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Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

ATOS DO PREFEITO

N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, VANESSA 
ALVES PEREIRA - Matrícula nº 79405, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                   
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4582/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, VANESSA 
LOBO DA CONCEICAO - Matrícula nº 79687, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                  

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4656/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, ACIOMAR 
MADEIRA DE SOUZA - Matrícula nº 99659, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Especial de Integração Governamental, 
Símbolo ST, da Secretaria Municipal de Governo e Coordenação 
Geral.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                            

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4752/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, AILSON 
CORDEIRO - Matrícula nº 12472, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria de 
Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de dezembro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                              

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4753/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, ALESSANDRA 
MARA DE SOUSA MATOS - Matrícula nº 12455, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 10 
de dezembro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                    

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

DECRETO N.º 6544 de 30 de abril de 2021.

DISPÕE SOBRE A TREDESTINAÇÃO DA ÁREA 
DECLARADADE UTILIDADE PÚBLICA DENOMINADA 

“PRAÇA DOS TRÊS PODERES”.

OPREFEITOMUNICIPALDESÃOJOÃODEMERITI,nousod
asatribuiçõesde suas atribuições legais e constitucionais, com 
fundamento na Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941

CONSIDERANDO a declaração de utilidade pública para fins 
de desapropriação dos lotes que constituem a quadra nº 45 da 
Avenida Presidente Linconl, com área total de 7.832,00 metros 
quadrados, situados no Parque Barão do Rio Branco – 3º Distrito 
de São João de Meriti;

CONSIDERANDO que a destinação que seria dada aos imóveis 
em questão, na forma prevista no Decreto de Expropriatório, se 
mostrou efetiva, porém, pela extensão da área, está sub utilizada;

CONSIDERANDO que será instalado no Município de São João 
de Meriti , em parte da área expropriada o Centro Tecnológico, 
equipamento vinculado a Secretaria de Estado de Ciencia, 
Tecnologia e Inovação, agregando à área maior utilidade pública; 

CONSIDERANDO que persistem o interesse e a utilidade 
públicados bens desapropriados, mesmo que com finalidade 
diversa da inicial, se tratando de tredestinação lícita.

DECRETA:

Art. 1º - É declarada de urgência a tredestinação dos imóveis 
expropriados para construção do Centro Tecnológico, equipamento 
vinculado a Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e 
Inovação.

Art.  2º  -  Fica revogado o Decreto  6535  de  16 de abril de 2021, 
publicado no diário oficial municipal nº 5587/2021.  

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua públicação, 
revogadas as disposições em contrário.

SãoJoão deMeriti,em 30 de abril de 2021.

JOÃOFERREIRANETO -PREFEITO-

DECRETO N.º 6.546 de 05 de maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS TERMOS 
DO DECRETO N.º 6.542 DE 30 DE ABRIL DE 2021 E 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
PARA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOÃO DE MERITI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

P O R T A R I A Nº 4247/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, ROSEMARY 
GAMA TEIXEIRA - Matrícula nº 79555, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.
   
                                                                                                                                                                                                                                                                

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4570/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, RODRIGO 
DA SILVEIRA CONSOLI - Matrícula nº 80066, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                  
JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4571/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
 
N O M E A R, a contar de 01 de novembro de 2018, RODRIGO 
LASNOR DE ARAUJO - Matrícula nº 13978, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 04 
de dezembro de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                     

JOAO FERREIRA NETO, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 4581/2018-SEMAD

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

R E S O L V E:
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das 8:00hs às 18:00hs, salvo no que se referem as farmácias, 
supermercados, peixaria, hortifrútis, açougues e padarias; 
bem como as óticas, serviços médicos, pet shops e assistência 
veterinária, lojas de materiais de construção, oficinas mecânicas, 
autopeças, postos de combustíveis e venda de botijão de gás, 
que permanecerão com seu horário de funcionamento normal, 
respeitando as regras estabelecidas no caput do artigo 5º, sendo 
vevada a utlização de mesas e cadeiras no ambiente e nas calçadas.

Art. 6º - Os estabelecimentos comerciais existentes em nosso 
município, independentemente de sua atividade deverão adotar as 
seguintes medidas:

I - Intensificar as ações de limpeza e higienização;
II- disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;
III- divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 
prevenção;

Art. 7º - Os templos religiosos de qualquer natureza, existentes em 
nosso município deverão funcionar com sua capacidade reduzida 
a 30% (trinta por cento).
Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento dos Salões, Casas de 
Festas e Espaço de
eventos limitado a 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
máxima do respectivo estabelecimento para a realização de festas 
e eventos sociais privados (sem venda de ingresso/convite), 
devendo ser respeitada todas as regras aqui previstas, bem como o 
horário limite de funcionamento, até as 01:00hs.

Art. 9º - Fica vedada a prática esportiva em grupo nas praças 
públicas, quadras e campos existentes em nosso município.

§1º- A prática esportiva (individual) ao ar livre fica autorizada.

Art. 10 - As academias deverão funcionar com sua capacidade 
reduzida em 30% (trinta por cento), considerando o distanciamento 
de 2 (dois) metros entre os alunos.

§ 1º - As academias, preferencialmente, deverão promover 
o agendamento das aulas junto aos alunos, no fito de evitar 
aglomeração.

Art.11- Incumbirá aos órgãos de Controle Fazendário, Posturas, 
Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Ordem Urbana fiscalizar o 
cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 12 - Os casos omissos serão dirimidos pela Casa Civil 
Municipal, ouvidas as Secretarias Municipais da Saúde e de 
Ordem Pública.

Art. 13 - A desobediência aos comandos previstos no presente 
Decreto sujeitará o infratorà aplicação das seguintes penas sem 
prejuízo de demais sanções civis, administrativas e penais:

I – Penas previstas para crimes elencados nos artigos 
268 – infração de medida sanitária preventiva – e 330 – crime de 
desobediência - do Código Penal;

II - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição, 
suspensão de venda e/ou de fabricação, cancelamento do registro, 
interdição parcial ou total, cancelamento de autorização para 
funcionamento, cancelamento do alvará de licenciamento, 
proibição de propaganda e/ou multa, conforme legislação de 
regência do Município de São João de Meriti.

Art. 14 - Os prazos e restrições previstos no presente Decreto 
poderão ser revistos, ampliados, revogados ou prorrogados, a 
depender da situação epidemiológica no Município de São João 
de Meriti.

Art. 15 – Fica considerado OBRIGATÓRIO no Município de 
São João de Meriti, o uso de máscara de proteção respiratória, 
seja ela descartável ou reutilizável, de forma adequada, nas Ruas, 
Praças ou em qualquer outro ambiente público, assim como em 
estabelecimentos provados com funcionamento autorizado de 
acesso coletivo.

Art.16 - Fica Criado o Gabinete de Gestão de crise, no âmbito 
do Poder Executivo do Município de São João de Meriti, para 
acompanhar e articular com os demais órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, bem como os demais entes 

da Federação, as ações relativas às medidas de enfrentamento a 
pandemia Covid-19.

I- O Gabinete de Gestão de Crise é integrado por 
representantes dos seguintes órgãos do Poder Executivo:

a) Secretaria Municipal de Saúde;
b) Secretaria Municipal de Ordem Pública;
c) Secretaria Municipal de Transito e Transporte;
d) Casa Civil Municipal;
e) Procuradoria Geral do Município

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor as 00:00h do dia 11/05/2021, 
vigorando até a 00:00h do dia 24/05/2021, revogadas as 
disposições em contrário.

São João deMeriti, em 05 de maio de 2021.
 

JOÃOFERREIRANETO-PREFEITO-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 

REFERENTE AO CONTRATO N. 008/2019

Instrumento: Termo  Aditivo n° 02 referente Contrato n° 008/2019.

Partes: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 29.138.336/0001-05, representado por seu Prefeito 
em exercício, Dr. João Ferreira Neto, brasileiro, casado, médico, 
inscrito no CPF sob o nº 261.447.357-04 e RG 52.26555-8 CRM/
RJ e CONQUISTA DE MERITI COMERCIO LTDA-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à na Avenida Mineira, nº 
1.125, Jardim Meriti, São João de Meriti-RJ, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 02.141.508/0001-35, neste ato representada por 
seu representante legal Sr. Marcio Ladeira de Souza, brasileiro, 
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 
05.818.077-9 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
706.112.627-20, 

Objeto: 

1- Fica modificada a cláusula quarta do Contrato 08/2019, lavrado 
em 27 de março de 2019, quanto ao seu vencimento, anteriormente 
alterada pelo aditivo 01, que alterou seu vencimento para 27 de 
março de 2021, que passa a ser acrescido de 12 (doze) meses, 
a contar do dia imediato ao seu vencimento original, na forma 
da autorização contida no processo administrativo nº 36241/2018.

2- Fica modificada a cláusula quarta do Contrato 08/2019, lavrado 
em 27 de março de 2019, quanto ao seu vencimento, anteriormente 
alterada pelo aditivo 01, que alterou seu vencimento para 27 de 
março de 2021,  que passa a ser acrescido de 12 (doze) meses, 
a contar do dia imediato ao seu vencimento original, na forma 
da autorização contida no processo administrativo nº 36241/2018.

3-Ficam mantidas as demais cláusulas pactuadas no termo de 
contrato nº 009/2020. 
Fundamento: Processo Administrativo nº. 36.241/2018  e Lei 
8666/93.

Data da assinatura : 27/03 /2021 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI-RJ

Dr. João Ferreira Neto, Prefeito 

Município, e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal que dispõe sobre o 
horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e 
congêneres no município de São João de Meriti,

CONSIDERANDO o princípio da precaução que visa assegurar 
a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da 
saúde, de forma cautelar e preventiva,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer, regramento 
específico voltado à proteção da saúde da população, visando a 
diminuição da velocidade de contágio pelo COVID-19,

CONSIDERANDO o cronograma de vacinação iniciado em 3 de 
fevereiro de 2021e a necessidade de se manter todas as medidas 
anteriormente estabelecidas,

CONSIDERANDO as análises da situação epidemiológica da 
Covid-19 no Município, realizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde.
CONSIDERANDO a necessidade de promovermos retoques no 
Decreto n.º 6521 de 19 de março de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizada a realização das aulas de forma híbrida, 
nas escolas públicas e particulares do município de São João de 
Meriti.

Art. 2º - As empresas que promovem transporte de passageiros 
deverão promover a manutenção da oferta de transportes públicos 
das 5:00hs às 00:00hs, de segunda a sábado, e das 05:00hs 
às 23:00hs aos domingos, no fito de se evitar aglomeração, 
respeitando o limite de passageiros e eventuais impossibilidades 
físicas,

Parágrafo único: Os coletivos deverão circular com suas janelas 
abertas e os passageiros obrigatoriamente deverão fazer uso de 
máscara.

Art. 3º - Os bares, lanchonetes e restaurantes deverão funcionar 
com metade de sua capacidade, ficando determinado o fechamento 
às 01:00h, autorizado o ingresso de clientes até as 23:00hs, sendo 
que os estabelecimentos deverão observar os seguintes critérios:

I - Distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) metros entre as 
mesas,
II  – Fica vedada a venda de bebidas para clientes em pé,
III – Fica vedado servir mesas com mais de 4 (quatro) 
pessoas,
IV – Fica proibido shows e música ao vivo nos 
estabelecimentos,
v– Passa a ser obrigatório verificação de temperatura e instalação 
de dispenser de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos.

§ 1º - Fica permitida a manutenção do serviço de entrega de 
refeições e lanches, seja por meio de aplicativos de entrega, seja 
por meio de entrega direta, bem como a realização de transações 
comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros 
instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias 
(delivery).

§ 2º - Fica autorizado o comércio de alimentos nas praças e em 
via pública, na forma de barracas, carrocinhas, trailer e food truck, 
porém sem a utilização de mesas e cadeiras, ficando vedada a 
venda de bebidas alcoolicas.

Art. 4º - Os shoppings e centros comerciais deverão funcionar 
com sua capacidade reduzida em 30% (trinta por cento), inclusive 
praça de alimentação e restaurantes existentes no local, além dos 
provadores existentes nas lojas de vestuário;

Art. 5º - O comercio em geral deverá funcionar com sua 
capacidade reduzida em 30% (trinta por cento), respeitando o 
distanciamento de 2 (dois) metros entre os clientes, sendo certo 
que, obrigatoriamente, deverão verificar a temperatura dos 
clientes quando da entrada nos estabelecimentos, bem como 
instalar dispenser de álcool em gel.

§ 1º - O horário de funcionamento do comércio em geral será 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


