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Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
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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 0825/2018-SEMAD   
                                                                                                           
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por LEI,

R E S O L V E: 

R E V E R a incorporação do Símbolo CCAT, para o Símbolo 
CE, concedida a funcionária ANGELA DE SOUZA SUZART DA 
GAMA, Ajudante de Serviço, Matrícula nº 26083, do quadro de 
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, com base no art. 168 da Lei Orgânica do Município, 
com a nova redação dada pela Lei Complementar 045/17, confor-
me despacho da Douta Procuradoria exarado nos autos do Proces-
so nº 06/2018.   
                               
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 21 
de março de 2018.
                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1021/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 01 de março de 2018, KARLA 
PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA - Matrícula nº 79768, do Cargo 
em Comissão de Assessor Especial da Saúde, Símbolo CCAES, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 11 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                      

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1060/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de março de 2018, JORGE LUIZ 
SANTIAGO DE ALMEIDA - Matrícula nº 12714, do Cargo Co-
missionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                 
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1061/2018-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 contar de 01 de abril de 2018, MARIA DE FA-
TIMA BATISTA - Matrícula nº 80681, para exercer o Cargo Co-
missionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                  

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1062/2018-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 contar de 28 de fevereiro de 2018, ERICA 
CARDOSO DA SILVA - Matrícula nº 80141, do Cargo Comis-
sionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                      

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1064/2018-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 março de 2018, FABIANA SAN-
TOS DE ALMEIDA - Matrícula nº 80682, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1068/2018-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 contar de 30 de março de 2018, BIANCA 
TIMOTEO DOS SANTOS - Matrícula nº 80499, do Cargo Co-
missionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                     

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1069/2018-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 contar de 01 de abril de 2018, MARILDA TAVA-
RES - Matrícula nº 80683, para exercer o Cargo Comissionado da 
Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 13 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                 

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1091/2018-SEMAD   
                                                                                                           
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por LEI,

R E S O L V E: 

INCORPORAR aos vencimentos do funcionário LINO ESTE-
VAM DOS SANTOS NETO, Médico - Matrícula nº 1946, do qua-
dro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Saúde, o 
Símbolo SM, com base no art. 168 da Lei Orgânica do Município, 
com a nova redação da Emenda 45/2017, conforme despacho da 
Douta Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 225400/2
017.                                      
                               
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 18 
de abril de 2018.
                                             

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1104/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de março de 2018, HENRIQUE 
SILVERIO - Matrícula nº 1603, do Cargo em Comissão de Chefe 
da Divisão de Identificação Civil, Símbolo CCAT, da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Ciência e Tecnologia.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de abril de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1105/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

E X O N E R A R, a contar de 30 de março de 2018, ANA PAU-
LA FERREIRA DA SILVA - Matrícula nº 13185, do Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Primeiro Emprego para Jovens, 
Símbolo CCAT, da Secretaria Municipal de Trabalho, Ciência e 
Tecnologia.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                     

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO
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P O R T A R I A Nº 1106/2018-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 contar de 01 de abril de 2018, ANA PAULA 
FERREIRA DA SILVA- Matrícula nº 13185, para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão de Identificação Civil, Símbolo 
CCAT, da Secretaria Municipal de Trabalho, Ciência e Tecnolo-
gia.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 19 
de abril de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                           

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1109/2018-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 contar de 01 de abril de 2018, LUIS VINICIUS 
ALVES DA SILVA - Matrícula nº 14366, para exercer o Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão do Contencioso Judicial, Símbolo 
CCAT, da Procuradoria Geral do Município.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 1110/2018-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 contar de 01 de abril de 2018, ALEXANDER LY-
CURGO DE FARIA JUNIOR - Matrícula nº 14367, para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe da Divisão da Divida Ativa e Fiscal, 
Símbolo CCAT, da Procuradoria Geral do Município.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 24 
de abril de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                               

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

       PORTARIA Nº1112 de 24,  de Abril de 2018. 

A Prefeitura da Cidade de São João de Meriti publica o Regimento 
da IV Conferência Municipal de Cultura de São João de Meriti, a 
Comissão Organizadora e dá outras providências.
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIREITOS HU-
MANOS E IGUALDADE RACIAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, 
juntamente com o CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
CULTURAIS DE SÃO JOÃO DE MERITI,   RESPONSÁVEL 
PELA IV CONFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE 
MERITI, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no 
Decreto nº 6087, de 22 de Março de 2018, que convoca a IV Con-
ferência Municipal de Cultura de SÃO JOÃO DE MERITI e o Re-
gimento da 4ª Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, 
       

RESOLVE: 

Art. 3º - Constituirão eixos temáticos da IV CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO JOÃO DE MERITI: 
EIXO 1: ARRANJOS PRODUTIVOS CULTURAIS; EIXO 2: 
DESAFIOS DO ARTISTA PROFISSIONAL; EIXO 3: CULTU-
RA X GERAÇÃO DE RENDA. Transversais a estes eixos, sem 
prejuízos aos interesses municipais, serão abordados os eixos da 
IV CEC RJ; Eixo 1: Economia da cultura e novas tecnologias; 
Eixo 2: Infra-instrutora cultural, integração e desenvolvimento; 
Eixo 3: Cultura e sustentabilidade; Eixo 4: Democracia, cidadania 
e diversidade; Eixo 5: Política cultural, Gestão e capacitação; Eixo 
6: Preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4°-  A  IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 
SÃO JOÃO DE MERITI será realizada nos dias 27 e 28 de abril 
de 2018, e terá caráter mobilizador,  propositivo e eletivo.

Art. 5º - A IV Conferência Municipal de Cultura de SÃO JOÃO 
DE MERITI será presidida pelo Prefeito Municipal e, na sua au-
sência ou impedimento, pelo Secretário  de Cultura, Direitos Hu-
manos e Igualdade Racial, ou por gestor municipal responsável 
pela execução das políticas culturais do município.
§ Único – Serão realizadas 5 (cinco) Pré-Conferências em di-
versos locais da cidade, nos dias 24/03; 07,14,19 e 20/04, onde 
a participação garantirá oportunidade de eleição para o Conselho 
Municipal e à Delegados para as etapas seguintes, devendo os 
candidatos às vagas, terem obrigatoriamente participado de pelo 
menos 1 (uma) pré-conferências.

Art. 6º - Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, 
a IV Conferência Municipal de Cultura de SÃO JOÃO DE ME-
RITI contará com a Comissão Organizadora que será composta 
por membros, entre representantes do poder público municipal e 
sociedade civil,  assim definidos: 
I – Representantes do Poder Público  Área Governamental
II – Representantes da Sociedade Civil.
Parágrafo único. A Coordenação Geral da Comissão Organizadora 
Municipal será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de 
Cultura, Direitos Humanos e Igualdade Racial. 

Art. 7º - Compete à Comissão Organizadora, respeitadas as defini-
ções deste Regimento e do Regimento da 4ª Conferência Estadual 
de Cultura do Rio de Janeiro, as seguintes atribuições: 
I. Elaborar o Regimento da Conferência Municipal; 
II. Propor critérios de participação da sociedade civil;
III. Definir o local, a pauta e a programação da Conferência 
Municipal; e
IV. Estabelecer as regras adicionais, realizar as articulações 
necessárias e programar as condições de organização da Confe-
rência Municipal.
§ 1°-  A Comissão Organizadora enviará a COMISSÃO DE OR-
GANIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CUL-
TURA DO RJ e a Secretaria de Estado de Cultura do RJ as infor-
mações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, até 10 (DEZ) 
DIAS UTEIS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA CONVO-
CAÇÃO. 
§ 2° - Os Eixos Temáticos da Conferência Municipal irão contem-
plar o temário estadual, sem prejuízo das questões locais. 
§ 3º A Comissão Organizadora Municipal enviará à Comissão de 
Organização da 4ª Conferência Estadual de Cultura do RJ, o Re-
latório Final, bem como a relação dos delegados que serão inscri-
tos para etapa Estadual, em formulário definido pela Secretaria de 
Cultura, obedecendo o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos 
após a realização da Conferência Municipal ou até o prazo final 
estabelecido em manual da Secretaria de Estado de Cultura do Rio 
de Janeiro.

CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES

Art. 8º- A IV Conferência Municipal de Cultura de SÃO JOÃO 
DE MERITI assegura a ampla participação de representantes do 
poder público e da sociedade civil, com atuação na área da cultura.

Art. 9º - Conforme o disposto da Regimento 4ª Conferência Esta-
dual de Cultura do Rio de Janeiro a IV  Conferência Municipal de 
Cultura de SÃO JOÃO DE MERITI terá direito ao máximo de 25 
(vinte) delegados para etapa Estadual, quando o número na etapa 

Regimento Interno IV Conferência Municipal de Cultura de SÃO 
JOÃO DE MERITI

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
 
Art. 1º - A IV  Conferência Municipal de Cultura de SÃO JOÃO 
DE MERITI, convocada através do Decreto nº 6087, de 23 de 
março de 2018  é parte integrante da 4ª Conferência Estadual de 
Cultura do Rio de Janeiro, e tem por objetivos:
 I - Propor estratégias de aprimoramento da articulação e coopera-
ção institucional entre os entes federativos e destes com a socie-
dade civil, que dinamizem os sistemas de participação e controle 
social na gestão das políticas públicas de cultura para avanço da 
instalação e criação/consolidação do Sistema Municipal de Cultu-
ra, envolvendo seus respectivos componentes e instrumentos de 
gestão; 
II - Discutir a Cultura do município nos seus aspectos de identida-
de, da memória, da produção simbólica, da gestão, da sua proteção 
e salvaguarda, da participação social, da diversidade cultural, da 
plena cidadania, como fator de desenvolvimento sustentável e seu 
caráter transformador e gerador de cidadania; 
III - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de co-
nhecimentos, linguagens e práticas, valorizando o fomento, a for-
mação, a criação, a divulgação e preservação da diversidade das 
expressões e o pluralismo das opiniões; 
IV - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura 
o acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias 
para universalizar o acesso à produção e à fruição dos bens, servi-
ços e espaços culturais;
 V – Facilitar, estimular, e apoiar a formação dos fóruns setoriais e 
fóruns regionais de cultura, e redes em prol da Cultura e do turis-
mo no âmbito das regiões fluminenses e do Estado; 
VI – Promover ampla discussão sobre os Eixos Temáticos do Pla-
no Estadual de Cultura do Rio de Janeiro: Cultura e Cidadania; 
Cultura, Diversidade, Patrimônio e Memória; Cultura, Educação 
e Juventude; Cultura e Desenvolvimento Sustentável; Gestão da 
Cultura e Financiamento da Cultura.
 VII – Avaliar o cumprimento das ações e metas do Plano Estadual 
de Cultura do RJ, dos Planos Setoriais dos Segmentos Artísticos e 
do  Plano Municipal de Cultura, em consonância com as delibera-
ções do Conselho Estadual de Política Cultural do RJ e Conselho 
Municipal de Cultura.
 VIII – Eleger delegados para 4ª Conferência Estadual de Cultura 
do RJ, considerando número estabelecido em portaria específica 
da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.
IX - ELEGER CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL 
PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
CULTURAIS DE SÃO JOÃO DE MERITI PARA O BIENIO ( 
MAIO DE 2018/MAIO DE 2020).
 X – Temas locais “ARRANJOS PRODUTIVOS CULTURAIS, 
DESAFIOS DO ARTISTA PROFISSIONAL e CULTURA X GE-
RAÇÃO DE RENDA.”
Parágrafo único: a eleição dos delegados ( A ESTADUAL ) alu-
didos no inciso VIII deste artigo será realizada em plenária, con-
forme critérios definidos no regimento da IV CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO JOÃO DE MERITI e no 
regimento da 4ª Conferência Estadual de Cultura do Rio de Ja-
neiro.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO

Art. 2º-  A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 
SÃO JOÃO DE MERITI realizará seus trabalhos a partir do tema 
geral da 4ª Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro: 
“A CULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL E ECONÔMICO EM SÃO JOÃO DE MERITI, NO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO E NO BRASIL.”
 § 1º - O diálogo sobre o tema deverá ser desenvolvido de modo a 
articular as políticas de cultura e suas diretrizes em todos os níveis 
federativos de maneira transversal. 
§ 2º - O temário será subsidiado por textos-base, materiais de áu-
dio e vídeo ou quais quer outros meios que facilite a compreensão 
e estimule a construção de idéias.
§ 3º - As proposições de âmbito municipal constituirão subsídio 
para a apontamentos a prioridades, acréscimos ao texto e/ou ajus-
tes ao Plano Municipal de Cultura de SÃO JOÃO DE MERITI. 
As demais proposições subsidiarão a delegação municipal de São 
João de Meriti a IV CEC RJ.
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municipal for acima de 250 de participantes.

 Art. 10 - A escolha de delegados municipais para a 4ª Conferência 
Estadual de Cultura do Rio de Janeiro levará em consideração a 
proporção de 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. 

Art. 11 -  O número de delegados a serem eleitos deve correspon-
der a percentual do número de participantes na Conferência Muni-
cipal, conforme previsto no 4ª Conferência Estadual de Cultura do 
Rio de Janeiro, de 10% do número de participantes com o máximo 
de 25 delegados: 
§ 1º- Para cada delegado titular selecionado deverá ser indicado 
um suplente correspondente, que será credenciado perante com-
provada ausência do titular. 
§ 2º - A eleição de representações da sociedade civil deverá recair 
preferencialmente dentre pessoas com efetiva participação e con-
tribuição para a cultura no município, no território ou no estado, 
devendo pertencer a segmentos diversos.
 § 3º - As indicações de representação dos poderes públicos deve-
rão recair, preferencialmente, em pessoas que atuem em órgãos ou 
comissões municipais relacionados à cultura. 

Art. 12 - Para que a Conferência Municipal seja válida para a eta-
pa estadual será necessária a comprovação de quórum mínimo de 
30 (trinta) participantes, observada a representação da sociedade 
civil e da área governamental. 

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇOES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CUL-
TURA, ARTE E CIDADANIA- ComArte

Art. 13 – Serão eleitos delegados representantes da sociedade civil 
para IV CMC, dentre os participantes de cada Pré Conferência, 
todo delegado eleito nas Pré Conferencias Municipais de São João 
de Meriti, terá direito a voz e voto, de acordo com a organização 
dos encontros. Poderá se inscrever a delegado ate 50% do numero 
de participantes de cada encontro, desde que manifeste interesse, 
seja morador de São João de Meriti e preencha uma ficha de ins-
crição. Havendo um numero maior de interessados do que 50%  
do numero de participantes, a coordenação da conferencia deve 
buscar o consenso ou definir critérios para se chegar ao máximo 
de 50%.
a- Para garantir a paridade e igualdade de forças entre as Institui-
ções, entidades, movimentos populares, ativistas, artistas e produ-
tores culturais inscritos como candidatos a vaga de conselheiros, 
será credenciado ate 5 (cinco) delegados(as) respeitando os crité-
rios para credenciamento.

Art. 14 - Para se candidatar a uma das 8 vagas de conselheiro da 
sociedade civil, deve esta dentro dos seguintes critérios;  
a- Instituições, entidades ou movimentos populares, devi-
damente formalizados e com experiência anterior comprovada na 
área cultural: 6 (seis) vagas, com respectivos suplentes, atendendo 
aos mesmos critérios, podendo ser de instituições diferentes das 
titulares, afim de que haja maior participação.  
b- Ativistas, artistas e produtores culturais, moradores de 
São João de Meriti, com currículo que comprove a sua ação cul-
tural e ativismo na cidade de São João de Meriti,  sendo: 2 (dois) 
titulares, com seus respectivos suplentes.

§ 1º - Nenhum membro das instituições inscritas a vaga de con-
selheiros pode se inscrever a vaga de Ativistas, artistas e agentes 
culturais.
§ 2º - Deverá ser encaminhado à Comissão Organizadora da 4ª 
Conferência Municipal de Cultura de São João de Meriti, do-
cumentos probatórios da formalização das instituições como: 
CNPJ, Alvará de Funcionamento, Ofício da instituição indicando 
seu representante e seus documentos pessoais (Identidade, CPF, 
Comprovante de Residência e 2 Fotos 3x4) para o ComArte e ma-
teriais que comprovem o funcionamento das atividades culturais 
realizadas e para artistas, ativistas e agentes culturais e materiais 
probatórios das atividades realizadas. Esta documentação deverá 
ser entregue em envelope com identificação das instituições can-
didatas às vagas ate o dia 25 de abril.
§ 3º - No dia 28 de abril, durante a IV Conferencia Municipal de 
Cultura de São João de Meriti, durante o credenciamento de dele-
gado, o(a) mesmo(a) receberá a cédula de votação para conselhei-
ro de cultura. No final da Conferencia, de acordo com a programa-
ção será posto em votação as vagas de conselheiros da sociedade 
civil, a comissão organizadora vai ler os nomes das instituições 

que estiverem devidamente dentro dos critérios de participação 
estabelecidos neste regimento, apos a leitura, todo delegado de 
porte de seu crachá, porá na urna a cédula de votação, constando 
6 marcações institucionais e 2 marcações de artistas. Em caso de 
não haver candidatos a conselheiros que ultrapasse o numero de 
8  vagas, a votação será feita por aclamação simples, levantando 
o crachá. 

Art. 15 – Serão eleitos ainda na 4ª Conferência Municipal de Cul-
tura de São João de Meriti os delegados que representarão a Cida-
de na 4ª Conferência 
Estadual de Cultura, dentre todos aqueles que se habilitaram nas 
Pré Conferências.
§ 1º - Todo Conselheiro eleito será delegado nato, as demais 
vagas, serão definidas por votação. Durante a Conferencia será 
anunciado a quantidade de vagas para a sociedade civil, toda(o) 
candidata(o) deverá dar o nome a comissão organizadora e du-
rante a votação os candidatos devem se colocar a frente e os dele-
gados devem entregar a eles os seus crachás. As vagas serão dos 
candidatos que tiverem mais crachás.
Havendo empate, a comissão dará o voto de minerva levando em 
consideração a relevância do candidato a IV CEC RJ. Em caso de 
não haver candidatos a delegados para IV CEC RJ que ultrapasse 
o numero de vagas disponíveis, a votação será feita por aclamação 
simples, levantando o crachá.

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art . 16 – A Comissão Organizadora da IV Conferência Municipal 
de Cultura de São João de Meriti será composta pelos seguintes 
Conselheiros:

GOVERNO
NOME E-MAIL
1. ANTONIA DE SANTANA GONÇALVES -SEM-
PROS Antoniasantana54@yahoo.com

2. DÉRCIO DE SOUZA BEZERRA- SEMUS p r -
dercio@gmail.com

3. LUIZ CARLOS BRAZ BAPTISTA- SEMCULDHIR 
luiscarlosadud@yahoo.com.br

4. GLÓRIA MARIA DE ANCHIETA - SEMCULDHIR 
poesiasgma@hotmail.com

5. FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SEMCUL-
DHIR flaviofitness@gmail.com

SOCIEDADE CIVIL
NOME E-MAIL
1. MARCOS PAULO DA SILVA GOES –Casa Da Cultu-
ra marcospaulsilva@gmail.com

2. BÁRBARA CRISTINA BARBOSA VILLAS BOAS
       Casa De Cláudia Barbara@casadeclaudia.com.br 
barbaracbvb@yahoo.com.br

3. FRANCISCA NUBIANA- Assoc. Educ. Francisca Nu-
biana Silvanubiafrancig@com.br
4. ROSETE ANTUNES (SUPLENTE) r o s e t e a n t u -
nes@hotmail.com

5. RAQUEL MACIEL (SUPLENTE) Rm.sped@hot-
mail.com

6. BARBARA  CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA 
(SUPLENTE) Soprano.barbara@hotmail.com

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos 
pela Comissão Organizadora da 4ª CMC/S.J.Meriti e quando jul-
gar necessário por em votação da plenária.

Art. 18 - O presente Regimento entra em vigor após sua aprova-

ção na plenária de delegados eleitos participantes da etapa de pré 
conferências municipais da 4ª CMC/S.J.Meriti.

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECRETO Nº.6101/2018 DE 24 DE ABRIL DE 2018.
                                   

“Abre Crédito Adicional Suplementar às dotações do                                                                                                                                   
Orçamento Vigente e dá  providências Correlatas”  

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI:  no 
uso de suas atribuições constitucionais e com base no art. 8º da 
Lei Municipal nº 2172 de 28 de dezembro de 2017.     
                                                                  

D  E  C  R  E  T  A:                                                                                                                                               
                                                                                                                 
Art. 1º - Fica Aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 1.465.000,00 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco 
mil reais), em favor da seguinte Dotação Orçamentária:

Art. 2º - Os recursos para o Crédito Adicional Suplementar advêm  
da anulação parcial de acordo com o inciso III, § 1º, artigo 43 da 
Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964, na forma demonstrada 
abaixo:      

PT ND C.R FONTE R E F O R Ç O  
ANULAÇÃO
01.05.01.15.452.0188.1.427 44.90.51.02 212 124 
1.465.000,00 
01.05.01.15.452.0188.1.536 44.90.51.01 215 124 
 1.465.000,00
     
TOTAL.......................................1.465.000,00 1.465.000,00
                 
Art. 3º- Em decorrência deste Decreto fica alterado o Quadro de 
Detalhamento das Despesas da respectiva Unidade.                                                   
                                 

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

JOÃO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECISÃO – PROCESSO 35919/2018

1 - À luz do parecer da Douta Procuradoria Geral do Município de 
fls. 35 à 51 e da Secretaria de Controle Interno de fl. 53, AUTORI-
ZO a lavratura do Termo de Ajuste de Contas em favor da empresa 
EDITORA DIÁRIO POPULAR RJ EIRELLI - ME, cujo objeto é 
a prestação de serviços de diagramação, impressão, e distribuição 
do Diário Oficial da Prefeitura de São João de Meriti;

2 - À PGM para lavratura do termo de ajuste de contas;

4 – Publique-se.

São João de Meriti, 24 de abril de 2018

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito Municipal

LEI Nº. 2.183  DE  24  DE  ABRIL  DE 2018.
  
“Altera os artigos 2º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 12 e 13, Revoga o Art. 6º 
e  Acrescenta os artigos 5º e 10 da Lei Municipal nº 2.004 de 17 
de junho de 2015 que aprovou e instituiu o Plano Municipal de 

Educação”
 

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, no uso 
de suas atribuições legais: 
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da Cidade de São João de Meriti

Faço saber que a Câmara Municipal de São João de Meriti, aprova 
e eu sanciono a seguinte 

L               E                       I :

Art. 1º- A Lei nº 2.004 de 17 de junho de 2015 que instituiu e 
aprovou o Plano Municipal Educação - PME , passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
I- Esta Lei altera o decênio do Plano Municipal de Edu-
cação com vigência de 2015 à 2025, a contar de 26 de junho de 
2015.
Art. 2º-  O art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)
a) São diretrizes do PME:
I-alfabetização;
II- Universalização do atendimento escolar;
III- superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação;
IV- melhoria a qualidade da educação;
V- formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI- promoção do princípio da gestão democrática da educação 
pública;
VII- promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 
País;
VIII- estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do Produto Interno Bruto-PIB, que 
assegure atendimento a necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade.

IX- valorização dos (as) profissionais da educação;
X- promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. ”

Art. 3º-  Acrescenta o Art. 5º:
“Art. 5º -  O Município promoverá a realização de pelo menos 3 
(três) conferências municipais de educação até o final do decênio, 
precedidas de debates com a Comunidade Escolar, articuladas e 
coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, instituído por 
Lei, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1o  O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição refe-
rida no caput:

I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas 
metas;
II - promoverá a articulação das conferências municipais de edu-
cação com as conferências regionais, estaduais e nacional que as 
precederem.

§ 2o  As conferências municipais de educação realizar-se-ão com 
intervalo de até 3 (três) anos entre elas, com o objetivo de avaliar 
a execução deste PME e subsidiar a elaboração do Plano Nacional 
de Educação para o decênio subsequente.”

Art. 4º- Revoga o Artigo 6º da Lei nº 2.004 de 17 de junho de 
2015.

Art. 5º- O art. 7º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º- O Município atuará em regime de colaboração com a 
União, os Estados, o Distrito Federal, visando ao alcance das me-
tas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.
§ 1o  Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governa-
mentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.
§ 2o  As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a 
adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos 
jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, 
podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais 
de coordenação e colaboração recíproca.”

Art. 6º- O art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.7º- O sistema de ensino Municipal criará mecanismos para 
o acompanhamento local da consecução das metas deste PME. 

§1º Caberá ao sistema de ensino:
I - assegurar a articulação das políticas educacionais com as de-

mais políticas sociais, particularmente as culturais;
II - considerar as necessidades específicas da população das po-
pulações de campo e das comunidades indígenas, quilombolas e 
itinerantes, equidade educacional e a diversidade cultural; 
III - garantir o atendimento das necessidades específicas na educa-
ção especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos 
os níveis, etapas e modalidades;
IV - promover a articulação interfederativa na implementação das 
políticas educacionais.

§ 2o  O processo de elaboração e adequação do plano de educação 
do Município, de que trata o caput deste artigo, será realizado com 
ampla participação de representantes da comunidade educacional 
e da sociedade civil.”

Art. 7º- O art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 8º- O município deverá adequar a Lei 1.765 de 22 de dezem-
bro de 2010 do Plano de Carreira Art.123, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atu-
ação, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei.”
Art. 8º- O art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 9º- O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orça-
mentos anuais do Município será formulado de maneira a assegu-
rar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as 
diretrizes, metas e estratégias deste PME e com o respectivo Plano 
de Educação, a fim de viabilizar sua plena execução.”
Art. 9º- Acrescenta o Art. 10:

“ Art. 10- O município constituíra uma coordenação municipal de 
indicadores da qualidade da educação básica, para a orientação 
de políticas públicas em referência a sua competência de atendi-
mento.
§ 1º será constituída uma coordenação municipal responsável em 
construir indicadores de qualidades e suas dimensões a serem ava-
liados.
§ 2º a avaliação acontecerá conforme o caput, anualmente nas es-
feras determinadas.   
§ 3º o município constituirá mecanismos de coletas de dados e me-
canismo de busca ativa, e minicenso para localização de deman-
das de atendimento nos aspectos quantitativos e quantitativos.”

Art. 10- O art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 11- Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigên-
cia deste PME, o Poder Executivo encaminhará a Câmara Muni-
cipal de Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o 
projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar 
no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, me-
tas e estratégias para o próximo decênio.”

Art. 11- O art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 12- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Art. 12- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
à conta das dotações disponíveis no Fundo Municipal de Educa-
ção- FME- Classificação Orçamentária do Órgão nº 08.01.00 e na 
Prefeitura-Secretaria Municipal de Educação- SEME- Classifica-
ção Orçamentária nº 01.14.01- SEME.
Art. 13- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito

LEI Nº 2.186  DE 24 DE  ABRIL DE 2018.

Altera a Lei Municipal nº 2.172 de 27 de dezembro de 2017 
autorizando o Poder Executivo a criar, por Decreto Executivo, 

dotações orçamentárias em níveis mais detalhados das despesas, 
a título de subelementos, no Orçamento Geral do Município do 

exercício de 2018e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte 

L         E         I  :

Art. 1º - Fica alterada a Lei Municipal nº 2.172 de 27 de dezembro 

de 2017, acrescida do Art. 8º-A e parágrafo único a este, com a 
seguinte redação:
...............

Art. 8º-A - O Poder Executivo poderá, por meio de Decreto Exe-
cutivo, criar dotações orçamentárias em níveis mais detalhados 
das despesas, a título de subelementos, quando das movimenta-
ções orçamentárias ocorridas por meio de Crédito Suplementar.

Parágrafo Único: Aplica-se ao disposto no caput deste artigo as 
condições estabelecidas no art. 8º desta lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

São João de Meriti, 24 de Abril de 2018.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito

LEI COMPLEMENTAR  Nº 188  DE 24 DE ABRIL DE 2018.

“Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Conselho Tutelar”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI:

Faço saber que a Câmara Municipal de São João de Meriti, aprova 
e eu sanciono a seguinte:

TÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1°  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – “ CMDCA Meriti” - é órgão deliberativo e controlador 
das ações de políticas de atendimento à infância e à juventude, 
gozando de autonomia administrativa e financeira

Art. 2°  O atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
será feito através de políticas sociais básicas que assegurem o di-
reito a vida, saúde, alimentação, educação, esportes, cultura, lazer, 
profissionalização, dentre outras, sendo garantido o tratamento 
com dignidade, respeito à liberdade e as convivência familiar e 
comunitária.

Art. 3° A política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente será assegurada através do CONSELHO MUNICI-
PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
– “CMDCA Meriti”, CONSELHO TUTELAR E FUNDO MUNI-
CIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Art. 4°  A atuação do Município compreende:
I – Políticas sociais básicas;
II – Políticas e programas de assistência social;
III – Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão;
IV – Serviço de identificação e localização dos pais, responsável e 
crianças e adolescentes desaparecidos;
V – Proteção jurídica-social através de entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.
Parágrafo Único  O Chefe do Poder Executivo regulamentará as 
medidas necessárias para a implementação da atuação do Muni-
cípio.

Art. 5°  A criação de programas de caráter compensatório, na au-
sência de ou insuficiência das políticas sociais básicas, dependerá 
de prévia manifestação do “CMDCA Meriti”.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art 6°  Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente:
I – Fazer o registro das entidades não governamentais que mante-
nham programas de orientação, colocação e apoio sócio-familiar; 
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da Cidade de São João de Meriti
sócio-educativo, em meio aberto, abrigo, liberdade assistida, se-
miliberdade e internação; inscrever os programas de atendimento 
das entidades governamentais e não governamentais que atuem no 
atendimento à criança ou ao adolescente ainda que sediadas fora 
do município, desde que atuem em seu interior, comunicando ao 
Conselho Tutelar e à Justiça da Infância e da Juventude os regis-
tros e as inscrições realizadas;
II – Gerir fundos destinados ao atendimento da criança e do ado-
lescente, recebendo repasses da União, do Estado e do Município, 
dentre outras, na forma dos art.s 214 e 260 da Lei 8069/91;
III – Cooperar no planejamento municipal e elaboração de leis, 
deliberações ou resoluções municipais, oferecendo propostas de 
projetos de lei;
IV – Examinar as prestações de contas municipais, adotando as 
medidas cabíveis juntos aos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário para preservar os direitos da criança e do adolescente;
V – Regulamentar, organizar, coordenar e adotar as medidas ne-
cessárias para o processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, sob direção do Presidente do “CMDCA Meriti”;
VI – Formular a política municipal dos direitos da criança e do 
adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações, 
captação e aplicação dos recursos;
VII – Zelar pela execução das políticas municipais, atendidas as 
peculiaridades da criança e do adolescente, suas famílias e seus 
grupos sociais;
VIII – Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento 
do Município quanto ao que afetar as condições de vida da criança 
e do adolescente;
IX – Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das 
ações executadas pelo Município que venham a afetar as condi-
ções de vida da criança e do adolescente;
X – Registrar os programas das entidades governamentais que 
operem no Município, adotando as medidas para fazer cumprir as 
normas constantes em seus estatutos.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art 7°  O “CMDCA Meriti” será composto paritariamente por 12 
(doze) membros e 1 (um) suplente para cada membro, na seguinte 
forma:
a)6 (seis) representantes efetivos do Poder Público Municipal, 
nomeados pelo Prefeito, titulares das Secretarias de Educação, 
Saúde, Cultura e Lazer, Fazenda, Promoção Social e Procuradoria 
Geral;
b)6 (seis) representantes de entidades não governamentais se-
lecionadas dentre aquelas que atuem no município, legalmente 
constituídas há pelo menos 1 (um) ano, registradas no “CMDCA 
Meriti”, que estejam atuando e tenham por objetivo a orientação 
e o apoio sócio-familiar, sócio-educativo em meio aberto, coloca-
ção familiar, abrigo, liberdade assistida, semiliberdade, integração 
e, ainda, o atendimento, estudo, pesquisa, promoção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente;
Parágrafo único  O “CMDCA Meriti” publicará edital de convo-
cação em jornal de grande circulação, além de promover ampla 
divulgação no Município, convidando as entidades e instituições 
não-governamentais para o compor, elaborando seu regimento in-
terno  elegendo seus representantes e respectivos suplentes.
TÍTULO II
DO CONSELHO TUTELAR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 8° O Conselho Tutelar é o órgão municipal de defesa dos direi-
tos da criança e do adolescente previsto na Lei nº 8.069, de 1990 
e na Constituição Federal.

Art 9° Haverá no Município 2 (dois) Conselhos Tutelares, como 
órgão da administração pública, cabendo ao Município mantê-los.
§ 1°  Cabe ao “CMDCA Meriti” determinar a distribuição dos 
Conselhos Tutelares, em imóveis cedidos pelo Poder Executivo 
Municipal, conforme a configuração geográfica e administrativa 
da localidade, a população de crianças e adolescentes e a inci-
dência de violações a seus direitos, assim como os indicadores 
sociais.

Art. 10 Observados os parâmetros e normas definidas pela Lei nº 
8.069 de1990, compete ao Conselho Tutelar a elaboração e apro-
vação do seu Regimento.

§ 1º A proposta do Regimento Interno deverá ser encaminhada ao 
“CMDCA Meriti” para apreciação, sendo lhes facultado,o envio 
de propostas de alteração.
§ 2º Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho Tutelar 
será publicado, afixado em local visível na sede do órgão e enca-
minhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Art. 11 O Conselho Tutelar estará aberto ao público no horário de 
funcionamento fixado pelo Chefe do Poder Executivo para as ati-
vidades da Administração Pública, sem prejuízo do atendimento 
ininterrupto à população, através do sistema de plantão.

Art. 12 Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos 
à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mes-
mos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer 
tratamento desigual.
Parágrafo único O disposto no caput não impede a divisão de ta-
refas entre os conselheiros, para fins de realização de diligências, 
atendimento descentralizado em comunidades distantes da sede, 
fiscalização de entidades, programas e outras atividades externas, 
sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Con-
selho.

Art13  Cada conselheiro deverá dedicar 36 (trinta e seis) horas 
semanais para desempenho de suas funções.

Art14  Qualquer pessoa poderá ter acesso aos membros do Con-
selho Tutelar, no horário de expediente e durante os plantões, para 
denúncias ou solicitações.

Art15  O conselho disporá de quadro próprio de pessoal técnico e 
administrativo constituído por servidores requisitados ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, dentre seus funcionários ou contrata-
dos especificamente para ali atuarem.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art16  A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação 
específica para implantação, manutenção e funcionamento dos 
Conselhos Tutelares e custeio de suas atividades.
§ 1º O Conselho Tutelar será vinculado administrativamente à 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL – SEMPROS, ou, na 
inexistência desta, ao Gabinete do Prefeito.
§ 2º Cabe ao Poder Executivo dotar o Conselho Tutelar de equipe 
administrativa de apoio.
§ 3º O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços e assessoria nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, dentre outras, com a 
devida urgência, de forma a atender ao disposto nos arts. 4º, pará-
grafo único, e 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069, de 1990.
§ 4º Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente para os fins previstos neste 
artigo, exceto para a formação e a qualificação funcional dos Con-
selheiros Tutelares, com exceção da regra prevista no parágrafo 
primeiro deste artigo.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Art17  São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos 
arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII, 
todos da Lei 8069/90
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as me-
didas previstas no art. 129, I a VII da Lei 8069/90;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educa-
ção, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descum-
primento injustificado de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que consti-
tua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança 
ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua compe-
tência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as previstas no art. 101, de I a VI da Lei 8069/90, para o 
adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a viola-
ção dos direitos previstos no art. 220, § 3°, II DA Constituição 
Federal;
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de 
perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibili-
dades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família 
natural.
Parágrafo único Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho 
Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 
comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-
-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as pro-
vidências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social 
da família. 

Art. 18 É vedado o exercício das atribuições inerentes ao Con-
selho Tutelar por pessoas estranhas ao órgão ou que não tenham 
sido escolhidas pela comunidade no processo democrático a que 
alude o Capítulo II desta Resolução, sendo nulos os atos por elas 
praticados.

Art. 19 O Conselho Tutelar articulará ações para o estrito cumpri-
mento de suas atribuições de modo a agilizar o atendimento junto 
aos órgãos governamentais e não governamentais encarregados da 
execução das políticas de atendimento de crianças, adolescentes e 
suas respectivas famílias.
Parágrafo único Articulação similar será também efetuada junto 
às Polícias Civil e Militar, Ministério Público, Judiciário e Con-
selho dos Direitos da Criança e do Adolescente, de modo que seu 
acionamento seja efetuado com o máximo de urgência, sempre 
que necessário.

Art. 20  A atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução 
efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de desju-
dicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças 
e dos adolescentes, ressalvado o disposto no art. 136, incisos III, 
alínea ‘b’, IV, V, X e XI, da Lei nº 8.069, de 1990.
Parágrafo único O caráter resolutivo da intervenção do Conselho 
Tutelar não impede que o Poder Judiciário seja informado das pro-
vidências tomadas ou acionado, sempre que necessário.

Art. 21 As decisões do Conselho Tutelar proferidas no âmbito de 
suas atribuições e obedecidas as formalidades legais, têm eficácia 
plena e são passíveis de execução imediata.
Parágrafo Único  Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder 
Judiciário, a decisão proferida pelo Conselho Tutelar deve ser 
imediata e integralmente cumprida pelo seu destinatário, sob pena 
da prática da infração administrativa prevista no art. 249, da Lei 
nº 8.069, de 1990.

Art. 22 No exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar não 
se subordina ao “CMDCA Meriti”, com o qual deve manter uma 
relação de parceria, essencial ao trabalho conjunto dessas duas 
instâncias de promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes.
§ 1ºNa hipótese de atentado à autonomia do Conselho Tutelar, de-
verá o órgão noticiar às autoridades responsáveis para apuração 
da conduta do agente violador para conhecimento e adoção das 
medidas cabíveis.
§ 2º O CMDCA também serão comunicados na hipótese de atenta-
do à autonomia do Conselho Tutelar, para acompanhar a apuração 
dos fatos.

Art. 23 O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta 
seu membro de responder pelas obrigações funcionais e adminis-
trativas junto ao órgão ao qual está vinculado, conforme previsão 
legal.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADOS 
NO ATENDIMENTO PELO CONSELHO TUTELAR

Art. 24 No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar de-
verá observar as normas e princípios contidos na Constituição, na 
Lei nº 8.069 de 1990, na Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de 
novembro de 1990, bem como nas Resoluções do CONANDA, 
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especialmente:
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;

II - proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do ado-
lescente;
III - responsabilidade da família, da comunidade da sociedade em 
geral, e do Poder Público pela plena efetivação dos direitos asse-
gurados a crianças e adolescentes;
IV - municipalização da política de atendimento à crianças e ado-
lescentes;
V - respeito à intimidade, e à imagem da criança e do adolescente;
VI - intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja co-
nhecida;
VII - intervenção mínima das autoridades e instituições na promo-
ção e proteção dos direitos da criança e do adolescente;
VIII - proporcionalidade e atualidade da intervenção tutelar;
IX - intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental 
com a criança e o adolescente;
X - prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a 
criança e o adolescente na sua família natural ou extensa ou, se 
isto não for possível, em família substituta;
XI - obrigatoriedade da informação à criança e ao adolescente, 
respeitada sua idade e capacidade de compreensão, assim como 
aos seus pais ou responsável, acerca dos seus direitos, dos motivos 
que determinaram a intervenção e da forma como se processa; e
XII - oitiva obrigatória e participação da criança e o adolescente, 
em separado ou na companhia dos pais, responsável ou de pessoa 
por si indicada, nos atos e na definição da medida de promoção 
dos direitos e de proteção, de modo que sua opinião seja devida-
mente considerada pelo Conselho Tutelar.

Art. 25  No exercício da atribuição prevista no art. 95, da Lei nº 
8.069, de 1990, constatando a existência de irregularidade na en-
tidade fiscalizada ou no programa de atendimento executado, o 
Conselho Tutelar comunicará o fato ao Conselho Municipal ou 
Distrital de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério 
Público.

Art. 26 Para o exercício de suas atribuições, o membro do Conse-
lho Tutelar poderá ingressar e transitar livremente:
I - nas salas de sessões do Conselho Municipal ou Distrital dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
II - nas salas e dependências das delegacias e demais órgãos de 
segurança pública;
III - nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças 
e adolescentes; e
IV - em qualquer recinto público ou privado no qual se encon-
trem crianças e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional 
de inviolabilidade de domicílio, especialmente para fazer cessar 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Parágrafo Único Sempre que necessário o integrante do Conselho 
Tutelar poderá requisitar o auxílio dos órgãos locais de segurança 
pública, observados os princípios constitucionais da proteção inte-
gral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

Art. 27  Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da 
criança ou adolescente atendido pelo Conselho Tutelar.
§ 1º O membro do Conselho Tutelar poderá se abster de pronun-
ciar publicamente acerca dos casos atendidos pelo órgão.
§ 2º O membro do Conselho Tutelar será responsável pelo uso 
indevido das informações e documentos que requisitar.
§ 3ºA responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de infor-
mações referentes ao atendimento de crianças e adolescentes se 
estende aos funcionários e auxiliares a disposição do Conselho 
Tutelar.

Art. 28 As requisições efetuadas pelo Conselho Tutelar às autori-
dades, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indire-
ta ou fundacional, dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal 
serão cumpridas de forma gratuita e prioritária, respeitando-se os 
princípios da razoabilidade e legalidade

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Art29A competência será determinada:
I -pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta 
dos pais ou responsável.
Parágrafo único A execução das medidas poderá ser delegada ao 

Conselho Tutelar do local onde sediar-se a entidade que abrigar a 
criança ou adolescente.

CAPÍTULO V
DA COMPOSIÇÃOE DA REMUNERAÇÃO

Art30  Cada Conselho Tutelar será composto por 5 (cinco) mem-
bros, escolhidos pela comunidade local para o mandato de 3 (três) 
anos, permitida 1 (uma) recondução.
§ 1° Ficam criados 10(dez) cargos de Conselheiro Tutelar, ocupa-
dos pelos primeiros colocados no processo de seleção.
§ 2° Cada Conselheiro deverá possuir documento de identificação 
funcional, no qual constará foto, nome completo, matrícula, fun-
ção, data de nomeação, data do término do mandato e validade do 
documento, que deverá ser no máximo de 1 (um) ano.

Art31 Cada Conselheiro perceberá subsídio no valor de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que poderá ser reajustado 
pelo IPCA a critério do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
DA ESCOLHA, DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

Art. 32  Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão 
exigidos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral, comprovada através de certi-
dões negativas dos distribuidores  cível e criminal da Justiça Fe-
deral e Estadual, além da possibilidade de realização de estudos 
sociais sobre os candidatos a conselheiros;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no município;
IV – possuir experiência mínima de 2 anos no atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente;
V – ser indicado por entidade da sociedade civil devidamente re-
gistrada no “CMDCA Meriti”, órgão governamental, fundação ou 
estabelecimento público afeitos à criança e ao adolescente.

Art. 33  São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e 
mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, ir-
mãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado.
Parágrafo único Estende-se o impedimento do conselheiro, na for-
ma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao represen-
tante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 
da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.

Art. 34 O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade 
moral.

Art35 O processo para a escolha dos membros do Conselho Tute-
lar será realizado sob a responsabilidade do “CMDCA Meriti”, e a 
fiscalização do Ministério Público.
§ 1°O “CMDCA Meriti” elegerá uma comissão para organizar e 
dirigir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
ficando esta responsável pela elaboração das instruções sobre vo-
tação e apuração dos resultados, especialmente sobre 
I - O período para registro das candidaturas;
II - Atos preparatórios para votação;
III -  Composição e localização das mesas receptoras
IV - Fiscalização perante as mesas receptoras e apuradoras;
V - Produção e distribuição do material necessário para votação; 
VI - Solicitação de policiamento no local de votação;
VII - Designação do início e encerramento do processo de escolha;
VIII - Regras quanto à apuração.

§ 2°  O “CMDCA Meriti” deverá publicar a resolução que fixar as 
instruções sobre votação e apuração dos resultado.

Art36  A escolha dos conselheiros será realizada através de voto 
direto, secreto e facultativo, por cidadãos com domicílio eleitoral 
no município.

Art37  Os candidatos classificados fora do número de vagas exis-
tentes  constituirão, em ordem decrescente da classificação, o rol 
de suplentes que assumirão os cargos que vagarem.
Parágrafo único  Em caso de empate entre os candidatos, aquele 
de maior idade terá melhor classificação.

Art. 38  Em caso de vacância do cargo de conselheiro, assumirá o 

candidato mais votado, de forma a respeitar a ordem decrescente 
de classificação.

Art39 Se não houver candidatos suficiente para o preenchimen-
to das vagas existentes, será feito um segundo processo seletivo, 
reduzindo-se a metade todos os prazos acima.

Art40  As impugnações poderão ser apresentadas até o 5° (quinto) 
dia útil após a publicação da relação dos candidatos aprovados.

Art41  O “CMDCA Meriti” decidirá, fundamentadamente, as im-
pugnações no prazo de 05 ( cinco) dias úteis contados a partir 
do término do prazo para apresentação das mesmas, e, no caso 
de alteração do resultado, haverá nova publicação da relação dos 
aprovados.

Art. 42  O Prefeito Municipal nomeará os candidatos aprovados e 
classificados  até 30 (trinta) dias após a publicação pela imprensa 
da lista final, devendo estes tomarem a posse nos 10 (dez) dias 
subseqüentes, sem prorrogação, sob pena de perda do cargo.

CAPÍTULO VII
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSE-
LHO TUTELAR

Art. 43 São deveres dos membros do Conselho Tutelar, sem preju-
ízo de outros previstos em outros diplomas legais.
I - manter conduta pública e particular ilibada;
II - zelar pelo prestígio da instituição;
III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administra-
tivos, submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado;
IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e 
exercício das demais atribuições;
V - comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do 
CMDCA, conforme dispuser o Regimento Interno;
VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;
VII - declarar-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta lei;
VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis 
em face de irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes 
e famílias;
IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcio-
nários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes 
de órgãos de defesa ia dos direitos da criança e do adolescente;
X - residir no Município;
XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas 
e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procurado-
res legalmente constituídos;
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos 
urgentes.
Parágrafo único Em qualquer caso, a atuação do membro do Con-
selho Tutelar será voltada à defesa dos direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes, cabendo-lhe, com o apoio do colegiado, 
tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes é de-
vida.

Art. 44São condutas vedadas aos membros do Conselho Tutelar:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem 
pessoal de qualquer natureza;
II -exercer atividade no horário fixado na lei municipal para o fun-
cionamento do Conselho Tutelar;
III - utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propagan-
da e atividade político-partidária;
IV -ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, 
salvo quando em diligências ou por necessidade do serviço;
V - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
VI - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o 
desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;
VII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VIII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer es-
pécie, em razão de suas atribuições;
IX - proceder de forma desidiosa no exercício de suas atribuições;
X -exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício da função e com o horário de trabalho;
XI - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições 
específicas
XII - deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais re-
ferentes à aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescen-
tes, pais ou responsáveis previstas nos arts. 101 e 129 da Lei n° 
8.069, de 1990;



São João de Meriti
Quarta-feira, 25 de abril de 2018
Ano XVI   N° 48898 DIÁRIO OFICIAL 

da Cidade de São João de Meriti
XIII – ausentar-se, injustificadamente, por 3 (três) dias consecuti-
vos ou 5 (cinco) alternados no período de 1 (um) ano;
XIV – for condenado por sentença penal transitada em julgado;
XV – tiver seus direitos políticos cassados ou suspensos;
XVI - descumprir os deveres funcionais mencionados na presente 
lei;

Art. 45  O membro do Conselho Tutelar será declarado impedido 
de analisar o caso quando:
I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro, ou paren-
tes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive;
II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interes-
sados;
III - algum dos interessados for credor ou devedor do membro 
do Conselho Tutelar, de seu cônjuge, companheiro, ainda que em 
união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afi-
nidade, até o terceiro grau, inclusive;
IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos inte-
ressados.
§ 1º O membro do Conselho Tutelar também poderá declarar sus-
peição por motivo de foro íntimo.
§ 2º O interessado poderá requerer ao Colegiado o afastamento do 
membro do Conselho Tutelar que considere impedido, nas hipó-
teses desse artigo.

Art. 46Constituiem penalidades administrativas passíveis de se-
rem aplicadas aos membros do Conselho Tutelar, dentre outras a 
serem previstas na legislação local:
I - advertência;
II - suspensão do exercício da função;
III - destituição da função.

Art. 47 As penalidades de suspensão do exercício da função e 
de destituição do mandato poderão ser aplicadas ao Conselheiro 
Tutelar nos casos de descumprimento de suas atribuições, prática 
de crimes que comprometam suaidoneidade moral, perda de seus 
direitos políticos ou conduta incompatível com a confiança outor-
gada pela comunidade.
Parágrafo único De acordo com a gravidade da conduta ou para 
garantia da instrução do procedimento disciplinar, poderá ser de-
terminado o afastamento liminar do Conselheiro Tutelar até a con-
clusão da investigação.

Art. 48 Na aplicação das penalidades administrativas, deverão ser 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para a sociedade ou serviço público, os 
antecedentes no exercício da função, assim como as circunstân-
cias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal.

Art49 Aaplicação das penalidadesadministrativas será decretada 
pelo “CMDCA Meriti”, mediante provocação do Ministério Pú-
blico, do Conselho Tutelar, do Próprio CMDCA ou de qualquer 
cidadão.

Art. 50 As situações de afastamento ou cassação de mandato de 
Conselheiro Tutelar deverão ser precedidas desindicância e pro-
cesso administrativo, assegurando-se a imparcialidade dos res-
ponsáveis pela apuração, e o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.
§ 1ºA apuração das infrações éticas e disciplinares de seus inte-
grantes utilizará como parâmetro o disposto na legislação aplicá-
vel aos demais servidores municipais.
§ 2º Na apuração das infrações pode ser prevista a participação de 
representantes do Conselho Tutelar e de outros órgãos que atuam 
na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 51 Havendo indícios da prática de crime por parte do Con-
selheiro Tutelar, o Conselho Municipal ou Distrital da Criança e 
do Adolescente ou o órgão responsável pela apuração da infração 
administrativa, comunicará o fato ao Ministério Público para ado-
ção das medidas legais.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art52 - Os casos omissos serão definidos nos respectivos Regi-
mentos Internos.

Art53 - O art. 3° da Lei Municipal nº 780/93 passa a vigorar acres-

cido do inciso XI, com a seguinte redação:
“...................
XI  efetuar o pagamento da remuneração dos Conselheiros Tutela-
res com a receita que lhe for repassada com este fim pelo Municí-
pio de São João de Meriti.”
Art54- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, em especial a Lei 1798/2011.

JOÃO FERREIRA NETO, Prefeito

LEI COMPLEMENTAR   Nº 189  DE  24  DE  ABRIL  DE 
2018.

“Dispõe sobre o Sistema de Controle Eletrônico de Frequência 
no âmbito da Administração Municipal e dá outras providências”

O PREFEITO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI:
Faço saber que a Câmara Municipal de São João de Meriti, aprova 
e eu sanciono a seguinte:
 

L E I :
 
Art. 1º Fica instituído, em caráter definitivo, o Sistema de Controle 
Eletrônico de Frequência no âmbito da Administração Municipal.

Art. 2º O horário, o controle de registro de ponto e o apontamento 
de frequência dos servidores lotados e em exercício na Prefeitura 
da Cidade de São João de Meriti serão feitos na forma disciplina-
da nesta Lei, e pelo decreto que vier a requentá-la, observadas as 
disposições da Lei 258/82, no que couber.
 
Art. 3º Durante a utilização do sistema de que trata o artigo 1º 
desta Lei:

I - a frequência dos servidores será apurada por meio do sistema 
de ponto eletrônico em que serão registradas as entradas e saídas, 
diariamente e a cada turno, inclusive no horário do almoço;
II - a identificação dos servidores será feita por meio do registro 
biométrico.

§ 1º Fica autorizada a utilização do registro funcional do servidor 
no caso de impossibilidade do seu registro biométrico.

§ 2º Excepcionalmente, o ponto poderá ser registrado em folha de 
frequência individual, na forma prevista na Lei 258/82:

I - quando ocorrer dano material no equipamento de registro ele-
trônico;
II - na falta de energia;
III - para apontamento de frequência de estagiários;
IV - nas unidades em que for tecnicamente inviável a implantação 
do equipamento de registro de ponto eletrônico.
 
Art. 4º A jornada de 8 (oito) horas diárias deverá ser cumprida, 
habitualmente, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, dentro 
dos horários uniformizados pela Administração Municipal para 
cada órgão, respeitado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 
refeição.

§ 1º Caberá à chefia de cada unidade estabelecer escala de ho-
rários, distribuindo adequadamente a jornada dos servidores ao 
longo de todo o expediente, a fim de assegurar o funcionamento 
ininterrupto dos serviços.

§ 2º O período de trabalho realizado em caráter excepcional, fora 
do intervalo para exercício de jornada previsto neste artigo, deverá 
ser autorizado expressamente pela chefia imediata.

§ 3º A tolerância para registro do ponto não poderá exceder 15 
(quinze) minutos, antes ou após o horário definido para cada ser-
vidor, incluído nesta regra o período de almoço.

§ 4º O servidor designado para a realização de atividades fora das 
instalações da Prefeitura da Cidade de São João de Meriti deverá 
cumprir a jornada prevista neste artigo, observado o horário de 
funcionamento do órgão ou determinação específica de autoridade 

superior, que poderá, justificadamente, dispensar o registro eletrô-
nico do ponto quando toda a jornada diária tiver de ser cumprida 
com trabalho externo.

§ 5º O servidor sujeito a jornada de trabalho inferior a 8 (oito) 
horas diárias, deverá cumpri-la, preferentemente, dentro dos horá-
rios uniformizados indicados conforme “caput” deste artigo.

§ 6º Ficam excluídos do controle de ponto os servidores perten-
centes aos cargos de procurador, auditor fiscal e fiscal de tributos, 
em decorrência das características intrínsecas de suas funções.
 
Art. 5º O intervalo para refeição é obrigatório e não pode ser infe-
rior a 1 (uma) nem superior a 3 (três) horas, ficando vedada a sua 
realização no início ou final da jornada.
Parágrafo único. Os horários de refeição superiores a 1 (uma) hora 
deverão ser compensados no mesmo dia ou em dia útil imediata-
mente posterior à ocorrência.
 
Art. 6º Os atrasos ou saídas antecipadas acarretarão os descontos 
devidos, na forma da legislação estatutária vigente.

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados e compro-
vados, a critério e responsabilidade da chefia imediata a que es-
tiver subordinado o servidor, o horário de início ou término da 
jornada diária de trabalho, bem como de saída ou retorno do pe-
ríodo de almoço, poderá ser antecipado ou prorrogado mediante 
compensação.
§ 2º A entrada ou saída antecipadas ou prorrogadas deverão ser 
justificadas no sistema de controle de frequência utilizado, bem 
como a compensação respectiva.
 
Art. 7º As horas suplementares de trabalho, se necessárias, serão 
prestadas mediante convocação prévia.
 
Art. 8º A chefia imediata é responsável pela validação da frequên-
cia do servidor, a ser feita até o quinto dia útil do mês subsequente.
 
Art. 9º A utilização indevida do equipamento de registro eletrô-
nico do ponto será apurada mediante procedimento de natureza 
disciplinar, nos termos da Lei nº 258/82.
 
Art. 10. As despesas com a execução deste decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.
 
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 

JOAO FERREIRA NETO, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 02/2018

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
02/2018.

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 CULTURA E 
LAZER EDITORA EIRELI – ME., inscrito no CNPJ/MF sob o 
n.º 73.376.097/0001-05.

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços gráficos, com o objetivo de suprir as necessidades ad-
ministrativas de funcionamento da SEME e as necessidades de 
material administrativo e pedagógico das unidades escolares da 
Rede Municipal, na forma da Ata de Registro de Preços tombada 
sob o n.º 23/2017, itens: 1 (2.500 unidades), 12 (50 unidades), 17 
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(10.000 unidades), 18 (20.000 unidades), 20 (20.000 unidades), 
21 (20.000 unidades), 36 (100.000 unidades), 41 (200.000 unida-
des), 46 (200.000 unidades), 49 (200.000 unidades), 54 (200.000 
unidades), 55 (200.000 unidades), 58 (200.000 unidades), 85 (30 
unidades).

Fundamento: Processo Administrativo n.º 1865/2017, Pregão Pre-
sencial n.º 036/2017.

Valor: R$ 403.325,00 (quatrocentos e três mil, trezentos e vinte e 
cinco reais) 

Fonte de Despesa: Secretaria de Educação, Programa de Trabalho 
008 – Gestão Administrativa, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01 
– outros serviços de pessoa jurídica, Ação: 2203 – manutenção 
das atividades e serviços da SEME, Fonte de Recurso: 100 – 
Recursos Ordinários, Aplicação: 110.0101 – Recursos Próprios, 
Nota de Empenho n.º 247, no valor de R$ 403.325,00, emitida em 
15/03/2018.

Data da assinatura: 16/03/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 03/2018

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
03/2018.

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 PRINT KARIO-
CA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 18.038.277/0001-79.

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços gráficos, com o objetivo de suprir as necessidades adminis-
trativas de funcionamento da SEME e as necessidades de material 
administrativo e pedagógico das unidades escolares da Rede Mu-
nicipal, na forma da Ata de Registro de Preços tombada sob o n.º 
22/2017, itens 2 (700 unidades), 7 (1.400 unidades), 8 (700 uni-
dades), 9 (1.400 unidades), 10 (1.400 unidades), 11 (14 unidades), 
19 (3.500 unidades), 22 (9.100 unidades), 24 (7.000 unidades), 25 
(70.000 unidades), 28 (70.000 unidades), 29 (3.500 unidades), 30 
(3.500 unidades), 72 (14.000 unidades), 73 (14.000 unidades), 74 
(14.000 unidades), 75 (14.000 unidades), 77 (700 unidades), 78 
(700 unidades), 79 (700 unidades), 80 (700 unidades), 81 (1.400 
unidades), 82 (700 unidades), 83 (700 unidades).

Fundamento: Processo Administrativo n.º 1865/2017, Pregão Pre-
sencial n.º 036/2017.

Prazo: 12 (doze) meses

Valor: R$ 403.761,00 (quatrocentos e três mil, setecentos e setenta 
e um reais). 

Fonte de Despesa: Secretaria de Educação, Programa de Trabalho 
008 – Gestão Administrativa, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01 
– outros serviços de pessoa jurídica, Ação: 2203 – manutenção 
das atividades e serviços da SEME, Fonte de Recurso: 100 – 
Recursos Ordinários, Aplicação: 110.0101 – Recursos Próprios, 
Nota de Empenho n.º 248, no valor de R$ 403.761,00, emitida em 
15/03/2018.
Data da assinatura: 16/03/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 04/2018

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
04/2018.

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 EVOLUX 21 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 20.067.755/0001-10.

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 
equipamento e instalação de sistema de monitoramento por câ-
mera de segurança com acesso remoto em todos os prédios da 
rede de ensino e unidades da administração da Prefeitura, confor-
me especificações contidas no Termo de Referencia – Anexo I, da 
Proposta de fls. 289/292.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 223.314/2017, Pregão 
Presencial n.º 63/2017.

Prazo: 12 (doze) meses

Valor: R$ 1.116.872,32 (um milhão, cento e dezesseis mil, oito-
centos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). 

Fonte de Despesa: Secretaria de Educação, Programa de Trabalho 
01.14.01.12.122.0008.2203, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01, 
Fonte de Recursos: 100, Aplicação 001.0001, Nota de Empenho 
n.º 250, no valor de R$ 930.726,10 (novecentos e trinta mil, sete-
centos e vinte e seis reais e dez centavos).

Data da assinatura: 23/03/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 05/2018

Instrumento: Extrato de Contrato - referente ao Contrato n.º 
05/2018.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado 
por seu Prefeito em exercício, Dr. JOÃO FERREIRA NETO, ins-
crito no CPF/MF sob o n.º 261.447.357-04, na qualidade de LO-
CATÁRIO e ANA LUCIA DE SOUZA BENTO, inscrita no CPF/
MF sob o n.º 825.820.337-15, na qualidade de LOCADOR.

Objeto: Locação do imóvel situado à Avenida Presidente Lincoln, 
1001, compreendido pela “loja A”, e “salas 201 a 2015”, Jardim 
Meriti, São João de Meriti/RJ, para funcionamento das atividades 
da Procuradoria Geral do Município.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 226.532/2017

Valor: O valor mensal ajustado é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Prazo: 60 (sessenta) meses

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho n.º 
01.02.01.04.122.0008.2010, Fonte: 100, Elemento de Despesa 
3.3.90.36.01, Nota de Empenho n.º 237.

Data da assinatura: 23/03/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 06/2018

Instrumento: Extrato de Contrato - referente ao Contrato n.º 
06/2018.
Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 29.138.336/0001-05, neste ato representado 
por seu Prefeito em exercício, Dr. JOÃO FERREIRA NETO, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 261.447.357-04, na qualidade de 
LOCATÁRIO e ANTONIO DE SOUZA SIQUEIRA, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 565.975.177-68, na qualidade de LOCADOR.

Objeto: Locação do imóvel situado à Rua São João Batista, 703, 
Centro, São João de Meriti/RJ, para funcionamento das atividades 
do Conselho Tutelar II.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 219.940/2017

Valor: O valor mensal ajustado é de R$ 3.907,00 (três mil, nove-
centos e sete reais).

Prazo: 36 (trinta e seis) meses

Fonte de Despesa: Programa de Trabalho n.º 
01.02.01.08.122.0104.3080, Fonte: 100, Elemento de Despesa 
3.3.90.36.01, Nota de Empenho n.º 251.

Data da assinatura: 23/03/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N.º 07/2018

Instrumento: Extrato de Contrato referente ao Contrato n.º 
07/2018.

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, SÓ ATLAS EMPREENDIMENTOS E COMER-
CIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 39.489.554/0001-
30, na qualidade de CONTRATADA.

Objeto: Aquisição de materiais de construção para obras de ma-
nutenção de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do Edi-
tal, da proposta de fls. 179 e da Ata de Registro de Preços de fls. 
180/187, itens e quantidades de fls. 212.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 3867/2017, Pregão Pre-
sencial n.º 20/2017.

Valor: O valor total do contrato é de R$ 1.046.261,00 (um milhão, 
quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais). 

Prazo: 12 (doze) meses

Fonte de Despesa: Secretaria de Obras: Programa de Trabalho: 
01.05.01.17.512.013.2223, Elemento de Despesa: 33.90.30.99, 
Fonte de Recurso: 100, Nota de Empenho n.º 267, no valor de R$ 
1.046.261,00.

Data da assinatura: 03/04/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 08/2018

Instrumento: Extrato de Contrato – Contrato n.º 08/2018.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 10.435.993/0001-88, neste ato representado pelo seu Presi-
dente, o Sr. Lucio Lédio de Souza, portador da cédula de identi-
dade n.º 85.867, inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.375.697-53, 
doravante denominado CONTRATANTE, e HUMANIZALAB 
LTDA. EPP., inscrito no CPF/MF sob o n.º 28.133.768/0001-05, 
neste ato representado pela Sra. Barbara Barcelos Porto Ferreira, 
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da Cidade de São João de Meriti
inscrita no CPF/MF sob o n.º 041.264.907-10, doravante denomi-
nado CONTRATADA.

Objeto: Contratação de firma especializada para a prestação de 
serviços de gestão de rede laboratorial, consistindo em adequação 
da estrutura física, implantação de sistema de gestão laboratorial, 
manutenção, transporte de material de coleta das unidades de saú-
de, equipamentos e insumos, excetuando-se mão de obra, com a 
finalidade de suprir as necessidades das unidades laboratoriais da 
SEMUS, de acordo com o Termo de Referencia – Anexo I do Edi-
tal de fls. 125/127 e da Proposta de fls. 311/320.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 226.617/2017.

Prazo: 12 (doze) meses

Valor: R$ 7.716.519,41 (sete milhões, setecentos e dezesseis mil, 
quinhentos e dezenove reais e quarenta e um centavos). 

Fonte de Despesa: Secretaria Municipal de Saúde: Programa 
de Trabalho: 04.01.00.10.302.0048.3028, Elemento de Despe-
sa: 33.90.39.01, Fonte de Recursos: 149, Nota de Empenho n.º 
30/2018, Valor: R$ R$ 7.716.519,41.

Data da assinatura: 04/04/2018. 

Lucio Lédio de Souza , Presidente do FMS

EXTRATO 
Termo de Contrato n.º 09/2018 

Instrumento: Extrato de Contrato – Contrato n.º 09/2018 

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: Aquisição de artefatos de concretos, a fim de atender ne-
cessidade da SEMOSP, de acordo com o Termo de Referência – 
Anexo I do Edital de fls. 111, da Proposta de fls. 154/156 e da Ata 
de Registro de preços de fls. 200/2018.

Fundamento: Processo Administrativo n.º 2092/2017, Pregão Pre-
sencial n.º 27/2017.
Prazo: 12 (doze) meses 

Valor: R$ 704.192,00 (setecentos e quatro mil, cento e noventa e 
dois reais).

Das Despesas: Secretaria de Obras: Programa de Trabalho: 
01.05.01.17.512.0113.2223, Elemento de Despesa 3.3.90.30.99, 
Fonte de Recursos: 100, Nota de Empenho: 275/2018, valor: R$ 
704.192,00

Data da assinatura: 06/04/2018 

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito Municipal

R E S O L U Ç Ã O n.° 001, de 21 de março de 2018.

Dispõe sobre o Relatório de Gestão do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente – 2017.

A plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 
21 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais, em face 

do disposto na Lei Municipal n0 1798 de 09 de agosto de 1991, 
que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Municipio de São João de Menti, que cria novas dis-
posições

R E S O L V E:

Art.1º- Aprovar o Relatório de Gestão do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São João de 
Meriti, referente ao ano 2017 .

Art.2º- Esta resolução entrará em vigor na data da publicação no 
Diário Oficial do Município (DOM).

São João de Meriti, 21 de março de 2018. 

LEIDEMÉA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Criança e de Adolescente 
de São João de Meriti

 

R E S O L U Ç Ã O n.° 003, de 18 de abril de 2018.

Institui a Comissão Organizadora do Fórum de Eleição e Repre-
sentação da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.
 
A plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 
18 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais, em face 
do disposto nas Lei Municipal n0 1798 de 09 de agosto de 2011, 
que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Municipio de São João de Menti, e que cria novas 
disposições

R E S O L V E:

Art.1º- Criar Comissão Organizadora do Fórum de Eleição e Re-
presentação da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, pelos conselhei-
ros (as):

a.  LEIDEMÉA SILVA, Vice-presidente e Conselheira Ti-
tular, representante de Entidade: Centro Social Phênix;

b. FRANCISCA NUBIANA DA SILVA, Conselheira Titu-
lar, representante de Entidade Associação Educacional Francisca 
Nubiana da Silva;

c. VÂNIA DE AZEVEDO PINTO SILVA, Conselheira Ti-
tular representante de Entidade: Novo Amanhecer Obras Sociais;

d. ANA PAULA LIMA DA SILVA, Conselheira Titular 
representante de Entidade: Casa da Criança – Lar São José. 

Art. 2ª - A comissão terá como competência:

I – Orientar e acompanhar a realização e os resultados do Fórum 
Municipal de Eleição e Representação da Sociedade Civil para o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
Cidade de São João de Meriti;

II – Preparar e acompanhar a operacionalização do Fórum;
III – Propor regulamento, regimento interno, metodologia, divul-
gação, organização, composição, bem como materiais a serem uti-
lizados durante o Fórum Municipal de Eleição e Representação 
da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Cidade de São João de Meriti;

IV – Dar suporte técnico-operacional durante o evento;

Art. 3º - A comissão organizadora poderá contar ainda, com os 
colaboradores eventuais para auxiliar no Fórum Municipal de 
Eleição e Representação da Sociedade Civil para o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São 
João de Meriti;

Parágrafo Único – Consideram-se colaboradores eventuais 
conselheiros(as), instituições e organização governamentais ou da 
sociedade civil, da administração pública ou da iniciativa privada, 
prestadores de serviços da Assistência Social, bem como consul-
tores e convidados.  

Art.5º- Esta resolução entrará em vigor na data da publicação no 
Diário Oficial do Município (DOM). 

São João de Meriti, 18 de abril de 2018.
LEIDEMÉA SILVA

Presidente do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Criança e de Adolescente 

de São João de Meriti

 

R E S O L U Ç Ã O n.° 004, de 18 de abril de 2018.

Institui a Comissão Organizadora da X Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São João 
de Meriti
 
A plenária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 
18 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais, em face 
do disposto nas Lei Municipal n0 1798 de 09 de agosto de 2011, 
que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Municipio de São João de Menti, e que cria novas 
disposições

R E S O L V E:

Art.1º- Criar Comissão Organizadora da IX Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta pela 
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Leideméa Silva, e pelos conselheiros (as):

a. ALDENEIDE ANDRADE DA SILVA, Secretária Exe-
cutiva, representante da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial;

b. MONIQUE PEREIRA DE ASSIS OLIVEIRA, conse-
lheira representante da Secretaria Municipal de Cultura, Direitos 
Humanos e Igualdade Racial;

Art. 2ª - A comissão terá como competência:

I – Orientar e acompanhar a realização e os resultados da Confe-
rência Municipal de Criança e do Adolescente da Cidade de São 
João de Meriti;

II – Preparar e acompanhar a operacionalização da X Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de 
São João de Meriti;

III – Propor e encaminhar para aprovação a definição do número 
de delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, di-
vulgação, organização, composição, bem como materiais a serem 
utilizados durante a X Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Cidade de São João de Meriti;

IV – Organizar e coordenar a X Conferência Municipal;

V – Dar suporte técnico-operacional durante o evento;

Art. 3º - Para a operacionalização da X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São João de 
Meriti, à comissão organizadora contará com apoio dos seguintes 
órgãos:

I – Secretaria Executiva;
II – Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - A comissão organizadora poderá contar ainda, com os 
colaboradores eventuais para auxiliar na X Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São João 
de Meriti;

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Parágrafo Único – Consideram-se colaboradores eventuais 
conselheiros(as), instituições e organização governamentais ou da 
sociedade civil, da administração pública ou da iniciativa privada, 
prestadores de serviços da política da Criança e do Adolescente, 
bem como consultores e convidados.  

Art.5º- Esta resolução entrará em vigor na data da publicação no 
Diário Oficial do Município (DOM). 

São João de Meriti, 18 de abril de 2018.

LEIDEMÉA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Defesa 

dos Direitos da Criança e de Adolescente 
de São João de Meriti

 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUSOS DE INFRAÇÕES

Nome N º do Auto PLACA 
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA GUIMARAES M30467614 LCN9010
TERESA V DA SILVA COELHO M30675358 KVR2907
CARLA CRISTINA SOUZA DE O COSTA M30467007 KVK1813
LEANDRO GOMES GERMANO M30671592 JNH5160
ANTONIA DALCENI MORORO DE OLIVEIRA M30467485 KWU2086
JOSE CARLOS DA SILVA M30674788 LBL5084
LEANDRO BARCELOS MARIANO DE SOUZA M30467486 KYL7588
CARLOS ROBERTO AZEVEDO DA SILVA M30674172 LBO5739
ANGELICA XAVIER DA SILVA M30675981 LKO6929
RODNEY LUIZ F G VICTORINO M30673926 KYY2425
MARIA DOS ANJOS DO NASCIMENTO M30675947 LLA7660
AGNALDO FERREIRA FILHO M30675692 LLB2319
ADERIVAN GOMES PEREIRA DE SOUSA M30675886 KPH6393
JOELMA BORDONI LEITE M30675766 LPE0065
JOELMA BORDONI LEITE M30675572 LPE0065
CELIA SANTOS VITORIO M30674846 LLM6954
JOSE CARLOS CASEMIRO ALATRACH M30678110 LPU9100
RICARDO VIEIRA M30466764 MNM9946
CLAUDIMAR ARFIS DUARTE M30452640 CSW3975
CLEIDE TEXEIRA COELHO DE FIGUEIREDO M30464087 KYK1088
LEONARDO DA SILVA HONORIO M30673512 KTB7444
LEONARDO ANTONIO GRIEBLER M30467570 MQT2976
JOAO PAULO DA SILVA BATISTA M30673906 KYW4131
ANTONIO SABINO DE SOUZA M30674385 LQU0562
DALVA SUZANA N DA SILVA FERREIRA M30468838 LPK3784
ABRAAO JOSE DO NASCIMENTO M30467499 LPU8122
SERGIO LOPES NEVES DE OLIVEIRA M30443955 JQI1891
NADIA MORAES DE AZEVEDO M30684387 LQD1758
VICTOR HUGO LOBRES DE OLIVEIRA M30681109 KWZ4668
ROSINEIDE FIRMINO DA SILVA M30473373 LAV6800
RICARDO LUIZ SANTARONI M30676389 LAZ0981
ABM CESTAS BASICAS LTDA M30675854 DJC0255

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

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

     A relação das infrações abaixo estão na seguinte ordem

Jardim Meriti - São João de Meriti

Leonardo Sampaio Costa, Presidente

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL  Nº18
As notificações serão realizadas por edital publicado no Diário Oficial do Municipio,

na forma da lei, respeitando os dispositivos do CTB, quando esgotadas as tentativas de
notificações do infrator ou proprietário do veículo por meio postal ou pessoal.

Através deste, o proprietário do veiculo tomará ciência do cometimento da infração
de trânsito, iniciando o prazo para a defesa e demais procedimentos administrativos em
15 (quinze) dias a contar da publicação deste.

WELLINGTON OLIVEIRA M30674781 KSV3915
HERBERT LUIS C L DE ARAUJO M30675622 LCX9518
RENATO DA COSTA SILVA M30466790 BGH0328
DERLEI NOGUEIRA DE ABREU M30465800 GXA0438
DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO S LOPES M30466712 KMT3447
LILIAN ROSARIO SARAIVA M30672752 LPF9789
EZEQUIEL DA SILVA DANTAS M30672986 KVH8173
REGINALDO MARIANO GOUVEIA M30464271 HBH8186
EDUARDO JACINTO DA SILVA M30675089 LCG3020
RODRIGO MAGNANE CORREA M30664257 KPD2698
FERNANDO SANTIAGO RAMOS M30467628 LNC9061
LUCIANO JOSE ALVES DA SILVA M30665699 LAM6966
JULIO CESAR GLORIA BENEVUTO M30558761 KRC7841
IVAN SOARES DE LIMA M30673805 LJZ1565
IVONE DA SILVA THEOPHILO M30665520 HMC1258
DANIEL ALBANO JILE M30675995 LAQ6394
ANTONINO FAMA JUNIOR M30674091 KZD2095
ROMULO PATRICK CARDENAS DIAS M30446406 LQH0746
VALDECIR SANTOS DE OLIVEIRA M30673617 HFP9631

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
JARI 

 

  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES  

J A R I 
Of.IT JARI-SJM/0012/2018                  São João de Meriti, 19 de março de 2018 

 
Exmo. Sr. Secretário Municipal de Governo 
 Cumprimentando-o, através do presente, informar que ocorreu um erro material na 

divulgação das decisões dos recursos da Comissão de Defesa Prévia, impressa no DOM do 

dia 15 de dezembro de 2017 e no dia 20 de dezembro de 2017, julgados INDEFERIDOS. 

 Peço que venha publicar a errata do mesmo no seguinte contexto: 

 
E R R A T A 

 A Publicação das decisões dos recursos da CDP, impressa no DOM do dia 15 de dezembro de 2017 
Onde se lê: 

 
CDP SMIT-PMSJM 

DATA DE 
ABERTURA 

 
NOTIFICAÇÃO  

 
PLACA  

DATA DO 
JULGAMENTO 

PMSJM/002959/2014 09/04/2014 M30514514 KRR7819 07/11/2017 
Leia-se: 

 
CDP SMIT-PMSJM 

DATA DE 
ABERTURA 

 
NOTIFICAÇÃO  

 
PLACA  

DATA DO 
JULGAMENTO 

PMSJM/002959/2014 09/04/2014 M30514514 KPR7819 07/11/2017 
 
 
no DOM do dia 20 de dezembro de 2017 
Onde se lê: 

 
CDP SMIT-PMSJM 

DATA DE 
ABERTURA 

 
NOTIFICAÇÃO  

 
PLACA  

DATA DO 
JULGAMENTO 

PMSJM/004191/2014 16/06/2014 M30457516 KTR2807 22/11/2017 
 
Leia-se: 

 
CDP SMIT-PMSJM 

DATA DE 
ABERTURA 

 
NOTIFICAÇÃO  

 
PLACA  

DATA DO 
JULGAMENTO 

PMSJM/004191/2014 16/06/2014 M30457516 KTR2607 22/11/2017 
 
 
 
Certo da colaboração desse reverente entre colo-me à disposição e reiteramos nossos votos 
de elevada estima. 

Atenciosamente, 

 
Leonardo Lia Costa 

Presidente da J.A.R.I. 
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da Cidade de São João de Meriti

DEFESA PRÉVIA         
SMIT-PMSJM

DATA DE 
ABERTURA NOTIFICAÇÃO PLACA 

DETRAN/PR/24557/5/15 26/11/2015 M30493983 AUE6716

Recursos Julgados Deferidos em  12/03/2018
SESSÃO Nº 35

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/002656/2015 03/08/2015 M30485665 HEI3860
PMSJM/003134/2015 24/09/2015 M30489985 LQJ7945
PMSJM/003099/2015 18/09/2015 M30697908 KXT1562
PMSJM/003103/2015 21/09/2015 M30488166 LUN0088
PMSJM/003147/2015 28/09/2015 M30698593 KMO0224
PMSJM/003158/2015 28/09/2015 M30492029 KWP5728
PMSJM/003148/2015 28/09/2015 M30489976 LOA3681
PMSJM/003153/2015 28/09/2015 M30486972 LLQ3217
PMSJM/003156/2015 28/09/2015 M30698292 LVB4418
PMSJM/000626/2015 12/02/2015 M30677137 LOC9055
PMSJM/000497/2015 09/02/2015 M30467427 BTB6547
PMSJM/000593/2015 11/02/2015 M30680329 LQY7385
PMSJM/000446/2015 05/02/215 M30678686 CTB8810
PMSJM/000438/2015 05/02/2015 M30679480 LPG4605
PMSJM/000440/2015 05/02/2015 M30678192 KZL6394
PMSJM/000471/2015 06/02/2015 M30681764 LHN5481
PMSJM/000437/2015 05/02/2015 M30679489 LPG4605
PMSJM/000772/2015 25/02/2015 M30461092 LTX4945
E-12/066/81213/2013 06/12/2013 M30388821 KOB2449
E-12/062/99456/2013 27/12/2013 M30391648 KQF6892
E-12/092/99454/2013 27/12/2013 M30393813 KQF6892

Recursos Julgados Indeferidos em  12/03/2018
SESSÃO Nº: 35

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/003055/2015 14/09/2015 M30490470 GRH4030
PMSJM/003050/2015 14/09/2015 M30486932 LPO9957
PMSJM/003070/2015 16/09/2015 M30697776 KZD7337
PMSJM/003017/2015 10/09/2015 M30487289 KZD2840
PMSJM/003016/2015 10/09/2015 M30486739 JPO3441
PMSJM/002917/2015 04/09/2015 M30696782 LOI3735
PMSJM/002968/2015 08/09/2015 M30483962 KRS3575
PMSJM/003401/2015 11/09/2015 M30697422 KQT2708
PMSJM/003045/2015 14/09/2015 M30697937 JPS1622
PMSJM/003046/2015 14/09/2015 M30697583 JPS1622
PMSJM/003039/2015 11/09/2015 M30697746 LPZ7008
PMSJM/003040/2015 11/09/2015 M30697744 LPZ7008
PMSJM/003037/2015 11/09/2015 M30486960 OQA8608
PMSJM/003036/2015 11/09/2015 M30486962 OQA8608
PMSJM/003018/2015 10/09/2015 M30475876 MIK8549
PMSJM/003030/2015 11/09/2015 M30697105 KYK7010
PMSJM/002923/2015 04/09/2015 M30486806 LRP8908
PMSJM/002962/2015 08/09/2015 M30485264 LMB7391
PMSJM/002884/2015 02/02/2015 M30486676 EMC1256
PMSJM/003460/2015 29/10/2015 M30702154 EGL2499
PMSJM/003459/2015 29/10/2015 M30702696 LRR2231
PMSJM/003407/2015 26/10/2015 M30698719 KVE2464
PMSJM/003253/2015 08/10/2015 M30478266 LKQ3531
PMSJM/003454/2015 28/10/2015 M30701629 KXZ9976
PMSJM/003405/2015 26/10/2015 M30493618 KYL1401
PMSJM/003406/2015 26/10/2015 M30700848 KWQ2882
PMSJM/003463/2015 29/10/2015 M30700890 LRP0094
PMSJM/003461/2015 29/10/2015 M30487924 LSE7176
PMSJM/003404/2015 26/10/2015 M30487368 LOW9904
PMSJM/003480/2015 29/10/2015 M30702312 KQW1750
PMSJM/003431/2015 27/10/2015 M30492667 LSA2734

Recursos Julgados Indeferidos em 13/03/2018
SESSÃO Nº 36

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


