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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 0609/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
C O N C E D E R, a funcionária NASARE FERNANDES DE 
SOUZA, Ajudante de Serviço - Matrícula nº 9169, do quadro de 
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação, Licen-
ça Prêmio, pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao 1º (pri-
meiro) decênio, com base no art. 123 da Lei 258/82, conforme 
despacho da Douta Procuradoria exarado nos autos  do Processo 
nº 222315/2017.

Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 06 
de março de 2018.
                                 
                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

 

DECISÃO
PROCESSO.: 225400/2017

REQUERENTE: LINO ESTEVAM DOS SANTOS NETO
ASSUNTO.: 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 incorporação do símbolo SM, ob-
servando a limitação em 60% (sessenta por cento) do símbolo, na 
forma do disposto na Lei Orgânica Municipal e parecer da Procu-
radoria Geral do Município;
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 Abril de 2018.

João Ferreira Neto, Prefeito

DECRETO n. 6089/2018, de 26 de março de 2018

“Revoga os Decretos ns. 4887/2009,de 09/11/2009 e 5361/2012, 
de 29/06/2012,, que declararam de utilidade pública imóvel

para fins de desapropriação os imóveis neles descritos e dá outras 
providências” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais,

D  E  C  R  E  T  A:

Art. 1º - FICAM REVOGADOS os Decretos 4887/2009, de 
09/11/2009 e 5361/2012, de 29/06/2012, e que declararam de Uti-
lidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou procedi-

mento judicial, os imóveis neles descritos.

Art. 2º. – A PROCURADORIA-GERAL do MUNICÍPIO fica 
autorizada a promover a desistência dos processos judiciais que 
tratam das desapropriações dos imóveis descritos nos referidos 
decretos.

Art. 3º. – As despesas decorrentes deste DECRETO correrão à 
conta do orçamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2018.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito

RESOLUÇÃO COMJUVE 004 / 2018  

Delibera a alteração de substituição de Conselheira Sociedade Ci-
vil – COMJUVE da cidade de São João de Meriti, para o exercício 
2018. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica alterado o Representante da Sociedade Civil do 
Movimento Ambiental ONG Assistencial Mão Amiga Lutando 
pela Vida, a  seguir: 
I – Titular: Rogério Martins de Souza; 
II – Suplente: Ana Carolina Lago Gomes 

Artigo 2º - Esta Resolução altera o Artigo 2º, Inciso I, da Resolu-
ção COMJUVE 001/2018, publicada no DOM de 23 de fevereiro 
de 2018. 

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, ressalvadas as disposições em contrário. 

Marcelo Luiz Silva Rosa 
Subsecretário Municipal de Direitos Humanos e Igualdade 

Racial.  
Matrícula 99667

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/ 2018 – COMITE GESTOR 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE ERRADICAÇÃO DO SUB-
-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA.

Considerando O Decreto 6.069/2018 de 29 de janeiro de 2018, 
publicado em Diário Oficial no dia 31 de janeiro de 2018, que 
institui o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do 
Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Docu-
mentação Básica, no que tange o Art. 3º, §3º, e;
Considerando que no Fórum realizado no dia 10/04/2018 as repre-
sentações das entidades da sociedade civil presentes, não atende-
ram em sua totalidade, ao quantitativo descrito no Decreto 6.069 
para compor o Comitê;
RESOLVE: 
Artigo 1º- Convocar as entidades da sociedade civil que possuam 
atividades comprovadamente relacionadas aos temas do compro-
misso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nasci-

mento e Acesso à Documentação Básica, que atendam população 
em situação de vulnerabilidade ou de representação de povos e 
comunidades tradicionais migrantes e refugiados para participar 
do Fórum, a ser realizado no dia 26/04/2018 às 10h00min na Sub-
secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, situada na Av. 
Presidente Lincoln, 911, Edifício Antares, 3° andar, sala 326- Vi-
lar dos Teles.
Artigo 2º - Este será o terceiro Fórum com vistas a oportunizar 
a participação das demais representações da sociedade civil, no 
que diz respeito à composição do Comitê Gestor Municipal de 
Políticas de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e 
Ampliação do Acesso à Documentação Básica, conforme descrito 
no Art. 3º, §5º.
Artigo 3º - É solicitado às entidades da sociedade civil que nesta 
data apresente um ofício em papel timbrado, contendo o nome 
completo do titular e suplente, telefone e email da instituição, bem 
como uma síntese do trabalho desenvolvido e o público atendido. 
Artigo 4º - A posse deste comitê será no dia  03 de maio às 10h 
(quinta-feira) e será realizada na Subsecretaria de Direitos Huma-
nos e Igualdade Racial, sito à Avenida Presidente Lincoln, 911, 
sala 326, Vilar dos Teles, São João de Meriti. 

Artigo 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Marcelo Luiz da Silva Rosa 
Subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial 

Matrícula: 99967  

Ata do Fórum Municipal de Políticas de Mulheres “ Maria da Pe-
nha”

Ata da reunião do Fórum Municipal de Políticas de Mulheres 
“Maria da Penha” realizada no dia 27 de março de 2018 às 14h40 
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 presentes: Leila Regina S So-
ares, Casa de Cultura - ABM; Maria da Fé S Viana, Fórum Mulhe-
res Negras Cristãs - Conselho Municipal de Igualdade Racial - 
COMIRA; Amanda Teles e Vanja Vargas,Superintendência da 
Mulher ; Rosimar Cassimiro, Superintendente de Políticas para 
Mulheres, SEMCULDHIR; Anderson Carvalho Chaves, Daiana 
de Oliveira e Regina Cruz, da Gerência dos Conselhos- SEM-
CULDHIR; Samira Silva e Dhandara Santos, Ilé Omulu Oxum; 
Caroline Campana e Simoni Moraes, Superintendência da Juven-
tude- SUPJUVE; Regina Guimarães,ECOSOL; Maria Inês Valen-
tim , ICEAC; e Marcelo Rosa, sub-secretário SEMCULDHIR. O 
Fórum teve como pauta única a Reformulação do Conselho Muni-
cipal de Políticas para as Mulheres do Biênio 2018-2020 e refor-
mulação do Edital de Convocação do Processo Eleitoral da Socie-
dade Civil para reformulação do Conselho Municipal de Políticas 
para as Mulheres do Município de São João de Meriti. A reunião 
teve início às 14h40min, com a fala do Gerente dos Conselhos 
Anderson Chaves que iniciou a reunião esclarecendo sobre a pau-
ta única, que é tratar sobre a eleição dos representantes da socieda-
de civil no conselho da mulher, e sobre o mandato de continuidade  
das conselheiras da sociedade civil do Conselho da Mulher que 
estava inativo.  Ele explica que precisa de 7 representantes da so-
ciedade civil, e a SUBSEMDHIR está colaborando com a organi-
zação dos representantes da sociedade civil, por isso trouxe uma 
proposta de edital para oficializar o futuro processo eleitoral. Leila 
Soares, da Casa de Cultura, explica que nem todas as instituições 
puderam enviar seus representantes, mas entende que ler o edital 
hoje seria importante, para fazer os esclarecimentos necessários 
para os que estão presentes nesta reunião.  Sra Maria da Fé, do 
COMIRA, explica seus motivos pessoais que justificam que ela 
não esteja mais fazendo parte da sociedade civil. Vanja Vargas, da 
SUP-Mulher, faz esclarecimentos sobre a violência na cidade. 
Leila Soares, da Casa de Cultura, cita outras pessoas que já estive-
ram nesta luta. Anderson Chaves sugeriu que todos os presentes se 
apresentem individualmente, e também falassem brevemente so-
bre o trabalho da instituição que representam neste momento. To-
dos os presentes assim procederam.  Dhandara Santos, da Ilê 
Omulu Oxum, explica sobre o trabalho do Ilê, na luta contra a 
violência que atinge a mulher. Leila Soares, da ABM, traz suas 
sugestões  sobre como deve ser a atuação  e o trabalho institucio-

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
LAZER, DIREITOS HUMANOS

E IGUALDADE RACIAL
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nal  de uma organização como esta. Anderson Chaves se apresenta 
como gerente dos conselhos de direitos no município, e fala das 
tentativas de organizar o Conselho Municipal da Mulher neste 
ano, pela SUBSEMDHIR. Amanda Teles e Vanja Vargas, da SUP_
Mulher, se apresentam, Regina Cruz também se apresenta, pela 
SUBSEMDHIR, alerta que não é conselheira, mas como é forma-
da em Serviço Social gostaria de colaborar com esta luta e com 
este fórum. Leila Soares mostra o Plano  Municipal para as Mu-
lheres, elaborado no período de 2014 a 2017, de São João de Me-
riti. A Sra. Maria da Fé se apresentou, falou da sua trajetória de 
trabalho, Sra Maria Inês Valentim, do ICEAC, fala do trabalho 
realizado. A Sra. Regina Guimarães, da ECOSOL, fala do trabalho 
de gerar renda junto ás mulheres, através  da economia solidária, e 
dos recursos do município, com projetos de confecção de almofa-
das, num trabalho com costureiras, com feiras de artesanato em 
outros locais, mas alerta que não consegue fazer uma feira de eco-
nomia solidária na própria cidade de São João de Meriti, onde ela 
mora. Ela coloca que as artesãs deste município estão se deslocan-
do pelos municípios da baixada e do Rio de Janeiro, fazendo par-
cerias por lá. Ela defende que ocorra uma feira destas aqui no 
município, alerta que está aberta a trabalhar com público LGBT, 
indígena e quilombola. O Subsecretário Marcelo Rosa apresen-
tou-se e chamou esta Sra. Regina Guimarães para uma conversa 
mais técnica, em breve, para desenvolver este assunto, e para ve-
rificar no que a secretaria pode ajudar, para criar esta feira de eco-
nomia solidária, contando com a secretaria de meio ambiente tam-
bém.  A Sra. Regina Guimarães, da ECOSOL, explica sobre vários 
eventos, ações, documentos  e movimentos  que estão ocorrendo 
nas esferas de governo atualmente, ela fala da falta de apoio e das 
buscas que podem ocorrer neste sentido de desenvolver a econo-
mia solidária, ela defende ainda que reuniões de organização se-
jam feitas para isso se concretizar. Anderson Chaves, da Gerência 
dos Conselhos, sugere que ela  defenda estas idéias  nas reuniões 
do Conselho da Mulher, futuramente.  Sra Regina Guimarães, da 
ECOSOL, fala dos grupos de trabalho que já existem, desde o 
Fórum de Cooperativismo Popular, como sendo um movimento 
muito importante. Leila Soares, da Casa de Cultura, fala do im-
pacto de movimentos como esse, que precisa se consolidar politi-
camente, para reunir recursos para crescer, e trazer essa discussão 
para espaços como este, de luta de mulheres, para impactar positi-
vamente para as mulheres do município. Sra. Regina Guimarães, 
deseja fazer um contato  com a secretaria de cultura municipal, e 
colocar o trabalho das artesãs para o viés cultural. Anderson Cha-
ves, da Gerencia dos Conselhos, explica sobre a importância de se 
ter sete (7) representantes de instituições para reativar o Conselho 
Municipal de Mulheres, embora neste momento só tenham seis (6) 
destas instituições representadas  aqui neste reunião hoje. Marcelo 
Rosa fala da repercussão  das ações desta secretaria  em outros 
municípios, e até no RJ, e fala que “nada resiste ao trabalho”, ape-
sar das dificuldades, e fala da luta por direitos, e do pedido que 
deseja fazer ao prefeito, para que nossa sub-secretaria seja elevada 
a secretaria, ou passe a estar ligada diretamente ao gabinete do 
prefeito. Ele fala da intensa vontade de fazer a cidade avançar, cita 
sobre situações de limpeza de praças e bueiros, sobre educação da 
população, casos de reincidências de sujeira em certos locais da 
cidade, etc. Sra Regina  Guimarães, da ECOSOL, fala deste traba-
lho de conscientização da vizinhança dela,  sobre a questão da 
sujeira, e do lixo locais e nas praças, ela comenta que tem feito 
mutirões  para isso. Sra. Maria Inês Valentim, do ICEAC, fala da 
presença de lixo na cidade, e do problema de saúde que adquiriu 
na mão, que está inchada, gerando problemas para ela buscar tra-
tamento. O subsecretário Marcelo Rosa coloca que temos que nos 
mobilizar em relação a isso. Sra. Vanja Vargas afirma que esta si-
tuação vale realizar uma reportagem para disparar este alerta. O 
sub-secretário Marcelo Rosa e o Gerente dos Conselhos, Ander-
son Chaves, falam sobre produzir ações com as secretarias  perti-
nentes para trabalhar sobre  essa questão ( envolve meio ambiente, 
etc), Anderson Chaves propõe que façamos  a leitura  do edital de 
convocação , e Leila Soares, da ABM, pede que sejam feitas as 
mudanças necessárias, ela diz que antes o nome do Conselho Mu-
nicipal das Mulheres era  COMDIM,  e Anderson Chaves modifi-
ca, devido  aceitar a denominação antiga, na redação do documen-
to. O subsecretário Marcelo Rosa desculpou-se e ausentou-se da 
reunião, devido ter outros compromissos. A Sra Leila Soares, da 
ABM, coloca que devemos usar os termos “as “ representantes, 
devido serem todas mulheres.  Anderson Chaves, da Gerência dos 
Conselhos, leu a proposta  de edital, alguns pontos foram  retira-
dos, ou modificados, onde alguns pontos de  dúvida, foram  escla-
recidos, para fins de responsabilidades e cobranças futuras junto á 
sub-secretaria, e ao COMDIM, ele propõe dar até dia 17 de abril 

trato n.º 05/2016 

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, na qualidade de CON-
TRATANTE, e como CONTRATADA a empresa PIARTEPAVI 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.136.735/0001-60.

Objeto: Fica alterado a planilha orçamentária (motivada pelas 
adequações, adaptações e acréscimos promovidos no projeto ini-
cial) na forma da autorização contida no processo administrativo 
n° 5214/2017, referente ao contrato n° 05/2016 que tem como 
objeto a prestação de serviço de reforma, adaptações e reparos 
nas instalações no prédio da Prefeitura da Cidade de São João de 
Meriti, importando em acréscimo de R$ 124.488,77 (cento e vinte 
e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete 
centavos), o que equivale a 38,77% sobre o valor global inicial 
que era de R$ 321.078,40 (trezentos e vinte e um mil, setenta e 
oito reais e quarenta centavos); Fica modificada a Cláusula Se-
gunda do Contrato n.º 05/2016, quanto ao seu valor global que 
passa a ser de R$ 445.567,17 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos).

Fundamento: Processo Administrativo n.º 5214/2017.

Das Despesas: As despesas decorrentes deste instrumento cor-
rerão à conta da seguinte Dotação: U.O: 01.05, U.E: 01.05.01, 
Função: 15, Subfunção: 452, Programa: 0188, Ação: 1371, Ele-
mento: 4.4.90.51.01, Fonte: 100, Aplicação: 001.0001, Nota de 
Empenho: 249/2018.

Data da assinatura: 04/04/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 01 AO CONTRATO N.º 
02/2017

CONTRATANTE/Locatário: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE 
MERITI, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05.

CONTRATADA/Locador: JUSSARA VIANA DE GENARO, 
portadora da cédula de identidade n.º 85016153-0, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 393.541.137-53.

Ao segundo dia do mês de abril do ano de 2018, foi lavrado o 
presente TERMO DE APOSTILAMENTO 01 ao Contrato n.º 
02/2017, objetivando alterar a data da lavratura do citado contrato, 
considerando a existência de erro material, o que se confirma com 
o extrato e publicação do mesmo; bem como alterar o numero do 
CPF/MF da locadora, considerando, igualmente, a existência de 
erro material, nos seguintes termos: 

1 – Fica modificado a data de lavratura do contrato n.º 02/2017, 
pela ocorrência de flagrante erro material, retificando-a nos se-
guintes termos:

1.1: Onde se lê: “São João de Meriti/RJ, 05 de janeiro de 2017”, 
leia-se “São João de Meriti/RJ, em 08 de fevereiro de 2017”.

2- Fica alterado o numero do CPF/MF da locadora, pela ocorrên-
cia de flagrante erro material, retificando-a nos seguintes termos:

2.1: Onde se lê: “CPF/MF n.º 474.021.307-97.”, leia-se “CPF/MF 
n.º 393.541.137-53”.

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

de 2018, como prazo final, para inscrição das instituições da socie-
dade civil para aquelas que querem participar do COMDIM, e dá 
tempo para publicar no Diário Oficial Municipal (D.O.M), avisan-
do que os documentos devem ser entregues com cópia, para rece-
ber a assinatura de recebido, e ele insiste que seja entregue neces-
sariamente á equipe da Gerência dos Conselhos, para evitar 
qualquer extravio de documentos na secretaria. Regina Cruz, da 
SUBSEMDHIR, explica á Sra Maria da Fé, que estão sendo toma-
das providências  para evitar que estes extravios permaneçam 
ocorrendo, esse pedido do Anderson Chaves é um cuidado espe-
cial que pedimos aos representantes. Anderson Chaves propõe que 
ocorra no dia 02 de maio de 2018, 4ª feira, 14h, no CEAM-Meriti, 
ocorra o Processo eleitoral e a  definição de quais serão as conse-
lheiras, a respeito de ficar claro para todos qual será esta nova 
composição do COMDIM, ciente de que serão convidados pesso-
as para dar visibilidade ao evento, imprensa, etc, nesta ocasião. 
Leila Soares da Casa de Cultura,  pede esclarecimentos sobre esta 
composição de representantes. Anderson Chaves explica que pre-
cisam de 7 representantes da sociedade civil e 7 deles vindos do 
governo municipal, com seus respectivos suplentes diretos, e am-
bos trocam idéias sobre ter ou não uma comissão eleitoral, sendo 
que ela sugere que não tenha, pois prefere uma forma de eleição 
mais simples, feito direto pela indicação de pessoas, com votação 
direta,  com quórum suficiente, ou por aclamação, mediante pre-
enchimento adequado, dos documentos necessários mencionados 
anteriormente ( ficha resumida de cadastro com dados da institui-
ção candidata). Ficou estabelecido que esta ficha seja publicada no 
D.O.M, podendo ser a ficha preenchida no dia da inscrição, pelas 
instituições que vierem se inscrever como candidatas a serem con-
selheiras no Conselho da Mulher. Leila Soares insiste numa elei-
ção mais simples, fazendo-se a anotação num quadro, e anotando 
ali as instituições  candidatas. Se só tiverem  sete (7)  representan-
tes da sociedade civil, a eleição será por aclamação; já se tiverem 
mais de sete concorrendo, a quantidade que exceder  a sete, pode-
riam entrar como suplentes. Anderson Chaves veio escrevendo no 
documento base do edital as modificações que foram sendo acer-
tadas na reunião, corroboradas pelos presentes, inclusive referente 
á apuração dos votos, passo a passo, segundo as modificações su-
geridas pelos presentes, e pela Sra. Leila Soares, da ABM. As dú-
vidas sobre os representantes suplentes  serem pertencentes ou 
não  á mesma entidade do titular, no caso da sociedade civil, foram 
debatidas e esclarecidas, devido ás conseqüências disso no edital 
e na prática da atuação dos representantes, inclusive prevendo a 
vacância da vaga, em caso de número significativo de faltas des-
tes, etc.  Anderson Chaves esclarece ainda sobre a necessidade de 
o conselho ter um regimento interno, que pode ser elaborado pos-
teriormente pelas instituições.  Houve debate sobre as conseqüên-
cias da perda da titularidade e os critérios para votar pela suplên-
cia, para cada entidade/instituição que participar da eleição e do 
conselho. Anderson Chaves certificou-se sobre a concordância de 
todos a respeito das mudanças que foram feitas e que irão compor 
o edital de convocação do processo eleitoral para este conselho, 
ficando acertado depois desta etapa, que as datas de reunião do 
Conselho da Mulher, serão sempre nas terceiras terças feiras de 
cada mês, a partir do mês de maio, sendo que a data da posse dos 
conselheiros da sociedade civil ocorrerá no dia 15 de maio de 
2018, ás 14h, 3ª feira, no CEAM Meriti, tendo programada tam-
bém a posse da presidente da mesa e da primeira e segunda secre-
tárias, de acordo com o Anderson Chaves, gerente dos conselhos. 
O mesmo deu como informe  a todos, o aviso sobre o evento sobre 
Direitos Humanos, organizado por esta secretaria e pela prefeitura 
municipal,  que vai ocorrer na Praça da Matriz, em São João de 
Meriti, no dia 25 de abril de 2018, de 9h ás 17h, com vários servi-
ços que serão oferecidos á população, e para o qual todos os pre-
sentes foram convidados a comparecer. 
Sem mais a tratar, esta reunião foi encerrada ás 17h10 desta data, 
no CEAM Meriti, e a ata desta reunião foi lavrada por mim, Re-
gina Cruz.

EXTRATO 

Termo de Rerratificação n.º 01 ao Contrato n.º 05/2016 

Instrumento: Extrato de Termo de Rerratificação n.º 01 ao Con-

PROCURADORIA GERAL



São João de Meriti
Sexta-feira, 13 de abril de 2018
Ano XVI   N° 48824 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti


