEI), para o qualsó haverá aobservância dosrequisitos pré-deter-
minados, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
Art. 4º Será obrigatório o requerimento de alvarás diversos para 
estabelecimentos distintos, caracterizando-se como tais:
I – os que, embora no mesmo imóvel ou local, pertençam a dife-
rentes pessoas físicas ou jurídicas, ainda que estas exerçam ativi-
dade idêntica;
II – os que, embora com atividade idêntica e pertencentesà mesma 
pessoa física ou jurídica, estejam situados em imóveis ou locais 
não contíguos, salvo se na mesma edificação.
Art. 5º É livre a coexistência de diversas atividades nos imóveis e 
edificações, ainda que exercidas por contribuintes distintos, exce-
tuada a convivência de usos sem relação de identidade, semelhan-
ça, complementaridade ou afinidade que só possam ser licencia-
dos, cada qual, em edificação de uso exclusivo.
Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamen-
to a concessão de licença para localização e funcionamento de 
estabelecimento, mediante a expedição do Alvará de Licença para 
Estabelecimento.
Art. 7º A concessão de alvará não implicará:
I – o reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a rela-
ções jurídicas de direito privado;
II – a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obri-
gações administrativas ou tributárias;
III – o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quan-
to a quaisquer normas técnicas aplicáveis ao seu funcionamento, 
especialmente as de proteção da saúde, condições da edificação, 
instalação de máquinas e equipamentos, proteção ambiental, pre-
venção contra incêndios e exercício de profissões.
Art. 8º Os alvarás conterão, entre outras, as seguintes informações:
I – nome da pessoa física ou jurídica;
II – endereço do estabelecimento;
III – relação das atividades licenciadas;
IV – número da inscrição municipal;
V – número de CPF ou CNPJ;  
VI – as restrições inerentes à licença concedida.

Art. 9ºEm havendo dúvidas quanto a algum elemento do pedido 
de licença para a localização, a concessão dorespectivo Alvará 
será precedidapela verificação de dados nos cadastros digitais da 
Secretaria da Receita Federal, da Secretaria de Estado de Fazenda 
do Rio de Janeiro, dos órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins, do Registro Civil de Pes-
soas Jurídicas, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e das 
demais autarquias federais de fiscalização profissional.
Parágrafo único. O requerimento de alvará será indeferido, na 
hipótese de os dados consultados revelarem, ainda que indireta-
mente, qualquer incongruência com os informados pelo particular.
Art. 10. O licenciamento inicial do estabelecimento e as alterações 
das características do alvará, ressalvadas as hipóteses indicadas, 
serão efetivados mediante o prévio pagamento da Taxa de Licença 
e da Taxa de Fiscalização, observado o disposto no Código Tribu-
tário do Município. 
Art. 11. O deferimento da concessão do alvará, os pagamentos da 
Taxa de Licença para Estabelecimento e da Taxa de Fiscalização 
e a verificação de hipótese de isenção, se for o caso, constituem 
condições suficientes para o início do funcionamento do estabele-
cimento, ainda que, por não ter havido apropriação em receita do 
valor do tributo, o alvará não se encontre disponível para impres-
são no portal do Sistema de Registro Integrado - REGIN.
§ 1º Na hipótese de funcionamento prevista no caput deste artigo, 
o responsável comprovará o preenchimento das condições assina-
ladas, por meio da pronta exibição,à autoridade fiscal, das guias 
referentesao recolhimentos efetivados da Taxa de Licença e da 
Taxa de Fiscalização.
§ 2º O funcionamento de que trata o caput não dispensará o esta-
belecimento do cumprimento da obrigação acessória de afixação 
do alvará, conforme o art. 28, assim que transcorrido o prazo pre-
visto em seu § 2º.
Art. 12. O requerimento de alvará será precedido pelo preenchi-
mento do formulário específico disponível, no qual o interessado 
fará constar as informações básicas sobre a atividade a ser desen-
volvida.
Parágrafo único. A Consulta Prévia de Local terá prazo de vali-
dade de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo das hipóteses de 
revogação previstas no art. 19.
Art. 13. A Consulta Prévia de Local será deferida ou indeferida 
através doSistema de Registro Integrado – REGIN, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sempre que preenchidos os dados com-
pletos sobre a localização, natureza e destinação do imóvel a ser 
ocupado.
Art. 14. A descrição do endereço do estabelecimento, informada 
pelo interessado na Consulta Prévia de Local, inclusive para fins 



São João de Meriti
  Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2018

  Ano XVI   N° 4842 5DIÁRIO OFICIAL 
da Cidade de São João de Meriti

de posterior inclusão no alvará, deverá ser tal que permita a lo-
calização certa e inequívoca do contribuinte e não apresente di-
vergência essencial com o endereçamento constante do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do contrato social ou outro 
ato de constituição, quando for o caso.
Parágrafo único. Em qualquer caso, o endereço incluído no reque-
rimento de alvará será idêntico ao constante da Consulta Prévia de 
Local aprovada.
Art.15. A resposta à Consulta Prévia de Local será precedida de 
vistoria do imóvel sempre que houver:
I - dúvida, incerteza ou indisponibilidade, parcial ou total, de da-
dos referentes à edificação, à unidade imobiliária ou ao logradou-
ro;
II - necessidade de verificar distanciamentos, por força de regra de 
uso e ocupação do solo.
§ 1º Em caso de necessidade de vistoria, o prazo máximo para 
resposta à Consulta Prévia de Local será de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2º A realização de vistoria independe de requerimento do inte-
ressado.
Art. 16. O ato de deferimento ou indeferimento de Consulta Prévia 
de Local informará, de forma clara e precisa, os fundamentos da 
decisão, inclusive pela indicação dos dispositivos aplicáveis, ve-
dada a menção genérica a lei, decreto ou qualquer ato normativo.
Art. 17. A classificação das atividades atenderá aos critérios de 
codificação adotados pelo CNAE.
Art. 18. O deferimento da Consulta Prévia de Local será acom-
panhado da relação de documentos e requisitos exigidos para o 
licenciamento.
Art. 19. O deferimento da Consulta Prévia de Local será revogado 
em caso de:
I - alteração de legislação de uso e ocupação do solo aplicável ao 
licenciamento;
II - alteração, inibição ou extinção de códigos de atividades ins-
critos no formulário.
Art. 20. Em caso de indeferimento da Consulta Prévia de Local, 
caberá a interposição de  recurso, em 30 (trinta) dias,ao Superin-
tendente de Fiscalização, de cuja decisão caberá interposição ao 
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, em última ins-
tância, em igual prazo e, em ambos os casos, a contar da ciência 
do interessado.
§ 1º Os recursos poderão ser protocolados em processo adminis-
trativo, sempre que indisponível ou insuficiente o meio digital 
para o exercício do direito.
§ 2º O Superintendente de Fiscalização, em primeira instância, e 
o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, em segunda, 
terão, cada um, o prazo de 30 (trinta) dias para exame dos respec-
tivos recursos.
Art. 21. O Alvará de Licença para Estabelecimento será concedido 
em até 24 (vinte e quatro) horas, após o cumprimento virtual de 
anexação dos documentos requisitados por meio do Sistema de 
Registro Integrado – REGIN.

I – Consulta Prévia de Local aprovada;
II – requerimento de alvaráe respectiva inscrição, se inicial;
III – contrato social, ou registro de empresa individual, ou estatu-
tos com ata da 1ª assembleia, conforme o caso;
IV - cópia do registro de identidade, de inscrição no CPF e dos 
comprovantes de residência do requerente, se pessoa física ou em-
presário individual, e dos sócios empresariais e do representante 
legal de associação, organização ou fundação privada;
V – cópia da procuração com firma reconhecida, se for o caso, e 
cópia da identidade do procurador;
VI – prova de habilitação profissional de pessoa física ou jurídica, 
em caso de profissão regulamentada e fiscalizada pelo conselhos 
federal pertinente ou OAB;
VII – prova de inscrição no fisco federal;
VIII  – prova de inscrição no fisco estadual, em caso de circulação 
de mercadoria, ainda que para a prestação de serviço;
IX – declaração de Ponto de Referência, relativo a requerimento 
de estabelecimento assim definido;
X – prova de direito de uso do local (título de propriedade, ou 
contrato de locação, ou comodato, ou autorização/declaração de 
“nada a opor” para uso do espaço);
XI – comprovantes de recolhimentosda Taxa de Licença para Lo-
calização de Estabelecimento e da Taxa de Fiscalização; 
XII – protocolo de pedido de Certificado de InspeçãoSanitária, da 
Secretaria Municipal de Saúde, paraaquelas atividades previstas 
na legislação sanitária;
XIII – cópia do certificado da condição de microempreendedor 
individual (MEI), se caso for; 
XIV – termo assinado  pelo MEI, por meio do qual este autoriza 
que o Fisco diligencie sua residência, para constatações de não 
depósito de mercadoria e insumos, quando for o caso de ponto de 
referência;
XV– autodeclarações constantes dos Anexos I, II, III, IV e V, con-
forme a natureza da atividade a ser desenvolvida;
XVI – cópia do “espelho” do carnê de imposto predial e territorial 
urbano (Notificação de Lançamento do IPTU) do imóvel utiliza-
do, para fins de cadastro.
§ 1º A contagem do prazo previsto no caput considerará somente 

dias úteis.
§ 2º Nos casos de alteração de licença que não compreendam al-
teração de nome, atividade e local, entre os quais alteração por 
fusão, incorporação e cisão, será exigido somente o documento 
referido no inciso II.
§ 3º Fica atribuída verossimilhança aos dados incluídos no reque-
rimento de alvará, para fins de análise do pedido e concessão do 
licenciamento.
Art. 22. As comprovações indicadas nos incisos do art. 21, nos 
casos em que se apliquem, serão feitas por escaneamento  e ane-
xação de cópia digital no Sistema de Registro Integrado – REGIN.
Parágrafo único. Fica atribuída verossimilhança às cópias envia-
das.
Art. 23. O processamento e o cadastramento de informações, no 
Município, terão por base as constantes do Sistema de Registro In-
tegrado (REGIN) da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA), utilizando-se os recursos de tramitação, replicação e 
gravação por meio digital.
Parágrafo único. O uso de dados cadastrais provenientes do Siste-
ma de Registro Integrado - REGIN dispensará, em qualquer caso, 
o cumprimento dos requisitos de licenciamento e providências ad-
ministrativas tornados desnecessários.
Art. 24. Serão automáticos o deferimento do alvará e a emissão 
das guias de recolhimento da Taxa de Licença de Estabelecimento 
e da Taxa de Fiscalização, sempre que os dados de cadastro pro-
vierem do Sistema de Registro Integrado -  REGIN e não houver 
exigência de cumprimento de requisito previsto no artigo  21 deste 
Decreto.
Art. 25. Não dependerá de requerimento formal do interessado 
nenhum procedimento ou verificação que, por força de ofício, os 
responsáveis pelo Licenciamento e Fiscalização devam providen-
ciar para impulsionar a concessão do alvará.
Art. 26. O Alvará de Licença para Estabelecimento ficará dispo-
nível para impressão, após o deferimento do licenciamento e o 
pagamento da respectiva Taxa de Licença para Estabelecimento e 
da Taxa de Fiscalização.
Art. 27. A impressão do alvará será providenciada pelo próprio 
requerente, por meio do Sistema  de Registro Integrado – REGIN.
Parágrafo único. Será encaminhada, ao contribuinte, mensagem 
eletrônica com as instruções para impressão, assim que verificada 
a apropriação, em receita, dos valorescontidos nas guias para re-
colhimento da Taxa de Licença para Estabelecimento e da Taxa de 
Fiscalização, ou, se caso for, assim que verificados o recolhimento 
de um tributo e a isenção de outro, ou, ainda, os benefícios de 
isenção de ambos os tributos.
Art. 28. O alvará deverá ser afixado em local acessível, com boa 
visibilidade e adequadas condições de leitura pelo público.
§ 1º Ficam dispensados da obrigação acessória prevista no caput 
os estabelecimentos licenciados como simples pontos de referên-
cia.
§ 2º O estabelecimento disporá do prazo de 72 (setenta e duas) 
horas, para providenciar a afixação prevista no caput, a contar da 
data em que o documento se tornar disponível para impressão no 
Sistema de Registro Integrado - REGIN.

Art. 29. O alvará será obrigatoriamente substituído quando houver 
qualquer alteração de suas características referentes:
I – a nome ou razão social;
II – à atividade;
III – ao endereço do estabelecimento ou do local de gerenciamen-
to da atividade.  
Parágrafo único. A modificação do alvará deverá ser requerida no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data em que se veri-
ficar a alteração.

Art. 30. Consideram-se sanções aplicáveis às infrações decor-
rentes do não cumprimento de obrigações previstas neste regu-
lamento aquelas definidas e graduadas pelo Código Tributário do 
Município, pelo Código de Posturas Municipal,pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 040, de 31 de janeiro de 2000 e pela Lei 
Complementar Municipal nº 046, de 16 de maio de 2000 (Lei 
Ambiental),todos com respectivas alterações, ou, ainda, aquelas 
sanções definidas em Lei que guarde relação com quaisquer obri-
gações ou institutos mencionados neste Decreto. 
Art. 31. A verificação no requerimento eletrônico, a qualquer 
tempo, de vício, declaração falsa ou causa de nulidade, excluída 
a hipótese de erro ou informação imprecisa que não prejudique 
a perfeita caracterização do licenciamento, implicará a imedia-
ta suspensão do alvará, pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, oferecendo-se ao contribuinteo prazo de 30 (trinta) 
dias para apresentação de defesa.
§ 1º A não apresentação de defesa, assim como a decisão de que as 
alegações não procedem, acarretará a anulação do alvará.
§ 2º As providências a que se referem o caput e o § 1º não preju-
dicarão outras cabíveis, notadamente a responsabilização penal do 
responsável.
§ 3º A suspensão produzirá efeitos de interdição de estabelecimen-
to, considerando-se irregular o funcionamento e aplicando-se as 
sanções pertinentes, quando for o caso.
Art. 32. O alvará será cassado se:

I – for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se 
dar ao imóvel destinação diversa daquela para a qual foi concedi-
do o licenciamento;
II – forem infringidas quaisquer disposições referentes aos contro-
les de poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento cau-
sar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco, por qualquer 
forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da 
vizinhança ou da coletividade;
III – houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício 
do poder de polícia;
IV – ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicá-
vel;
V – houver solicitação de órgão público municipal, por motivo 
da perda de validade de documento exigido para a concessão do 
alvará.
Art. 33. O alvará será anulado se:
I – o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de 
preceitos legais ou regulamentares;
II – ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer de-
claração ou documento.
Art. 34. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e Planeja-
mento cassar ou anular o alvará.
§ 1º O alvará também poderá ser cassado ou alterado de ofício, 
mediante decisão de interesse público fundamentada.
§ 2º Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe o 
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, o direito ao contraditó-
rio e à ampla defesa, sempre que ocorrer a propositura de anula-
ção, cassação ou alteração de ofício do alvará.
§ 3º O ato de cassação ou anulação do alvará dispensará a prévia 
consulta à Procuradoria Geral do Município, exceto em caso de 
incerteza quanto à pertinência da medida ou ao preenchimento de 
condições suficientes para fundamentar a decisão de extinção do 
licenciamento.
Art. 35. Do ato de cassação, anulação ou alteração de ofício, cabe 
recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias da ci-
ência do interessado.
Art. 36. O exercício do direito de ampla defesa, ante a propositura 
de cassação ou anulação de alvará, não afastará, a qualquer tempo, 
a aplicação de outras sanções no âmbito de competências de cada 
órgão do Município.
Art. 37. Compete ao Subsecretário Municipal, que seja encarrega-
do dos assuntos de arrecadação da Fazenda,determinar a interdi-
ção de estabelecimentos.
Parágrafo único. Do ato de interdição, cabe recurso ao Secretário 
Municipal de Fazenda, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do 
ato pelo interessado. 
Art. 38. Qualquer pessoa, entidade ou órgão público poderá solici-
tar, à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento,a cassação 
ou a anulação do alvará, em caso de configuração do disposto nos 
artigos 32 e 33 deste Decreto.
§ 1º A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser ade-
quadamente instruída, para que fique perfeitamente caracterizada 
e comprovada a irregularidade.
§ 2º A solicitação de cassação de alvará proveniente de órgão mu-
nicipal que tenha por fundamento a comprovação de irregularida-
des de cunho urbanístico, sanitário, ambiental ou outro deverá ser 
instruída por:
I – relatório pormenorizado da irregularidade, inadequação ou in-
cômodo;
II – informação referente a orientações, notificações, intimações, 
advertências, multas, interdições, embargos, apreensões e sanções 
em geral já aplicadas pelo órgão solicitante;
III – elementos que evidenciem a necessidade de aplicação da 
sanção extrema de cassação, em razão da reiteração da prática ir-
regular, não obstante as providências indicadas no inciso II deste 
parágrafo.
§ 3º A solicitação de cassação de alvará não interromperá a aplica-
ção de novas sanções por parte do órgão que a apresente.

Art. 39. O contribuinte que tiver o seu alvará anulado ou cassado 
sujeitar-se-á às exigências referentes a licenciamento inicial, caso 
pretenda restabelecê-lo.

Art. 40. Secretário Municipal de Fazenda poderá impor restrições 
às atividades dos estabelecimentos já licenciados, no resguardo do 
interesse público.

Art. 41.O órgão licenciador deverá atentar para o disposto no Ato 
das Disposições Organizacionais Transitórias, da Lei Orgânica do 
Município de São João de Meriti, que proíbe estabelecimento de 
“ferro velho” de veículos automotores no território municipal.

Art. 42.As empresas instaladas em shopping centersou galerias 
comerciaisnão poderão utilizar-se do Certificado de Inspeção Sa-
nitária destes, devendo, portanto, providenciar seus requerimentos 
individuais. 

Art. 43. Ficam instituídas as Autodeclarações constantes nos Ane-
xos I a V deste Decreto, como parte integrante do procedimento de 
licenciamento via REGIN.
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da Cidade de São João de Meriti
Art. 44.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

São João de Meriti, de de 2017. 

JOÃO FERREIRA NETO, PREFEITO

ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMA-
ÇÕES APRESENTADAS

Declaro que são VERDADEIRAS e EXATAS todas as informa-
ções que foram prestadas, no Sistema  de Registro Integrado - Re-
gin, para a aprovação da Consulta Prévia de Local, assim como 
as informações relativas a identificação e registros de requerente, 
sócios, procurador e representantes; a endereços; a registros públi-
cos de pessoas jurídicas.

Declaro ainda estar ciente de que declaração falsa, no presente 
requerimento de alvará, constituirá crime de falsidade ideológica 
(art. 299 do Código Penal) e estará sujeita a sanções penais, sem 
prejuízo de medidas administrativas e outras, inclusive por crime 
contra a Ordem Tributária.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

ANEXO II 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

FISCAIS EM RESIDÊNCIA

Autorizo a realização das diligências fiscais que se fizerem neces-
sárias ao adequado exercício do poder de polícia, por se tratar de 
exercício de atividades em imóvel residencial.

Declaro, ainda, estar ciente de que o descumprimento do com-
promisso ora assumido implicará o cancelamento do alvará, sem 
prejuízo de outras sanções.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A SEGURANÇA 

E PREVENÇÃOCONTRA INCÊNDIOS

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de se-
gurança e de proteção contra incêndios pertinentes, dentre as quais 
a instalação e manutenção de equipamentos; a obtenção e atuali-
zação de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros; o res-
peito à capacidade máxima de público e limites de funcionamento; 
a criação, sinalização e desobstrução de saídas de emergência; o 
dimensionamento adequado de acessos, corredores e ambientes.

Declaro estar ciente das obrigações previstas na legislação fede-
ral e estadual relativa a segurança e prevenção contra incêndios e 
responsabilizo-me por providenciar todas as medidas necessárias 
ao seu cumprimento.

Declaro estar ciente de que a prática de infrações contra normas 
de segurança e prevenção contra incêndios sujeitará o estabeleci-
mento a sanções aplicáveis pelo Município, inclusive interdição 
do estabelecimento e cassação do alvará, ainda que o Corpo de 
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ou outro órgão competen-
te também providencie medidas coercitivas e aplique penalidades 
próprias.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A RESPONSABILIDA-

DE SANITÁRIA

Declaro que a atividade a ser exercida observará as legislações 

sanitárias no âmbito federal, estadual e municipal e responsabi-
lizo-me por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações 
necessárias ao perfeito atendimento das normas.

Declaro estar ciente da obrigação de apresentar todas as informa-
ções e documentos necessários aos controles e licenciamento por 
parte da Vigilância Sanitária (Secretária Municipal de Saúde).

Declaro estar ciente de que a prestação de declaração falsa con-
figura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de 
sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas e civis 
cabíveis.

Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão, em desa-
cordo com as normas sanitárias, mesmo se de menor risco, fre-
quência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de 
natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas 
complementares, dentre as quais a cassação do licenciamento sa-
nitário do estabelecimento, a cassação do alvará e outras necessá-
rias à cessação e à punição da irregularidade.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

ANEXO V
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À RESPONSABILIDA-

DE AMBIENTAL, 
COM CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO:

(Declaração 1 de 2)

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de 
proteção ambiental brasileiras, em relação a emissões atmosféri-
cas, efluentes líquidos, resíduos sólidos e produtos poluentes; à 
proteção de cursos d’água, ao escoamento de esgoto e ao acondi-
cionamento e destinação de resíduos.
Declaro que o estabelecimento também obedecerá às normas em 
relação a qualquer prática, conduta ou omissão que possa afetar 
interesses difusos da vizinhança ou da coletividade, inclusive ao 
controle dos níveis máximos (diurno e noturno) de emissão sono-
ra, conforme previsto em normas legais.
Declaro estar ciente de que a presente responsabilização abrange a 
proteção do meio ambiente, próximo ou distante, no curto, médio 
e longo prazo.
Declaro estar ciente da obrigatoriedade da obtenção da licença 
ambiental junto ao órgão competente, antes da operação da ativi-
dade, caso a atividade da empresa esteja enquadrada em qualquer 
um dos critérios relacionados abaixo.
Declaro estar ciente de que a não obtenção da licença ambien-
tal, caso exigível, assim como a prática de infrações ambientais 
de qualquer natureza, mesmo se de menor risco, frequência ou 
impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza admi-
nistrativa, civil e penal, previstas na Lei de Crimes Ambientais 
(Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), sem prejuízo 
da cassação do alvará.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE 
POTENCIALMENTE POLUIDORA, PASSÍVEL DE LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL
PARA INSTALAÇÃO E/OU OPERAÇÃO:

(ANEXO V)

1. Possuir armazenagem subterrânea de substância combustível e/
ou inflamável; e/ou
2. Possuir armazenagem aérea de líquido combustível com capa-
cidade total maior do que cinco (5) mil litros; e/ou
3. Realizar operações de tingimento e/ou alvejamento; e/ou
4. Possuir caldeira ou vasos de pressão categorias I, II e/ou III 
(conforme classificação da NR-13 do MTE); e/ou
5. Utilizar amônia como fluido refrigerante; e/ou
6. Gerar resíduos perigosos (conforme a classificação da ABNT 
NBR 10.004), exceto resíduos de serviço de saúde; e/ou
7. Gerar resíduos de serviço de saúde quimioterápicos;
8. Gerar resíduos de serviço de saúde, exceto quimioterápicos, dos 
grupos A, B e E (conforme a classificação da Resolução CONA-
MA 358/2005 ) em volume total de resíduos maior do que vinte 
(20) litros/dia ou cento e vinte (120) litros/semana; e/ou
9. Possuir gerador de energia elétrica com potência total máxima 
maior do que um mil (1.000) KVA ou armazenagem de combustí-
vel aéreo maior do que um mil (1.000) litros; e/ou
10. Possuir subestação de energia elétrica com potência total 
maior do que quinhentos (500) KVA; e/ou
11. Emitir material particulado proveniente de cortes de madeira 
e/ou britamento/beneficiamento de pedras e/ou ensacamento de 

produtos e/ou lixamento e/ou jateamento, entre outros; e/ou
12. Emitir compostos orgânicos voláteis (VOC); e/ou
13. Gerar efluentes líquidos de processo produtivo, serviço que 
não seja esgoto sanitário; e/ou
14. Gerar esgoto sanitário com carga orgânica maior do que vinte 
e cinco (25) Kg DBO/dia.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

(Declaração 2 de 2)

Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa 
está enquadrada em PELO MENOS um dos critérios acima rela-
cionados (Anexo V, Decreto regulador de alvará para atividades 
de baixo risco, em vigor nesta data), devendo obter a licença am-
biental para instalar/operar a atividade.

Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa 
NÃO está enquadrada em NENHUM dos critérios acima relacio-
nados, constantes do Anexo V do Decreto regulador de Licença e 
Alvará, em vigor nesta data.

LOCAL, DATA, ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Igualdade 
Racial de São João de Meriti – COMIRA, realizada no dia 05 de 
dezembro de 2017 às 14h. 30 min. na sala de reuniões da Subse-
cretaria de Direitos Humanos  e Igualdade Racial, sito à Aveni-
da Presidente Lincoln, 911, sala 307, Vilar dos Teles, São João 
de Meriti, e teve os seguintes presentes nesta data:  Ana Cristina 
de Oliveira, SEMUAS; Roberto Leal Ferreira, SEMCULDHIR; 
Anderson Carvalho Chaves, SEMCULDHIR; Maria da Fé da S. 
Viana, Past. Combate ao Racismo; Kátia Maria Costa de Souza, 
Casa da Cultura; Ana Lúcia Ferreira (Mãe Lúcia de Oxum), RE-
NAFRO; Rogério Martins, ONG Mão Amiga; Adriana dos Santos 
Rodrigues, SUPPIR-Meriti; Mônica Cristina Norte Souza, SE-
MAS; André Moraes de Almeida, SEME; Izaide Faria, SEMUS; 
Maria da Consolação Moreira Souza, SUPPIR-Meriti e Leila 
Regina, ABM. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1) 
Leitura da ata da Reunião Anterior de novembro de 2017; 2) So-
lidariedade aos conselheiros do COMIRA falecidos; 3) Avaliação 
da IV CONEPIR RJ; 4) Avaliação do V FLIDAM São João de 
Meriti; 5) Fechamento do Processo para Adesão ao SINAPIR; 6) 
Formulação do Decreto de criação do Fundo de Igualdade Racial 
de São João de Meriti; 7) Informes e Assuntos Gerais. Anderson 
da as boas vindas e abre a reunião apresentando a pauta do dia 
para em seguida proceder para a leitura da Ata da Reunião ante-
rior. Após algumas correções a Ata foi aprovada. Partindo para o 
segundo ponto de pauta, prestamos solidariedade aos conselheiros 
falecidos Djalma (Claudio) e Nádia, vítimas de um grave acidente 
de trânsito no Rio de Janeiro. Leila detalha a gravidade do aciden-
te informando que os conselheiros estavam em um Uber que se 
chocou de frente com um ônibus. Anderson questiona a possibili-
dade de uma ação contra a empresa de ônibus Flores. Mãe Lúcia 
informa que a referida empresa prestou a assistência necessária e 
que não está esclarecido as circunstâncias do acidente, mas que 
há indícios de que o motorista do Uber estivesse errado em virtu-
de de uma ultrapassagem arriscada. Foi destacado o histórico dos 
conselheiros na luta da igualdade racial. Leila indaga sobre a va-
cância no conselho e Anderson relata que vai consultar o Decreto 
de Publicação dos Conselheiros do COMIRA para esclarecimen-
to e a tomada de ação necessária. Mãe Lúcia sugere que se faça 
uma homenagem formal aos conselheiros falecidos. Ana Cristina 
fala da possibilidade de que algo seja publicado nas mídias da 
Prefeitura. Mãe Lúcia fala de uma homenagem de solenidade na 
Câmara, recebendo seus familiares. Esta solenidade foi apresenta-
da como proposta ao Conselho sendo aprovada por unanimidade. 
Demais homenagens foram sugeridas pelo Conselheiro André. 
Definido as homenagens, passamos para o terceiro ponto de pau-
ta onde foi discutido as avaliações da IV CONEPIR. Leila falou 
sobre as dificuldades em decorrência das mudanças de datas, um 
esvaziamento dos movimentos que enfraqueceu o debate e lamen-
tou a baixa presença de municípios. Leila questiona ainda a não 
disponibilização de transporte por parte do município de São João 
de Meriti, questionamento este reiterado pela conselheira Kátia e 
Mãe Lúcia, uma vez que a participação nesta conferência se trata 
de debates e luta para trazer política para o próprio município. 
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Mãe Lúcia lembra que já estava acordado com os conselheiros 
que haveria transporte para a Conferência. Após avaliação ficou 
definido os Conselheiros que vão representar São João de Meriti 
na Conferência Nacional de Igualdade Racial: Pedro Rodrigues 
(CEB), Frei Tatá (Governo), Mãe Lúcia (RENAFRO), Mãe Zil-
mar (Casa de Caridade Pai Benedito D’Angola). Passando para 
o quarto ponto de pauta abriu-se a discussão para a avaliação do 
V FLIDAM. Adriana critica a interrupção e/ou alteração no cro-
nograma do evento em virtude de outros eventos do governo em 
paralelo.  Os conselheiros criticaram ainda que não houve com-
promisso do governo para receber as autoridades internacionais 
convidados para o Festival, entre eles o Cônsul de Angola. André 
questionou a instabilidade da organização do festival o que difi-
culta no processo de divulgação e compromisso da gestão. Mãe 
Lúcia critica a falta de uma forte divulgação do evento, relata a 
falta de conhecimento da FLIDAM pela rede privada de educa-
ção. Uma das dificuldades apontadas foi a questão da falta de uma 
dotação orçamentária específica para o FLIDAM, foi discutido so-
bre o Plano Plurianual (PPA) 2018 e o não acesso às informações 
deste. Assim sendo, ficou definido em plenária que o COMIRA, 
através de Ofício, irá notificar a Secretaria Municipal de Fazenda 
para que seja apresentado o texto do PPA/2018 com vistas a tomar 
conhecimento do que ficou definido para a política de igualdade 
racial. Passando para o quinto ponto de pauta, Anderson informa 
que o Termo de Adesão ao SINAPIR já foi assinado eletronica-
mente pelo Prefeito Dr. João e pelo Subsecretário Marcelo Rosa, 
ficando pendente apenas a assinatura do Secretário Nacional e da 
Ministra de Direitos Humanos. O município aderiu à Gestão Plena 
e aguarda a assinatura das autoridades da União para oficializar 
a adesão. Quanto ao sexto ponto de pauta, Leila informa que foi 
criado um Fundo de Igualdade Racial na gestão anterior do Con-
selho e que esta se comprometeu a buscar estes dados para a atu-
al gestão. Abrindo os informes e assuntos gerais, Adriana critica 
a falta de compromisso da Subsecretaria de Direitos Humanos e 
Igualdade Racial  em relação ao evento “20 anos das Baianas do 
Acarajé” que estava marcado para iniciar às 9h do dia 25/11/2017, 
contudo até às 10:30h não havia chegado nenhuma estrutura para 
o evento, que acabou iniciando às 14h. Mãe Lucia relata que foi 
solicitado ao Subsecretário Marcelo Rosa uma audiência com o 
Prefeito para tratar a questão da Intolerância Religiosa e a votação 
do Projeto “Escola Sem Partido”, em que alega que os presentes 
da sociedade civil foram desrespeitados na Câmara de Vereadores 
que inclusive encontrava-se fechada com cadeado. Ana Cristina 
informa sobre o Fórum de Elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo a ser realizado no dia 7 de dezembro 
às 9:30h no Meriti-Previ. Sem mais nada a tratar, a reunião foi 
encerrada às 16:58, eu Roberto Leal Ferreira lavrei a presente Ata.
  

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Igual-
dade Racial de São João de Meriti – COMIRA, realizada no dia 21 
de dezembro de 2017 às 14h. 45 min. na sala de reuniões da Sub-
secretaria de Direitos Humanos  e Igualdade Racial, sito à Avenida 
Presidente Lincoln, 911, sala 307, Vilar dos Teles, São João de 
Meriti, e teve os seguintes presentes nesta data: Marcelo Rosa, 
Subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Roberto 
Leal Ferreira, SEMCULDHIR; Maria da Fé da S. Viana, Past. 
Combate ao Racismo; Ana Lúcia Ferreira (Mãe Lúcia de Oxum), 
RENAFRO; Adriana dos Santos Rodrigues, SUPPIR-Meriti; Izai-
de Faria, SEMUS; Maria da Consolação Moreira Souza, SUPPIR-
-Meriti; Leila Regina, ABM; Athayson Jorge Monteiro Belo (Frei 
Tatá), SUPPIR-Meriti; Ney Santos, ALASJM e Tatiana Mello de 
Oliveira, SUPPIR-Meriti, Mônica Cristina Norte Souza (SEMAS 
– Ambiente).  A reunião foi pautada por uma solicitação do Subse-
cretário Marcelo Rosa para alguns esclarecimentos. Roberto abre 
a reunião informando que esta foi uma solicitação do Subsecretá-
rio Marcelo Rosa informando que o mesmo já estava a caminho. 
Frei Tatá pediu a palavra para, ao ensejo, sugerir alguns pontos de 
pauta. Frei questiona a necessidade de eleger um representante das 
casas de matrizes africanas para o FLIDAM. Fala ainda de uma 
presença maior do COMIRA no referido Festival. Foi levantada 
pelos conselheiros uma dúvida sobre qual seria o fórum de discus-
são para se pensar as questões das religiões de matrizes africanas 
e o FLIDAM, pois não se está claro se este espaço é o próprio 
COMIRA. Mãe Lúcia fala sobre as comissões para a organiza-
ção do Festival e questiona a não formação destas comissões para 
um evento deste tamanho. Fala de uma falta de escuta. Frei Tatá 
reitera que, mesmo que haja as diversas comissões, é importante 

o destaque para a representação das matrizes africanas. Leila fala 
de que deve haver um interesse maior do COMIRA em diversas 
ações de políticas de igualdade racial. Maria Preta fala de uma ne-
cessidade de união e respeito na organização dos eventos de igual-
dade racial, em especial o FLIDAM. Marcelo Rosa chega para a 
reunião, Roberto faz um breve resumo do que foi discutido até o 
momento, passando a palavra para o Subsecretário. Rosa inicia 
sua fala agradecendo e elogiando toda a evolução do COMIRA, 
pede desculpas pelas possíveis falhas cometidas na gestão da pasta 
justificando que na administração pública, em geral, não depende 
apenas da vontade do gestor. Falou sobre o esforço que foi aplica-
do apesar das dificuldades. Com relação aos problemas ocorridos 
no evento das Baianas, explicou que a prefeitura autorizou apenas 
a utilização do solo, não disponibilizando estruturas como tendas, 
cadeiras, som, etc. Em função disto, Rosa informa que contribuiu 
com recursos próprios, uma vez que se comprometeu com a orga-
nização do evento. Adriana questionou se a informação referente 
à autorização apenas do solo estava clara para os organizadores. 
Frei Tatá sugere colocar o Dia da Baiana na agenda dos eventos 
oficiais da política de igualdade racial da cidade. Mãe Lúcia faz 
uma ressalva de que não seja um evento particular, isto é, de uma 
pessoa, e sim uma ação coletiva e aberta. Rosa reitera a fala de 
Mãe Lúcia alegando que este foi o questionamento da equipe de 
eventos da Prefeitura, que o dia da Baiana se caracterizava como 
um evento particular, por isso apenas a liberação do solo. Sobre o 
PPA/2018, Rosa informa que está previsto uma verba para a polí-
tica de igualdade racial. Com a chegada do Sr. Ney da ALASJM, 
Frei Tatá retoma a discussão sobre o FLIDAM. Reitera a formação 
de comissões para a realização do festival. Explica que é neces-
sário que os pares tenham sua representatividade no evento para 
falarem por si. Rosa esclarece que a Subsecretaria de Direitos Hu-
manos e Igualdade Racial deve ser destacada no Termo de Com-
promisso Técnico na realização do evento. Maria da Fé sugere 
que, além da comissão das religiões de matrizes africanas, que 
tenha uma comissão dos evangélicos e demais grupos religiosos 
para melhor divulgação e informações. Mãe Lúcia apresenta as 
críticas sobre o FLIDAM referente às falhas do governo, como por 
exemplo, não recepcionar os Cônsules e não destacar uma sacer-
dotisa para a mesa. Rosa concorda com as colocações reiterando 
que haja este cuidado com as autoridades, inclusive destacando 
bandeiras dos países ali representados e disponibilizando escoltas 
para os veículos oficiais. Leila pergunta para Ney quando a Acade-
mia começa a reunião para pensar o FLIDAM. Ney responde que 
já se reuniram para pensar o próximo tema. Leila solicita que seja 
ampliado para o debate coletivo com o COMIRA e demais entes. 
Roberto sugere uma reunião extraordinária para janeiro de 2018 
com pauta única sobre o FLIDAM. Sugere ainda que se sensibilize 
o prefeito para decretar a criação de um Comitê Intersetorial do 
FLIDAM, o que facilitará uma melhor discussão e organização do 
ponto de vista operacional. Rosa sugere a realização de eventos 
“Pré-Flidam” nos bairros e comunidades. Fica decidido em ple-
nária que a primeira reunião ordinária do conselho em 2018 será 
no dia 16 de janeiro, às 14h, na sala de reuniões da Subsecretaria 
de Direitos Humanos e Igualdade Racial com as seguintes suges-
tões de pauta: Agenda 2018; Reunião ampliada sobre o FLIDAM. 
Passando para os informes e assuntos gerais, Maria Preta elogia 
o Subsecretário Marcelo Rosa reconhecendo seu esforço e com-
promisso com a política de igualdade racial. Leila sugere mais 
parcerias com a ALASJM para além do FLIDAM como forma de 
combater o racismo institucional, a intolerância religiosa e demais 
pautas. Rosa agradece a todos reiterando o compromisso. Sem 
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16:10, eu Roberto 
Leal Ferreira lavrei a presente Ata.
  

Ata do Fórum Municipal de Políticas de Mulheres “ Maria da 
Penha”

Ata da reunião do Fórum Municipal de Políticas de Mulheres 
“Maria da Penha” realizada no dia 06 de fevereiro de 2018 às 
10h00 min., no Centro Especializado de Atendimento a Mulher 
CEAM, sito a Rua Defensor Público Zilmar Pinauld, n122, Vilar 
dos Teles, São João de Meriti, onde estiveram presente: Ana Lúcia 
Ferreira, Ilê Axé Ayaba; Leila Regina S Soares, ABM; Maria da 
Fé S Viana, Fórum Mulheres Negras Cristãs; Stely Antunes Via-
na e Regina A S Ramos, Subsecretaria da Melhor Idade; Aman-
da Teles, Vanja Vargas e Flávia Santos, CEAM SEMCULDHIR; 

Rosimar Cassimiro, Superintendente de Políticas para Mulheres, 
SEMCULDHIR; Anderson Carvalho Chaves, Graciane Oliveira, 
Regina Gmach, Daiana de Oliveira, Monique Monteiro e Regina 
Cruz, da Gerência dos Conselhos SEMCULDHIR. O Fórum teve 
como pauta única a Reformulação do Conselho Municipal de Polí-
ticas para as Mulheres do Biênio 2018-2020 e análise do Edital de 
Convocação do Processo Eleitoral da Sociedade Civil para Refor-
mulação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres do 
Município de São João de Meriti. A reunião teve início às 11h05m 
com a fala da Superintendente de Políticas para Mulheres, Sra. 
Rosimar Cassimiro que agradece a presença de todas e justifica 
que estava  realizando um atendimento e assim,  que finalizar re-
torna  para o Fórum. Após, Regina Gmach apresenta o objetivo 
do Fórum que é Reformulação do Conselho Municipal de Políti-
cas para as Mulheres do Biênio 2018-2020 e análise do Edital de 
Convocação do Processo Eleitoral da Sociedade Civil para Re-
formulação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres 
do Município de São João de Meriti. Leila Soares informa que o 
Fórum Maria da Penha é um movimento de composição da Socie-
dade Civil. Ana Lúcia justifica que se afastou do Conselho devido 
à conduta da ex Superintendente de Políticas para Mulheres da 
gestão governamental passada e que nomeou novos conselheiros 
de forma irregular e que foi votado em reunião do Fórum Maria 
da Penha que esse seria um espaço de articulação de Políticas para 
Mulheres, e que devido à dificuldade de quórum, acha legítimo 
que utilizemos esse espaço para fazer o chamamento do Conselho 
em seu mandato anterior,  ao invés de montar outro Fórum e um 
outro Processo eleitoral  com essa finalidade e  retardar e dificultar 
a efetivação do Conselho. Regina Gmach reforça a importância 
de utilizarmos o espaço para reativar o Fórum Maria da Penha e 
reformular o Conselho de Políticas para Mulheres. Na seqüência, 
Ana Lúcia, questiona se a representante da  CEAM está disposta 
a trabalhar em parceira com o Fórum e com a Sociedade Civil? A  
técnica Vanja Vargas  - CEAM se propôs  para trabalhar em parce-
ria com o Fórum e com o Conselho. Em seguida, Anderson Cha-
ves relata que  tudo  tem que estar acerca do  fórum e o conselho, 
baseado na Lei e,  após sugere que o Fórum defina acerca como 
ficará a composição do Conselho da Mulher.  Ana Lúcia sugere 
chamar os antigos conselheiros empossados que se apresentem ao 
Conselho e seja garantido o direito de mandado para os mesmos, 
que foi negado na antiga gestão. Todos os presentes concordaram 
por unanimidade.  Após Anderson Chaves pergunta se alguém 
lembrar os nomes das Instituições que compõe o Conselho. A sa-
ber: ABM, Casa da Cultura, Centro Social Phênix; ONG Espaço 
Buriti, APROART Meriti e Centro Comunitário São Marcos. An-
derson Chaves propõe que a Sociedade Civil faça contato com as 
Instituições para que essas possam encaminhar através de ofício a 
indicação dos conselheiros, pois pode haver alguma mudança no 
nome de quem ficará a frente do Conselho após tanto tempo pa-
rado. Então ficou decidido que cada Instituição deve encaminhar 
até o dia 27 de fevereiro de 2018, um ofício em papel timbrado, 
contendo o nome completo do titular e suplente, juntamente com 
o CPF, telefone, e-mail e uma síntese das atividades desenvolvidas 
pela a Instituição relacionadas à atenção às Mulheres. A Gerência 
dos Conselhos da SEMCULDHIR PMSJM, irá confeccionar os 
ofícios para as secretarias solicitando as indicações do Governo 
para compor o Conselho da Mulher nesta Gestão 2018-2020.  An-
derson Chaves coloca que o mandado do Conselho é de um ano 
renovável por mais um ano com base na lei.  Regina Gmach expõe 
que no último dia 30 de janeiro houve uma reunião entre a Supe-
rintendência de Políticas para Mulheres e Sala dos Conselhos para 
se estruturar como será organizado o dia internacional da mulher  
- 08 de março e como proposta foi pensado em convidar uma téc-
nica para fazer uma palestra sobre a estruturação do Centro Espe-
cializado de Atendimento à Mulher no dia 06 de março às 14hs, 
na OAB, onde o auditório já está agendado. Já na parte da manhã 
foi pensado em fazer no CEAM atividades diversas. Ana Lúcia 
explana que o Grupo de Mulheres está organizando para o dia 06 
de março a exposição de um filme com roda de conversa e uma 
oficina de Turbante e sugeriu realizar o evento em parceria com 
a CEAM. Dessa forma ela e a equipe do CEAM vão organizar as 
atividades da parte da manhã. Leila Soares ficou responsável em 
realizar o contato com o Estado do RJ, para trazer a palestrante 
para a parte da tarde. Sem mais assuntos a se tratar a reunião se 
encerrou às 12h30m e eu, Monique Monteiro lavrei a presente ata.



São João de Meriti
Quinta-feira, 08 de fevereiro de 2018
Ano XVI   N° 48428 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti
CONSELHO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL DE 

SÃO JOÃO DE MERITI – COMIRA.

Resolução COMIRA 001 / 2018. 
O CONSELHO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI - COMIRA no uso de suas atribuições 
legais e: 

Considerando a deliberação do plenário em Reunião ordinária re-
alizada no dia 06 de fevereiro de 2018, às 14 horas: 

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Calendário das Reuniões Ordinárias do Con-
selho Municipal de Igualdade Racial de São João de Meriti do 
exercício 2018, que será realizada nas primeiras terças feiras às 14 
horas na Sala de Reuniões da SEMCULDHIR–SJM, sito à Ave-
nida Presidente Lincoln, 911, sala 307, Vilar dos Teles, conforme 
cronograma abaixo: 

Reuniões Ordinárias do COMIRA
Data  Horário das Reuniões 
06 de Fevereiro 14 horas 
13 de Março (excepcionalmente)  14 horas 
03 de Abril 14 horas
08 de Maio (excepcionalmente) 14 horas 
05 de Junho 14 horas 
03 de Julho 14 horas
07 de Agosto 14 horas
04 de Setembro 14 horas
02 de Outubro 14 horas
06 de Novembro 14 horas
04 de Dezembro 14 horas

Athaylton Jorge Monteiro Belo 
Presidente do COMIRA / São João de Meriti.  

EDITAL DE CITAÇÃO
DO(A) SERVIDOR(A)/INDICIADO(A) JOSÉ ROBERTO 
PEREIRA MENDONÇA, médico, matrícula 27785 e 7115                                                                                                                                             

                                                  

A presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrati-
vo – CPIA -designada pela Portaria 0386/2017, de 16 de janeiro de 
2017 e publicada no Diário Oficial do Município n. 4592, de 26 de 
janeiro de 2017, do Excelentíssimo Senhor Prefeito, faz saber a to-
dos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que estão correndo, em seus termos legais, os autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n. 15-842/2012 E 13862/2010, instau-
rado em desfavor do(a) servidor(a) identificado(a) na cabeça deste 
EDITAL, pelo possível aliciamento de pacientes a fim de se con-
sultarem em seu consultório particular, no Município de Duque de 
Caxias, com pagamento de consultas.
Constando dos autos que o(a) servidor(a) se encontra em lugar 
incerto ou não sabido, fica, pelo presente edital, citado(a) para 
oferecer a defesa que tiver; arrolar testemunhas, juntar documen-
tos, requerer perícia, enfim, usar de todos os meios de defesa que 
julgar necessários, sob pena de revelia. Fica ainda ciente da au-
diência designada para o dia 08/03/2018, às 14:25h, perante esta 
Comissão, sediada na sala da Procuradoria-Geral, sito à Av. Presi-
dente Lincoln, 899, 4º. ANDAR, Vilar dos Teles, CEP 25555-200. 
Fica ainda ciente de que será designado advogado para funcio-
nar como defensor dativo, caso não haja resposta no prazo de 10 
(dez) dias a partir da presente publicação, ou não comparecendo 
ou, comparecendo, não constitua profissional do ramo do direito 
para acompanhar o processo e promover-lhe a defesa. Para ciência 
do(a) indiciado(a), é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Órgão de Imprensa Oficial do Município.

Em 06 de fevereiro de 2018

IRCE FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA,
Procuradora do município, PRESIDENTE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES

DEFESA PRÉVIA         
SMIT-PMSJM

DATA DE 
ABERTURA NOTIFICAÇÃO PLACA 

PMSJM/001427/2015 20/04/2015 M30687290 KOR6192
PMSJM/001283/2015 06/04/2015 M30687604 HGR9147

Recursos Julgados Deferidos em  23/01/2018.
SESSÃO Nº: 15

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti

Leonardo Lia Costa, Presidente

COMISSÃO DE DEFESA PRÉVIA

DEFESA PRÉVIA         
SMIT-PMSJM

DATA DE 
ABERTURA NOTIFICAÇÃO PLACA 

PMSJM/001210/2015 01/04/2015 M30466157 KYH6751
PMSJM/001264/2015 01/04/2015 M30473568 KZS3899
PMSJM/001263/2015 01/04/2015 M30661347 LQP2701
PMSJM/001272/2015 06/04/2015 M30687163 LBX2570
PMSJM/000899/2015 24/02/2015 M30679260 LRV3002
PMSJM/001134/2015 12/02/2015 M30682360 KVK3683
PMSJM/001111/2015 13/01/2015 M28864245 LAF6515
PMSJM/001168/2015 07/10/2014 M30465417 LKM1001
PMSJM/001992/2015 01/04/2015 M30472596 LOV3126
PMSJM/001978/2015 01/04/2015 M30686921 LKT6303
PMSJM/002039/2015 24/04/2015 M30476342 LSD4386
PMSJM/000453/2015 06/02/2015 M30680177 KVY2877
PMSJM/000788/2015 17/11/2015 M30704362 LJO8008
PMSJM/000481/2015 09/02/2015 M30468960 LBH5617
PMSJM/000498/2015 09/02/2015 M30463771 KYA5732
PMSJM/000493/2015 09/02/2015 M30465697 LIO8523
PMSJM/000575/2015 11/02/2015 M30681338 KXT5093
PMSJM/000492/2015 09/02/2015 M30451346 KWC9034
PMSJM/000379/2015 04/02/2015 M30681381 KWL3556
PMSJM/000370/2015 04/02/2015 M30680421 HOC4656
PMSJM/000362/2015 04/02/2015 M30679512 LOW6508
PMSJM/000375/2015 04/02/2015 M30678338 KYP0890
PMSJM/000358/2015 04/02/2015 M30680596 DDA1669
PMSJM/000069/2015 12/02/2015 M30455004 KZU4602

Recursos Julgados Indeferidos em  23/01/2018.
SESSÃO Nº: 15

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Av. Presidente Lincoln, 911 - Sala 334 (Edifício Antares)

Jardim Meriti - São João de Meriti

Leonardo Lia Costa, Presidente

COMISSÃO DE DEFESA PRÉVIA

PODER LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº   001/18-GP.

O Vereador Davi Perini Vermelho, Presidente da Câmara Munici-
pal de São João de Meriti, no uso de suas atribuições  que lhe são 
conferidas por lei,

R        E       S           O          L           V          E:

                                                
Em decorrência da determinação do Órgão Especial do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro através do Processo n.º 
0029434-10.2015.8.19.0000 de RECLAMAÇÃO POR INCONS-
TITUCIONALIDADE  da Lei Complementar n.º 1860/2012, do 
Município de São João de Meriti que “PERMITIA A SOLTURA 
DE BALÕES ARTESANAIS SEM FOGO NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DE MERITI”, em que foi representante o EXMO. SR. 
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
e representado o EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI  o ÓRGÃO ESPECIAL  
através dos Desembargadores em 17 de abril de 2017, por UNA-
NIMIDADE julgou procedente, declarando-se a inconstitucionali-
dade, com eficácia  ex tunc, da Lei n.º 1860/2012, do Município de 
São João de Meriti, retirando assim a referida Lei do Ordenamento 
Jurídico.
 
Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 07 de fevereiro de 2018.

DAVI PERINI VERMELHO
Presidente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 0038/2018

Pregão Presencial Nº 001/2018 – Objeto: Aquisição combustível 
para os veículos oficiais desta Casa Legislativa. Abertura: 27 de 
Fevereiro de 2018, às 09h.

Retirada do Edital: Rua Defensor Público Zilmar Duboc Pinaud, 
77 – sala 304 – Jardim Meriti, das 14 às 17h, mediante a entrega 
de 01 (uma) resma de papel A4 e pen drive para gravação do re-
ferido edital.
Telefone: (21) 2651-1998 – Patrícia da Silva Pedrosa – Pregoeira.


