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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0371,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Buziano ao  Sr. Wellington
Vasconcelos Guimarães, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0374,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadã Buziana a Sra. Cristina Silva, que será
entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0372,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Buziano ao Sr. Gustavo Ernandes
Salles, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0375,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Buziano ao Sr. Lucas Magalhães Voga
da Silva, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0373,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadã Buziana a Sra. Terezinha de Jesus
Parga, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 0376,  02 DE OUTUBRO DE 2018
  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Buziano ao  Ilustríssimo Sr. Francisco
Alexandre Feu Rosa, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente

_____________________________
 JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS

 1º Secretário

_______________________________
 VALMIR MARTINS DE CARVALHO
 2º Secretário

 
Sala das Sessões, 02 de Outubro de 2018

_______________________________
 JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
 Presidente
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DECRETO N° 1.029, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018.

Simplifica e consolida os procedimentos relativos ao licenciamento de estabelecimentos no 
Município de Armação dos Búzios.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o disposto nos arts. 198, 439 e 542 da Lei Complementar n0 22, de 9 
de outubro de 2009 – Código Tributário Municipal,
 CONSIDERANDO o interesse na implementação de projeto de modernização e 
desburocratização do licenciamento de estabelecimentos no Município de Armação dos 
Búzios, notadamente através da adoção de ferramentas digitais;
 CONSIDERANDO os princípios previstos no art. 37 da Constituição da República;
 CONSIDERANDO os benefícios de dispensar a verificação de condicionamentos 
prévios e de extinguir encargos sobre os administrados e os contribuintes, sobretudo os de 
menor porte, proporcionando-lhe economia de tempo e esforço para alcançar seus objetivos;
 CONSIDERANDO que a criação de ambientes virtuais para abrigar parcial ou totalmente 
os procedimentos de licenciamento proporciona não só maior eficiência em geral, como 
segurança e expressiva economia de papel e dos recursos humanos e materiais conexos 
(contratação de pessoal para autuação, ordenamento, localização e controle em geral; 
transporte físico de processos administrativos; uso de móveis para acomodação de volumes; 
construção, preservação e proteção de depósito para guarda de volumes de papel etc.), 
benefício que se traduzirá na desnecessidade de criação física de milhares de processos 
administrativos por ano;
 CONSIDERANDO que a instituição de requisitos para a obtenção de licenciamento deve 
ater-se apenas aos controles estritamente necessários, especialmente para fins de segurança, 
de prevenção de incômodos e de proteção do meio ambiente, desobrigando o contribuinte 
de toda providência que possa ser dispensada, simplificada ou substituída por solução mais 
eficiente;
 CONSIDERANDO que a extinção ou redução de verificações prévias à concessão do 
alvará, substituindo-as pela confiança atribuída a declarações prestadas pelo contribuinte, 
implica, como contrapartida, a responsabilização do particular por quaisquer informações 
falsas, bem como por preenchimento incorreto que torne irregular o licenciamento;
 CONSIDERANDO que a inovação ora apresentada preserva a plena eficácia do 
alvará no que concerne às suas finalidades precípuas de incluir dados no cadastro do Fisco 
Municipal e assegurar a observância da legislação de uso e ocupação do solo, prevista na Lei 
Complementar nº 014, de 9 de agosto de 2006;

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO           

DECRETO Nº. 1.028, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018

Abre às Unidades Orçamentárias, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 
177.400,00 (Cento e setenta e sete mil e quatrocentos reais).

O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no inciso I, do art. 7º, combinado com inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964e com o artigo 8º, da Lei Municipal nº 1390, de 05 de janeiro de 2018 
(Lei Orçamentária Anual).

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2018, no valor 
de R$ 177.400,00 (Cento e setenta e sete mil e quatrocentos reais) na forma a seguir:

Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes das Anulações 
das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei 
Federal nº 4.320/64:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte Anulação 
03.0101.10.302.0053.2.106 33903000 037 R$   10.000,00 
03.0101.10.302.0053.2.106 33903900 037 R$   15.000,00 
03.0101.10.302.0053.2.106 44905200 037 R$   25.000,00 
02.0112.12.361.0017.2.244 31901300 000 R$ 110.000,00 
02.0115.04.122.0001.2.018 33903000 004 R$   17.400,00 

  TOTAL R$ 177.400,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

Armação dos Búzios, 4 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte Suplementação 
03.0101.10.302.0053.2.105 33903900 037 R$   50.000,00 
02.0112.12.361.0017.2.244 31911300 000 R$ 110.000,00 
02.0115.15.452.0025.2.044 33903900 049 R$   17.400,00 

  TOTAL R$ 177.400,00 
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 CONSIDERANDO que, por princípio de economicidade e eficiência, a progressiva 
substituição de formas de verificação tradicionais por averiguações em ambiente virtual traz 
benefícios tanto para o particular quanto para a Administração Pública;
 CONSIDERANDO que o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é 
efetivado, em regra, mediante a prévia constatação, pela Secretaria da Receita
Federal, do registro público da pessoa jurídica (contrato social na junta comercial, arquivamento 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, inscrição de sociedade de advogados na Ordem dos 
Advogados do Brasil ou outro);
 CONSIDERANDO as diretrizes e procedimentos federais para simplificação e 
integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas,assim 
como os benefícios proporcionados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), nos termos da Lei Federal nº 11.598, de 3 
de dezembro de 2007;

 DECRETA:
TÍTULO I

Disposições Preliminares

 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a concessão do Alvará de Licença para Estabelecimento 
em áreas particulares no Município de Armação dos Búzios.
 Parágrafo único. Compreendem-se também como áreas particulares, para os fins deste 
Decreto, quaisquer áreas, lotes ou imóveis públicos ocupados com ânimo permanente ou 
duradouro por estabelecimentos, em decorrência de concessão de uso, permissão de uso ou 
instrumentos congêneres.
 Art. 2º O licenciamento de estabelecimentos no Município de Armação dos Búzios tem 
como fundamentos e diretrizes:
 I — a observância da legislação de uso e ocupação do solo do Município, nos termos 
prescritos nas Leis Complementares nº 13, de 22 de maio de 2006 (Plano Diretor da Cidade 
de Armação dos Búzios) e nº 14, de 9 de agosto de 2006(Lei de Uso e Ocupação do Solo da 
Cidade de Armação dos Búzios);
 II — a observância das normas tributárias, especialmente a prevista no art. 198 da Lei 
Complementar nº 22, de 9 de outubro de 2009(Código Tributário do Municipal);
 III — a observância da legislação municipal, estadual e federal referente à disciplina 
urbanística, proteção ambiental, controle sanitário, prevenção contra incêndios e segurança 
em geral;
 IV — o princípio da boa-fé do interessado e do contribuinte;
 V — os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
 VI — o princípio da ampla defesa e do contraditório;
 VII — o princípio da publicidade;
 VIII — o princípio da celeridade;
 IX — o princípio da proporcionalidade, especialmente para a obtenção de adequação 
entre meios e fins;
 X — o amplo acesso à informação, salvo nas hipóteses de sigilo previstas em lei;
 XI — a racionalização do processamento de informações;
 XII — a apresentação de consultas, requerimentos, recursos e documentos por meio 
eletrônico;
 XIII — a execução e registro de procedimentos administrativos em ambiente virtual;
 XIV — o compartilhamento de dados e informações entre os órgãos do Município, assim 
como entre estes e os órgãos de outros entes da Federação;
 XV —  a não duplicidade de comprovações;
 XVI — a criação de meios, simplificação de exigências e aperfeiçoamento de 
procedimentos destinados a extinguir ou limitar a necessidade de que os interessados e 
contribuintes compareçam a repartições públicas;
 XVII — a redução de requisitos de licenciamento para atividades de baixo impacto, baixo 
risco ou baixa densidade;
 XVIII — a adoção de cuidados especiais, de natureza preventiva, para o licenciamento 
de atividade de alto impacto, alto risco ou alta densidade.
 Parágrafo único. Os fundamentos e diretrizes indicados neste artigo têm a finalidade tanto 
de assinalar as razões de direito e de eficiência e racionalidade administrativa que nortearam 
a edição deste Decreto, quanto de orientar os órgãos do Município afetos à matéria a estudar, 
propor e adotar medidas, a qualquer tempo, que contribuam para aprimorar procedimentos 
administrativos diversos, em conformidade com os marcos previstos.
 Art. 3º As manifestações dos interessados e os procedimentos administrativos 
vinculados, direta ou indiretamente, à eficácia deste decreto e à aplicação de suas normas 
deverão, sempre que possível, ser efetuados por meios digitais e em ambiente virtual.
 Art. 4º A disponibilidade de meios digitais e ambientes virtuais para conferir maior 
agilidade e controle aos procedimentos administrativos não limitará o direito de petição dos 
administrados, nos termos do (art. 5º, inciso XXXIV, alínea a), da Constituição da República, 
sempre que as circunstâncias recomendarem ou favorecerem o uso de meio diverso.

TÍTULO II
Disposições Gerais

 Art. 5º A localização e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, prestadores de 
serviços, industriais, agrícolas, pecuários e extrativistas, bem como de sociedades, instituições 
e associações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas físicas e jurídicas, 
no Município de Armação dos Búzios, estão sujeitos a licenciamento prévio na Secretaria 
Municipal de Fazenda, observado o disposto neste Decreto.
 § 1º Considera-se estabelecimento, para os efeitos deste Decreto, qualquer local onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades.
 § 2º A obrigação imposta neste artigo se aplica também ao exercício de atividades:
 I — no interior de residências, inclusive como simples ponto de referência;

 II — em locais ocupados por estabelecimentos já licenciados, mesmo em caso de 
pretensão de licenciamento de atividade idêntica;
 III — por período determinado.
 § 3º Para os fins deste Decreto, entende-se como licenciamento de simples ponto de 
referência a concessão de alvará em imóvel residencial condicionada à proibição de exercício 
da atividade, circulação de mercadorias, atendimento, armazenagem e exibição de publicidade 
no local.
 § 4º As normas deste Decreto não se aplicam ao licenciamento de atividade caracterizada 
como evento e nem daquelas concedidas temporariamente, devendo estar previstas em 
regulamento próprio.
 § 5º O licenciamento do MEI – Microempreendedor Individual, definidos pela Lei 
Complementar Federal nº 123/2006e suas alterações, se dará de acordo com regulamento 
próprio.
 Art. 6º Compete ao Secretário Municipal de Governo e Fazenda, juntamente com o 
Secretário Especial de Fiscalização Fazendária a concessão de licença ou autorização para 
funcionamento de estabelecimento, mediante a expedição de Alvará para Estabelecimento 
(Anexo I).
 Art. 7º Será obrigatório o requerimento de alvarás diversos para estabelecimentos 
distintos, caracterizando-se como tais:
 I — os que, embora no mesmo imóvel ou local, pertençam a diferentes pessoas físicas 
ou jurídicas, ainda que estas exerçam atividade idêntica;
 II — os que, embora com atividade idêntica e pertencentes à mesma pessoa física ou 
jurídica, estejam situados em imóveis ou locais não contíguos, salvo se na mesma edificação.
 Art. 8º  É livre a coexistência de diversas atividades nos imóveis e edificações, ainda 
que exercidas por contribuintes distintos, excetuada a convivência de usos sem relação de 
identidade, semelhança, complementaridade ou afinidade que só possam ser licenciados cada 
qual em edificação de uso exclusivo, nos termos da legislação.
 Parágrafo único. Inexiste limitação máxima ao número de licenciamentos e 
estabelecimentos por imóvel, independentemente do porte e das peculiaridades das atividades.
 Art. 9º A concessão de alvará não implicará:
 I — o reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de 
direito privado;
 II — a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas 
ou tributárias;
 III — o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas 
aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições da 
edificação, instalação de máquinas e equipamentos, proteção ambiental, prevenção contra 
incêndios e exercício de profissões.
 Art. 10. Os alvarás conterão, entre outras, as seguintes informações:
 I — nome da pessoa física ou jurídica;
 II — endereço do estabelecimento;
 III — relação das atividades licenciadas;
 IV — número da inscrição municipal;
 V — número do processo de concessão ou de alteração;
 VI — inscrição Municipal do imóvel;
 VII – nome fantasia;
 VIII – CNPJ;
 IX – nº do Alvará;
 X – horário de Funcionamento.
 XI — restrições.
 Art. 11. A concessão de Alvará de Licença para Estabelecimento será precedida, sempre 
que necessário, pela verificação de dados e informações nos cadastros digitais da Secretaria 
da Receita Federal, dos órgãos executores do Registro Publico de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro.
 Parágrafo único. O requerimento de alvará será indeferido na hipótese de os dados 
consultados revelarem, ainda que indiretamente, qualquer incongruência com os informados 
pelo particular.
 Art. 12. Fica autorizada a concessão de Alvará de Licença para Estabelecimento para 
áreas publicas desde que estas tenham Termo de Uso/Cessão concedido pelo Município.

TÍTULO III
Da Taxação

 Art. 13. O licenciamento inicial do estabelecimento e as alterações das características 
do alvará serão efetivados mediante o prévio pagamento da Taxa de Licença e Fiscalização 
para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços, 
observado o disposto na Lei Complementar nº 22/09 (Código Tributário do Município de 
Armação dos Búzios).
 Parágrafo único. A obrigação imposta no caput aplica-se também ao exercício de 
atividades transitórias.
 Art. 14. O deferimento do licenciamento ocorrerá após o pagamento da Taxa de Licença 
e Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores 
de Serviços.

TÍTULO IV
Das Isenções

 Art. 15. Ficam isentos da Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento de 
Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços, os estabelecimentos da 
União, dos Estados e do Município, bem como de suas autarquias e dos partidos políticos, 
das missões diplomáticas e de templos religiosos, entidades declaradas de utilidade pública 
através de Lei Municipal, os Condomínios Residenciais, Comerciais ou Mistos.
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TÍTULO V
Da Aprovação Prévia De Local

 Art. 16. O requerimento de alvará será precedido pelo preenchimento e envio digital do 
formulário de Pedido de Viabilidade, através do site da Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro - JUCERJA, www.jucerja.rj.gov.br, no qual o interessado fará constaras informações 
básicas sobre a atividade a ser desenvolvida.
 Art. 17. O Pedido de Viabilidade de Local será deferido ou indeferido através do Sistema 
de Registro Integrado - REGIN, no prazo de 48 horas, sempre que preenchidos os dados 
completos sobre a localização, natureza e destinação do imóvel a ser ocupado, além de 
informações e documentos complementares definidos em regulamento próprio.
 Art. 18. É livre a descrição do endereço do estabelecimento informada pelo interessado 
na Consulta Prévia de Local, inclusive para fins de posterior inclusão no alvará, divergente 
ou não dos dados constantes do cadastro do IPTU, desde que permita a localização certa 
e inequívoca do contribuinte e não apresente divergência essencial com o endereçamento 
constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do contrato social ou outro ato de 
constituição, quando for o caso.
 Parágrafo único. Em qualquer caso o endereço incluído no requerimento de alvará será 
idêntico ao constante da Consulta Prévia de Local aprovada.
 Art.19. A resposta ao Pedido de Viabilidade será precedida de vistoria do imóvel sempre 
que houver:
 I - dúvida, incerteza ou indisponibilidade parcial ou total de dados referentes à edificação, 
a unidade imobiliária ou ao logradouro;
 II - necessidade de verificar distanciamentos, por força de regra de uso e ocupação do 
solo.
 Parágrafo único - A realização de vistoria independe de requerimento do interessado.
 Art. 20. O ato de deferimento ou indeferimento de Pedido de Viabilidade informará, de 
forma clara e precisa, os fundamentos da decisão, inclusive pela indicação dos dispositivos 
aplicáveis, vedada a menção genérica da lei, decreto ou qualquer ato normativo.
 Art. 21. A classificação das atividades atenderá aos critérios de codificação adotados 
pela Receita Federal.
 Art. 22. O deferimento do Pedido de Viabilidade será acompanhado da relação de 
documentos e requisitos exigidos para o licenciamento.
 § 1º Para os casos de Pedido de Viabilidade em que uma das atividades esteja 
relacionada a meios de hospedagem é imprescindível informar a quantidade de quartos.
 § 2° Para os casos de Pedido de Viabilidade em que uma das atividades esteja 
relacionada a bombonieres, café, bar, cantinas, confeitarias, docerias, lanchonetes, pastelarias, 
sorveterias, churrascarias, restaurantes, padarias, pizzarias e similares, deve obrigatoriamente 
informar a quantidade de mesas constante no estabelecimento. 
 Art. 23. O deferimento do Pedido de Viabilidade será revogado em caso de:
 I - alteração da legislação de uso e ocupação do solo aplicável ao licenciamento;
 II - alteração inibição ou extinção de códigos de atividades inscritos no formulário.
 Art. 24. Em caso de indeferimento do Pedido de Viabilidade, caberá interposição de 
recurso ao Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano.
 Parágrafo único. Os recursos poderão ser protocolados em processo administrativo, 
sempre que indisponível ou insuficiente o meio digital para o exercício do direito.

TÍTULO VI
Do Alvará de Licença para Estabelecimento

 Art. 25. O Alvará de Licença para Estabelecimento será concedido em até 72 (setenta 
e duas) horas após a anexação e/ou constatação dos seguintes documentos, por meio do 
Sistema de Registro Integrado - REGIN:
 I - Pedido de Viabilidade aprovado;
 II- Autodeclarações constantes dos Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, conforme a 
natureza da atividade a ser desenvolvida, exceto para as atividades descritas no Anexo II;
 III- Documento de aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ), para as atividades relacionadas no Anexo II;
 IV – Documento de Titularidade do Imóvel (RGI, contrato de compra e venda, contrato 
de locação, comodato, etc.), com firma reconhecida;
 V – Espelho de IPTU ou Boletim de Cadastro Imobiliário do estabelecimento, caso não 
conste no requerimento eletrônico a inscrição imobiliária;
 VI – Informação de quantidade de mesas no estabelecimento, para aqueles que 
desenvolvam atividades de bares, restaurantes, lanchonetes e similares;
 VII - Informação de quantidade de quartos no estabelecimento, para aqueles que 
desenvolvam atividades relacionadas a meios de hospedagem;
 VIII – Cópia de mapa via satélite contendo a localização exata do estabelecimento;
 IX – Cópia do documento comprobatório de inscrição no Cadastro de Contribuintes de 
ICMS, quando for o caso. 
 §1° As atividades econômicas não relacionadas nos anexos deste Decreto são 
consideradas de baixo risco.
 § 2º Tratando-se de atividades de baixo risco, os órgãos e entidades municipais deverão:
 I - dispensar as vistorias prévias;
 II - simplificar e informatizar os processos de concessão de licenças ou autorizações 
para funcionamento;
 III - integrar os procedimentos de forma a garantir a unicidade dos processos, sob o 
ponto de vista do usuário;
 IV - eliminar exigências excessivas em relação à segurança sanitária, ao controle 
ambiental.
 § 3º A contagem do prazo previsto no caput considerará somente dias úteis.
 § 4° Nos casos de alteração societária que não compreendam alteração de atividade 
nem de local, entre os quais alteração de razão social, fusão, incorporação e cisão, será 
exigido somente o documento referido no inciso II.

 § 5° Fica atribuída verossimilhança aos dados incluídos no requerimento de alvará, para 
fins de análise do pedido e concessão do licenciamento.
 § 6° A contagem do prazo estabelecido no caput se inicia após a manifestação de todos 
os setores envolvidos no protocolo do referido processo.
 §7° As Secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Segurança Pública (Coordenadoria 
de Transito e Transporte e Postura), Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Meio 
Ambiente deverão encaminhar para a Subsecretaria de Fazenda a lista com os CNAE que 
serão analisados pelas mesmas, como condição para a concessão de Alvará de Licença para 
Estabelecimento, tendo por objeto a exploração de atividades de alto risco.
 Art. 26. As comprovações indicadas nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do art. 25, nos 
casos em que se apliquem, serão feitas por anexação de copia digital no Sistema de Registro 
Integrado - REGIN.
 Parágrafo único. Fica atribuída verossimilhança as cópias enviadas.
 Art. 27. O processamento e o cadastramento de informações no Município terá por base 
as constantes do Sistema de Registro Integrado (REGIN) da Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (JUCERJA), utilizando-se os recursos de tramitação, replicação e gravação por 
meio digital.
 Parágrafo único. O uso de dados cadastrais provenientes do Sistema de Registro 
Integrado - REGIN dispensará, em qualquer caso, o cumprimento dos requisitos de 
licenciamento e providências administrativas tornados desnecessários.
 Art. 28. Será automático o deferimento do alvará e a emissão da Taxa de Licença 
de Estabelecimento, sempre que os dados de cadastro provierem do Sistema de Registro 
Integrado - REGIN e não houver exigência de cumprimento de requisito previsto no art. 24.
 Art. 29. Não dependerá de requerimento formal do interessado nenhum procedimento ou 
verificação que, por força de oficio, os responsáveis pelo Licenciamento e Fiscalização devam 
providenciar para impulsionar a concessão do alvará.

TÍTULO IX
Da Impressão do Alvará

 Art. 30. O Alvará de Licença para Estabelecimento ficará disponível para impressão 
após o deferimento do licenciamento e o pagamento da respectiva Taxa de Licença e 
Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores 
de Serviços. 
 Art. 31. A impressão do alvará será providenciada pelo próprio requerente, por meio do 
Sistema de Registro Integrado - REGIN.

TÍTULO X
Das Obrigações Acessórias

 Art. 32. O alvará deverá ser afixado em local acessível, com boa visibilidade e adequadas 
condições de leitura pelo público.
 § 1º Ficam dispensados da obrigação acessória prevista no “caput” aos estabelecimentos 
licenciados como simples pontos de referência.
 § 2º O estabelecimento disporá do prazo de 72h (setenta e duas horas) para providenciar 
a afixação prevista no caput, a contar da data em que o documento se tornar disponível para 
impressão no Sistema de Registro Integrado - REGIN.
 Art. 33. O alvará será obrigatoriamente substituído quando houver qualquer alteração 
nas suas características.
 Parágrafo único. A modificação do alvará deverá ser requerida no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data em que se verificar a alteração.
 Art. 34. A transferência ou venda de estabelecimento ou encerramento de atividade 
deverá ser informado à Secretaria de Governo e Fazenda, através de processo administrativo, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência do fato, nos termos do art. 207 da 
Lei Complementar n°. 22, de 9 de outubro de 2009.

TÍTULO XI
Da Fiscalização

 Art. 35. Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, para fins de verificação 
da adequação aos termos do licenciamento e do cumprimento das obrigações tributárias, nos 
termos da Lei Complementar nº 22, de 9 de outubro de 2009, e deste Decreto.
 § 1° Compete aos fiscais, nas suas respectivas áreas de atuação, verificar, a 
qualquer tempo, a permanência das características do licenciamento inicial, assim como 
providenciar,sempre que possível, as alterações necessárias e a correção e aperfeiçoamento 
do cadastro dos estabelecimentos.
 § 2º Todos os fiscais do Município terão acesso às dependências do estabelecimento e à 
todos os documentos necessários para o perfeito desempenho de suas atribuições funcionais.
 Art. 36. Compete exclusivamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; à 
Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária); à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
à Secretaria Municipal de Segurança e Serviços Públicos (Fiscalização de Postura) e à 
Secretaria Municipal de Fazenda:
 I — declarar irregulares as práticas, atividades, omissões e intervenções que evidenciem 
o não cumprimento das responsabilidades assumidas nas autodeclarações constantes dos 
Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, no âmbito de atribuições de cada órgão;
 II — efetuar as providências pertinentes, notadamente a aplicação de sanções, no 
âmbito de atribuições de cada órgão.
 § 1º Compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da Coordenadoria de 
Postura, a fiscalização sobre a localização, instalação e funcionamento dos estabelecimentos 
descritos no presente decreto, bem como a autuação de interdição prevista no art. 39, em 
cumprimento as normas municipais de Posturas relativas a Ordem Pública e de acordo com 
a Lei Complementar nº 6 de 10 de setembro de 2003 – Código de Posturas do Município de 
Armação dos Búzios.
 § 2º Os atos de interdição, apreensão, suspensão, intimação, embargo ou restrição de 
atividade ou local, decorrentes da atuação dos órgãos referidos no caput, não prejudicarão, por 
sua própria força, a validade e a eficácia do alvará, providenciando-se, se for o caso, o envio 
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da solicitação de cassação ou anulação do licenciamento à Secretaria Municipal de Fazenda, 
conforme o art.46, § 2º.
 § 3º A interdição do estabelecimento não exime o autuado do pagamento de tributos, 
multas e penalidades acessórias.
 Art. 37. As diligências de fiscalização para verificar o cumprimento de obrigação de fazer 
ou de não fazer serão da exclusiva competência do órgão que a impuser.
 Art. 38. Sempre que provocada por solicitação de órgão que tenha constatado 
irregularidades, a Secretaria Municipal de Fazenda atuará no estrito âmbito de suas 
competências e formalizará, se for o caso, a propositura de cassação ou anulação de alvará, 
respeitada a validade e eficácia do licenciamento até a decisão quanto à extinção deste.

TÍTULO XII
Das Infrações e Penalidades

 Art. 39. As sanções aplicáveis às infrações decorrentes do não cumprimento de 
obrigações tributárias previstas neste Decreto são as definidas e graduadas pelo Código 
Tributário do Município de Armação dos Búzios.
 Art. 40. A localização, a instalação ou funcionamento de estabelecimento sem alvará, 
ensejará autuação. Caso não haja regularização no prazo de 15 (quinze) dias, ensejará a 
interdição do estabelecimento.
 Art. 41. A verificação no requerimento eletrônico, a qualquer tempo, de vício, declaração 
falsa ou causa de nulidade, excluída a hipótese de erro ou informação imprecisa que não 
prejudique a perfeita caracterização do licenciamento, implicará a imediata suspensão, 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, do alvará e da correspondente inscrição municipal, 
oferecendo-se ao contribuinte, em seguida, o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 
defesa.
 § 1° A não apresentação de defesa, assim como a decisão de que as alegações não 
procedem, acarretara a anulação do alvará.
 § 2° As providências a que se refere o caput e o § 1° não prejudicarão outras cabíveis, 
notadamente a responsabilização penal do responsável.
 § 3° A suspensão produzirá efeitos de interdição de estabelecimento, considerando-se 
irregular o funcionamento e aplicando-se as sanções pertinentes, quando for o caso.

 Art. 42. O alvará será cassado se:
 I — for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel 
destinação diversa daquela para a qual foi concedido o licenciamento;
 II — forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se 
o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco, 
por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou 
da coletividade;
 III — houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do poder de polícia;
 IV — ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável;
 V — houver solicitação de órgão público municipal, por motivo da perda de validade de 
documento exigido para a concessão do alvará.
 Art. 43. O alvará será anulado se:
 I — o licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou 
regulamentares;
 II — ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento.
 Art. 44. Compete ao Secretário Municipal de Governo e Fazenda cassar ou anular o 
alvará.
 § 1º O alvará poderá ser cassado ou alterado de ofício, mediante decisão de interesse 
público fundamentada.
 § 2º Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe a Constituição, art. 5º, 
inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre que ocorrer a propositura de 
anulação, cassação ou alteração do alvará.
 § 3º O ato de cassação ou anulação do alvará dispensará a prévia consulta à 
Procuradoria-Geral do Município, exceto em caso de incerteza quanto à pertinência da medida 
ou ao preenchimento de condições suficientes para fundamentar a decisão de extinção do 
licenciamento.
 Art. 45. O exercício do direito de ampla defesa ante a propositura de cassação ou 
anulação de alvará não afastará, a qualquer tempo, a aplicação de outras sanções, no âmbito 
de competências de cada órgão do Município.
 Art. 46. Compete ao Secretário Municipal de Governo e Fazenda e aos fiscais das 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano; de Saúde (Vigilância Sanitária); de 
Meio Ambiente; de Segurança e Serviços Públicos (Fiscalização de Postura) e de Governo e 
Fazenda determinar a interdição de estabelecimentos.
 Art. 47. Qualquer pessoa, entidade ou órgão público poderá solicitar à Secretaria 
Municipal de Governo e Fazenda a cassação ou a anulação do alvará, em caso de configuração 
do disposto nos arts. 41 e 42.
 § 1º A solicitação de que trata o “caput” deste artigo deverá ser adequadamente instruída, 
para que fique perfeitamente caracterizada e comprovada a irregularidade.
 § 2º A solicitação de cassação de alvará proveniente de órgão municipal que tenha por 
fundamento a comprovação de irregularidades de cunho urbanístico, sanitário, ambiental ou 
outro deverá ser instruída por:
 I — relatório pormenorizado da irregularidade, inadequação ou incômodo;
 II — informação referente a orientações, notificações, intimações, advertências, multas, 
interdições, embargos, apreensões e sanções em geral já aplicadas pelo órgão solicitante;
 III — elementos que evidenciem a necessidade de aplicação da sanção extrema de 
cassação, em razão da reiteração da prática irregular, não obstante as providências indicadas 
no inciso II deste parágrafo.
 § 3º A solicitação de cassação de alvará não interromperá a aplicação de novas sanções 
por parte do órgão que a apresente.
 Art. 48. O contribuinte que tiver o seu alvará anulado ou cassado sujeitar-se-á às 
exigências referentes a licenciamento inicial, caso pretenda restabelecê-lo.

 Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Governo e Fazenda o 
restabelecimento de alvará cassado ou anulado.

 Art. 49. O Secretário Municipal de Governo e Fazenda poderá impor restrições às 
atividades dos estabelecimentos já licenciados, no resguardo do interesse público.

TÍTULO XIII
Disposições Transitórias e Finais

 Art. 50. A Secretaria Municipal de Governo e Fazenda dedicará esforços para firmar 
e aperfeiçoar convênios com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), o 
Cartório do Ofício Único de Armação dos Búzios, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 
e quaisquer órgãos da Administração Direta e Indireta da União, do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro e dos demais entes da Federação, com o fim de compartilhar, por meio digital, dados 
cadastrais, documentos e comprovações, tramitações processuais, levantamentos estatísticos 
e outras informações concernentes ao licenciamento e fiscalização de estabelecimentos.
 Art. 51. Independentemente da celebração de convênios, a Secretaria Municipal de 
Governo e Fazenda implementará as medidas necessárias, notadamente por meio digital, 
para dar ampla ciência a órgãos do Município, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da 
União acerca dos alvarás concedidos e suas características mais relevantes, dentre as quais 
a relação de atividades licenciadas, o endereço do estabelecimento e as restrições.
 Art. 52. Fica vedada a prorrogação do prazo de validade dos Alvarás Provisórios em 
vigor através de processo administrativo em meio físico.
 Art. 53. Os Alvarás de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento expedidos 
anteriormente a data de publicação deste decreto permanecerão válidos até o termo final dos 
mesmos.
 Art. 54. O Secretário Municipal de Governo e Fazenda expedirá a qualquer tempo 
resolução para disciplinar a aplicação das normas deste Decreto.
 Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Armação dos Búzios, 4 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em exercício

ANEXO I
MODELO DE ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II 
USOS E ATIVIDADES SUJEITOS A APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE CERTIFICADODE 

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 
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ANEXO II
USOS E ATIVIDADES SUJEITOS A APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE CERTIFICADO DE 

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

CNAE  
 

DESCRIÇÃO  
 

0161-0/01  Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas  
1091-1/01  Fabricação de produtos de panificação industrial  
1099-6/07  Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares  
1122-4/04  Fabricação de bebidas isotônicas  
1510-6/00  Curtimento e outras preparações de couro  
1531-9/02  Acabamento de calçados de couro sob contrato  
1532-7/00  Fabricação de tênis de qualquer material  
1533-5/00  Fabricação de calçados de material sintético  
1539-4/00  Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente  
1540-8/00  Fabricação de partes para calçados, de qualquer material  
1610-2/01  Serrarias com desdobramento de madeira  
1610-2/02  Serrarias sem desdobramento de madeira  
1621-8/00  Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 

prensada e aglomerada  
1622-6/01  Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas  
1622-6/02  Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para 

instalações industriais e comerciais  
1622-6/99  Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  
1623-4/00  Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira  
1629-3/01  Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis  
1629-3/02  Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e 

outros materiais trançados, exceto móveis  
1710-9/00  Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel  
1721-4/00  Fabricação de papel  
1722-2/00  Fabricação de cartolina e papel-cartão  
1731-1/00  Fabricação de embalagens de papel  
1732-0/00  Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão  
1733-8/00  Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado  
1741-9/01  Fabricação de formulários contínuos  
1741-9/02  Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão 

ondulado para uso comercial e de escritório  
1742-7/01  Fabricação de fraldas descartáveis  
1742-7/02  Fabricação de absorventes higiênicos  
1742-7/99  Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-

sanitário não especificados anteriormente  
1749-4/00  Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-

cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente  
1811-3/01  Impressão de jornais  
1811-3/02  Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  
1812-1/00  Impressão de material de segurança  
1813-0/01  Impressão de material para uso publicitário  
1813-0/99  Impressão de material para outros usos  
1821-1/00  Serviços de pré-impressão  
1830-0/01  Reprodução de som em qualquer suporte  
1830-0/02  Reprodução de vídeo em qualquer suporte  
1830-0/03  Reprodução de software em qualquer suporte  
1910-1/00  Coquerias 
1921-7/00  Fabricação de produtos do refino de petróleo  
1922-5/01  Formulação de combustíveis  
1922-5/02  Rerrefino de óleos lubrificantes  
1922-5/99  Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos 

do refino  
1931-4/00  Fabricação de álcool  
1932-2/00  Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool  
2011-8/00  Fabricação de cloro e álcalis  
2012-6/00  Fabricação de intermediários para fertilizantes  

2013-4/00  Fabricação de adubos e fertilizantes  
2014-2/00  Fabricação de gases industriais  
2019-3/01  Elaboração de combustíveis nucleares  
2019-3/99  Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não 

especificados anteriormente  
2021-5/00  Fabricação de produtos petroquímicos básicos  
2022-3/00  Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras  
2029-1/00  Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados 

anteriormente  
2031-2/00  Fabricação de resinas termoplásticas  
2032-1/00  Fabricação de resinas termofixas 
2033-9/00  Fabricação de elastômeros  
2040-1/00  Fabricação de fibras artificiais e sintéticas  
2051-7/00  Fabricação de defensivos agrícolas  
2052-5/00  Fabricação de desinfestantes domissanitários 
2061-4/00  Fabricação de sabões e detergentes sintéticos  
2062-2/00  Fabricação de produtos de limpeza e polimento  
2063-1/00  Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal  
2071-1/00  Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas  
2072-0/00  Fabricação de tintas de impressão  
2073-8/00  Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  
2091-6/00  Fabricação de adesivos e selantes  
2092-4/01  Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes  

2092-4/02  Fabricação de artigos pirotécnicos  
2092-4/03  Fabricação de fósforos de segurança  
2093-2/00  Fabricação de aditivos de uso industrial  
2094-1/00  Fabricação de catalisadores  
2099-1/01  Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos 

químicos para fotografia  
2099-1/99  Fabricação de outros produtos químicos não especificados 

anteriormente  
2110-6/00  Fabricação de produtos farmoquímicos 
2121-1/01  Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano  
2121-1/02  Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano  
2121-1/03  Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano  
2122-0/00  Fabricação de medicamentos para uso veterinário  
2123-8/00  Fabricação de preparações farmacêuticas  
2211-1/00  Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar  
2212-9/00  Reforma de pneumáticos usados  
2219-6/00  Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente  
2221-8/00  Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico  
2222-6/00  Fabricação de embalagens de material plástico  
2223-4/00  Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na 

construção  
2229-3/01  Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e 

doméstico  
2229-3/02  Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais  
2229-3/03  Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, 

exceto tubos e acessórios  
2229-3/99  Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não 

especificados anteriormente  
2311-7/00  Fabricação de vidro plano e de segurança  
2312-5/00  Fabricação de embalagens de vidro  
2320-6/00  Fabricação de cimento  
2330-3/01  Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 

sob encomenda  
2330-3/02  Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
2330-3/03  Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção  
2330-3/04  Fabricação de casas pré-moldadas de concreto  
2330-3/05  Preparação de massa de concreto e argamassa para construção  
2330-3/99  Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 

fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
2341-9/00  Fabricação de produtos cerâmicos refratários  
2342-7/01  Fabricação de azulejos e pisos  
2342-7/02  Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na 

construção, exceto azulejos e pisos  
2349-4/01  Fabricação de material sanitário de cerâmica  
2349-4/99  Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados 

anteriormente  
2391-5/01  Britamento de pedras, exceto associado à extração  
2391-5/02  Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à 

extração  
2391-5/03  Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, 

granito, ardósia e outras pedras  
2392-3/00  Fabricação de cal e gesso  
2392-1/02  Fabricação de abrasivos  
2399-1/99  Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não 

especificados anteriormente  
2411-3/00  Produção de ferro-gusa  
2412-1/00  Produção de ferroligas 
2421-1/00  Produção de semi-acabados de aço  
2422-9/01  Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não  
2422-9/02  Produção de laminados planos de aços especiais  
2423-7/01  Produção de tubos de aço sem costura  
2423-7/02  Produção de laminados longos de aço, exceto tubos  
2424-5/01  Produção de arames de aço  
2424-5/02  Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto 

arames  
2431-8/00  Produção de tubos de aço com costura  
2439-3/00  Produção de outros tubos de ferro e aço  
2441-5/02  Produção de laminados de alumínio  
2442-3/00  Metalurgia dos metais preciosos  
2443-1/00  Metalurgia do cobre  
2449-1/02  Produção de laminados de zinco  
2449-1/99  Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não 

especificados anteriormente  
2451-2/00  Fundição de ferro e aço  
2452-1/00  Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas  
2511-0/00  Fabricação de estruturas metálicas  
2512-8/00  Fabricação de esquadrias de metal  
2513-6/00  Fabricação de obras de caldeiraria pesada  
2521-7/00  Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para 

aquecimento central  
2522-5/00  Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento 

central e para veículos  
2531-4/01  Produção de forjados de aço  
2531-4/02  Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas  
2532-2/01  Produção de artefatos estampados de metal  
2532-2/02  Metalurgia do pó  
2541-1/00  Fabricação de artigos de cutelaria  
2542-0/00  Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  
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2543-8/00  Fabricação de ferramentas  
2550-1/01  Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares 

de combate  
2550-1/02  Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições  
2591-8/00  Fabricação de embalagens metálicas  
2592-6/01  Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados  
2592-6/02  Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados  
2593-4/00  Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal  
2599-3/01  Serviços de confecção de armações metálicas para a construção  
2599-3/99  Fabricação de outros produtos de metal não especificados 

anteriormente  
2610-8/00  Fabricação de componentes eletrônicos  
2621-3/00  Fabricação de equipamentos de informática  
2622-1/00  Fabricação de periféricos para equipamentos de informática  
2631-1/00  Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e 

acessórios  
2632-9/00  Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de 

comunicação, peças e acessórios  
2640-0/00  Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e 

amplificação de áudio e vídeo  
2651-5/00  Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle  
2652-3/00  Fabricação de cronômetros e relógios  
2660-4/00  Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 

equipamentos de irradiação  
2670-1/01  Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e 

acessórios  
2670-1/02  Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e 

acessórios  
2680-9/00  Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas  
2710-4/01  Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e 

acessórios  
2710-4/02  Fabricação de transformadores, indutores, conversores, 

sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios  
2710-4/03  Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios  
2721-0/00  Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para 

veículos automotores  
2722-8/01  Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores  
2722-8/02  Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos 

automotores  
2731-7/00  Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle 

de energia elétrica  
2732-5/00  Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de 

consumo  
2733-3/00  Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados  
2740-6/01  Fabricação de lâmpadas  
2740-6/02  Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação  
2751-1/00  Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para 

uso doméstico, peças e acessórios  
2759-7/01  Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios  
2759-7/99  Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados 

anteriormente, peças e acessórios  
2790-2/01  Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita 

para uso elétrico, eletroímãs e isoladores  
2790-2/02  Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme  
2790-2/99  Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não 

especificados anteriormente  
2811-9/00  Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para 

aviões e veículos rodoviários  
2812-7/00  Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e 

acessórios, exceto válvulas  
2813-5/00  Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e 

acessórios  
2814-3/01  Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios  
2814-3/02  Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e 

acessórios  
2815-1/01  Fabricação de rolamentos para fins industriais  
2815-1/02  Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, 

exceto rolamentos  
2821-6/01  Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-

elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios  
2821-6/02  Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e 

acessórios  
2822-4/01  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 

elevação de pessoas, peças e acessórios  
2822-4/02  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 

elevação de cargas, peças e acessórios  
2823-2/00  Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para 

uso industrial e comercial, peças e acessórios  
2824-1/01  Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso 

industrial  
2824-1/02  Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso 

não-industrial  
2825-9/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e 

ambiental, peças e acessórios  
2829-1/01  Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos 

não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios  
2829-1/99  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não 

especificados anteriormente, peças e acessórios  

2831-3/00  Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios  
2832-1/00  Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e 

acessórios  
2833-0/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, 

peças e acessórios, exceto para irrigação  
2840-2/00  Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios  
2851-8/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração 

de petróleo, peças e acessórios  
2852-6/00  Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração 

mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo  
2853-4/00  Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas  
2854-2/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, 

pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores  
2861-5/00  Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e 

acessórios, exceto máquinas-ferramenta  
2862-3/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 

alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios  
2863-1/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças 

e acessórios  
2864-0/00   Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do 

vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios  
2865-8/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 

celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios  
2866-6/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, 

peças e acessórios  
2869-1/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico 

não especificados anteriormente, peças e acessórios  
2910-7/01  Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários  
2910-7/02  Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e 

utilitários  
2910-7/03  Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários  
2920-4/01  Fabricação de caminhões e ônibus  
2920-4/02  Fabricação de motores para caminhões e ônibus  
2930-1/01  Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões  
2930-1/02  Fabricação de carrocerias para ônibus  
2930-1/03  Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos 

automotores, exceto caminhões e ônibus  
2941-7/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos 

automotores  
2942-5/00  Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e 

transmissão de veículos automotores  
2943-3/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos 

automotores  
2944-1/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e 

suspensão de veículos automotores  
2945-0/00  Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos 

automotores, exceto baterias  
2949-2/01  Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores  
2949-2/99  Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores 

não especificadas anteriormente  
3011-3/01  Construção de embarcações de grande porte  
3011-3/02  Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, 

exceto de grande porte  
3012-1/00  Construção de embarcações para esporte e lazer  
3031-8/00  Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes  
3032-6/00  Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários  
3041-5/00  Fabricação de aeronaves  
3042-3/00  Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para 

aeronaves  
3050-4/00  Fabricação de veículos militares de combate  
3092-0/00  Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e 

acessórios  
3099-7/00  Fabricação de equipamentos de transporte não especificados 

anteriormente  
3101-2/00  Fabricação de móveis com predominância de madeira  
3102-1/00  Fabricação de móveis com predominância de metal  
3103-9/00  Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  
3104-7/00  Fabricação de colchões  
3211-6/01  Lapidação de gemas  
3211-6/02  Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria  
3211-6/03  Cunhagem de moedas e medalhas  
3212-4/00  Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes  
3220-5/00  Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios  
3230-2/00  Fabricação de artefatos para pesca e esporte  
3240-0/01  Fabricação de jogos eletrônicos  
3240-0/02  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à 

locação  
3240-0/03  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à 

locação  
3240-0/99  Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 

anteriormente  
3250-7/01  Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso 

médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório  
3250-7/02  Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e 

de laboratório  
3250-7/03  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos 

e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda  
3250-7/04  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos 

e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda  
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3250-7/05  Fabricação de materiais para medicina e odontologia  
3250-7/07  Fabricação de artigos ópticos  
3291-4/00  Fabricação de escovas, pincéis e vassouras  
3292-2/01  Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo  
3292-2/02  Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e 

profissional  
3299-0/01  Fabricação de guarda-chuvas e similares  
3299-0/02  Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório  
3299-0/03  Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 

luminosos  
3299-0/04  Fabricação de painéis e letreiros luminosos  
3299-0/05  Fabricação de aviamentos para costura  
3299-0/99  Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente  
3511-5/01  Geração de energia elétrica  
3812-2/00  Coleta de resíduos perigosos  
4644-3/01  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
4644-3/02  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  
4671-1/00  Comércio atacadista de madeira e produtos derivados  
4679-6/01  Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
4679-6/04  Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 

especificados anteriormente  
4679-6/99  Comércio atacadista de materiais de construção em geral  
4681-8/01  Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e 

demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por 
transportador retalhista (TRR)  

4681-8/02  Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista (TRR)  

4681-8/03  Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool 
carburante  

4681-8/04  Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto  
4681-8/05  Comércio atacadista de lubrificantes  
4682-6/00  Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  
4683-4/00  Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 

corretivos do solo  
4684-2/01  Comércio atacadista de resinas e elastômeros  
4684-2/02  Comércio atacadista de solventes  
4684-2/99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 

especificados anteriormente  
4687-7/02  Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de 

papel e papelão  
4711-3/01  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - hipermercados  
4711-3/02  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - supermercados  
4731-8/00  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  
4732-6/00  Comércio varejista de lubrificantes  
4771-7/01  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 

fórmulas  
4771-7/02  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de 

fórmulas  
4771-7/03  Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos  
4772-5/00  Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal  
4784-9/00  Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  
4789-0/05  Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
4789-0/06  Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  
4789-0/09  Comércio varejista de armas e munições  
4911-6/00  Transporte ferroviário de carga  
4912-4/01  Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual  
4912-4/02  Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região 

metropolitana  
4912-4/03  Transporte metroviário  
4921-3/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

municipal  
4921-3/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal em região metropolitana  
4922-1/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, exceto em região metropolitana  
4922-1/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

interestadual  
4922-1/03  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

internacional  
4924-8/00  Transporte escolar  
4929-9/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento,  
4929-9/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional  
4929-9/03  Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, 

municipal  
4929-9/04  Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, 

intermunicipal, interestadual e internacional  
4929-9/99  Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados 

anteriormente  
4930-2/03  Transporte rodoviário de produtos perigosos  
5211-7/01  Armazéns gerais - emissão de warrant  
5211-7/99  Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 

guarda-móveis  
5222-2/00  Terminais rodoviários e ferroviários  
5223-1/00  Estacionamento de veículos  

5240-1/01  Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem  
5510-8/01  Hotéis  
5510-8/02  Apart-hotéis  
5510-8/03  Motéis  
5821-2/00  Edição integrada à impressão de livros  
5822-1/00  Edição integrada à impressão de jornais  
5823-9/00  Edição integrada à impressão de revistas  
5829-8/00  Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 

gráficos  
5914-6/00  Atividades de exibição cinematográfica  
8122-2/00  Imunização e controle de pragas urbanas  
8230-0/02  Casas de festas e eventos  
8610-1/01  Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e 

unidades para atendimento a urgências  
8610-1/02  Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 

para atendimento a urgências  
8630-5/01  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 

procedimentos cirúrgicos  
8630-5/02  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 

exames complementares  
8630-5/03  Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
8630-5/07  Atividades de reprodução humana assistida  
8630-5/99  Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente  
8640-2/01  Laboratórios de anatomia patológica e citológica  
8640-2/02  Laboratórios clínicos  
8640-2/03  Serviços de diálise e nefrologia  
8640-2/04  Serviços de tomografia  
8640-2/05  Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 

exceto tomografia  
8640-2/06  Serviços de ressonância magnética  
8640-2/07  Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, 

exceto ressonância magnética  
8640-2/08  Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros 

exames análogos  
8640-2/09  Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros 

exames análogos  
8640-2/10  Serviços de quimioterapia  
8640-2/11  Serviços de radioterapia  
9311-5/00  Gestão de instalações de esportes  
9312-3/00  Clubes sociais, esportivos e similares  
9319-1/99  Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente  
9321-2/00  Parques de diversão e parques temáticos  
9329-8/01  Discotecas, danceterias, salões de dança e similares  
9329-8/99  Outras atividades de recreação e lazer não especificadas 

anteriormente  
9601-7/01  Lavanderias  
9601-7/02  Tinturarias  
9601-7/03  Toalheiros  
9603-3/01  Gestão e manutenção de cemitérios  
9603-3/02  Serviços de cremação  
9603-3/03  Serviços de sepultamento  
9603-3/04  Serviços de funerárias  

ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS

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

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

ANEXO IV
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A REGISTRO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO E 

OUTRAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Declaro estar ciente que o exercício de atividades comerciais e outras sujeitas ao recolhimento 
do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual (ICMS) estará sujeito à adequada inscrição no cadastro 
tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro.

Declaro estar ciente que a eventual comunicação, por parte da Secretaria de Estado de 
Fazenda, de irregularidade cadastral do estabelecimento ensejará as providências  cabíveis, 
conforme cada caso, no âmbito de competências do Município.

ANEXO V
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS FISCAIS EM RESIDÊNCIA

Autorizo a realização das diligências fiscais que se fizerem necessárias ao adequado exercício 
do poder de polícia, por se tratar de licenciamento para o exercício de atividades em imóvel 
residencial, como simples ponto de referência.
Declaro ainda estar ciente que o descumprimento do compromisso ora assumido
implicará o cancelamento do alvará, sem prejuízo de outras sanções.

ANEXO VI
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE À SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRAINCÊNDIOS

B.O. Boletim Oficial
do Município de Armação dos Búzios 9Ano XII - Nº 911 - Armação dos Búzios,

29 de setembro a 4 de outubro de 2018

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de segurança e de proteção contra 
incêndios pertinentes, dentre as quais a instalação e manutenção de equipamentos; a obtenção 
e atualização de Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros; o respeito à capacidade 
máxima de público e limites de funcionamento; a criação, sinalização e desobstrução de saídas 
de emergência; o dimensionamento adequado de acessos, corredores e ambientes.
Declaro estar ciente das obrigações previstas na legislação federal e estadual relativa a 
segurança e prevenção contra incêndios e responsabilizo-me por providenciar todas as 
medidas necessárias ao seu cumprimento.
Declaro estar ciente que a prática de infrações contra normas de segurança e prevenção 
contra incêndios sujeitará o estabelecimento a sanções aplicáveis pelo Município, inclusive 
interdição do estabelecimento e cassação do alvará, ainda que o Corpo de Bombeiros do 
Estado do Rio de Janeiro ou outro órgão competente também providencie medidas coercitivas 
e aplique penalidades próprias.

ANEXO VII
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A HABITE-SE

Declaro estar ciente que a ocupação de imóvel integrante de edificação nova e, por conseguinte, 
o exercício de atividades no local, estará sujeitos ao pleno atendimento de toda e qualquer 
obrigação relativa à regularidade da construção, notadamente a prévia obtenção de Certidão 
de Habite-se da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, ainda que vigente e eficaz 
o alvará da Secretaria Municipal de Fazenda.
Declaro estar ciente de que a inobservância do presente compromisso sujeitará o imóvel e 
o estabelecimento às providências de multa, embargo, interdição e outras necessárias ao 
saneamento da irregularidade, por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
além da cassação do alvará e de medidas de natureza civil e penal.

ANEXO VIII
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A RESPONSABILIDADE SANITÁRIA

Declaro que a atividade a ser exercida observará as legislações sanitárias no âmbito federal, 
estadual e municipal e responsabilizo-me por providenciar, a qualquer tempo, todas as 
adequações necessárias ao perfeito atendimento das normas.
Declaro estar ciente da obrigação de apresentar todas as informações e documentos necessários 
aos controles e licenciamento por parte da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária 
e Controle de Zoonoses da Secretária Municipal de Saúde.
Declaro estar ciente que a prestação de declaração falsa configura crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, passível de sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas e 
civis cabíveis.
Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas 
sanitárias, mesmo se de menor risco, frequência ou impacto, sujeitará o estabelecimento a 
sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de medidas complementares, 
dentre as quais a cassação do licenciamento sanitário do estabelecimento, a cassação do 
alvará e outras necessárias à cessação e punição da irregularidade.

ANEXO IX
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de proteção ambientais brasileiras 
em relação a emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos e produtos poluentes; 
a proteção de cursos d’água e escoamento de esgoto e ao acondicionamento e destinação 
de resíduos.
Declaro que o estabelecimento também obedecerá às normas em relação a qualquer prática, 
conduta ou omissão que possa afetar interesses difusos da vizinhança ou da coletividade, 
inclusive ao controle dos níveis máximos (diurno e noturno) de emissão sonora, previsto na 
legislação Municipal e Estadual, e em outras normas legais.
Declaro estar ciente de que a presente responsabilização abrange a proteção do meio 
ambiente próximo ou distante, no curto, médio e longo prazo.
Declaro estar ciente da obrigatoriedade da obtenção da licença ambiental junto ao órgão 
competente, antes da operação da atividade, caso a atividade da empresa esteja enquadrada 
em qualquer um dos critérios relacionados abaixo.
Declaro estar ciente de que a não obtenção da licença ambiental, caso exigível, assim como 
a prática de infrações ambientais de qualquer natureza, mesmo se de menor risco, frequência 
ou impacto, sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, 
previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998), sem 
prejuízo da cassação do alvará.
CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE POTENCIALMENTEPOLUIDORA, 
PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃOE/OU OPERAÇÃO:
1. Possuir armazenagem subterrânea de substância combustível e/ou inflamável; e/ou
2. Possuir armazenagem aérea de líquido combustível com capacidade total maior do que 
cinco (5) mil litros; e/ou
3. Realizar operações de tingimento e/ou alvejamento; e/ou
4. Possuir caldeira ou vasos de pressão categorias I, II e/ou III (conforme classificação da NR-
13 do MTE); e/ou
5. Utilizar amônia como fluido refrigerante; e/ou
6. Possuir armazenagem de produtos perigosos (substâncias tóxicas e/ou inflamáveis);
7. Gerar resíduos perigosos (conforme a classificação da ABNT NBR 10.004), exceto resíduos 
de serviço de saúde; e/ou
8. Gerar resíduos de serviço de saúde quimioterápicos;
9. Gerar resíduos de serviço de saúde, exceto quimioterápicos, dos grupos A, B e E
(conforme a classificação da Resolução CONAMA 358/2005) em volume total de
resíduos maior do que vinte (20) litros/dia ou cento e vinte (120) litros/semana; e/ou
10. Possuir gerador de energia elétrica com potência total máxima maior do que um mil
(1.000) KVA ou armazenagem de combustível aéreo maior do que um mil (1.000) litros;e/ou
11. Possuir subestação de energia elétrica com potência total maior do que quinhentos
(500) KVA; e/ou

12. Emitir material particulado proveniente de cortes de madeira e/ou
britamento/beneficiamento de pedras e/ou ensacamento de produtos e/ou lixamento
e/ou jateamento, entre outros; e/ou
13. Emitir compostos orgânicos voláteis (VOC); e/ou
14. Gerar efluentes líquidos de processo produtivo, serviço que não seja esgoto
sanitário; e/ou
15. Gerar esgoto sanitário com carga orgânica maior do que vinte e cinco (25) Kg
DBO/dia.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL:
 Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa está enquadrada em 
PELO MENOS um dos critérios acima relacionados, devendo obter a licença ambiental para 
instalar/operar a atividade.
Declaro, sob pena de incorrer em crime ambiental, que a empresa NÃO está enquadrada em 
NENHUM dos critérios acima relacionados.

ANEXO X
AUTODECLARAÇÃO REFERENTE A ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADE

Declaro que a atividade a ser exercida observará as normas de disciplinamento de 
estacionamento em área particular, especialmente no que diz respeito à obras de adaptação 
de calçada e rebaixamento de meio-fio, sinalização de entrada e saída de veículos, 
condições de acessibilidade e aprovação da atividade de estacionamento pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.
Declaro estar ciente das obrigações previstas na legislação municipal que disciplina o uso de 
estacionamento, com fins comerciais ou não, e responsabilizo-me por providenciar todas as 
medidas necessárias ao atendimento das normas.
Declaro estar ciente que as obras de adaptação de calçada e rebaixamento de meio-fio, a 
sinalização de entrada e saída de veículos, as condições de acessibilidade e a própria atividade 
de estacionamento serão fiscalizadas pelos órgãos reguladores municipais.
Declaro estar ciente que a constatação de irregularidade, mesmo se de menor gravidade, 
sujeitará o estabelecimento às sanções pertinentes, por parte dos órgãos competentes do 
Município, sem prejuízo de medidas complementares, dentre as quais a cassação do alvará 
do estabelecimento.

           

PORTARIA Nº 226, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, com efeito nesta data, RENATA MARIA DOS SANTOS, para exercer a Função 
Gratificada de Diretor de Escola I, na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada 
pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração 
prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 24 de setembro de 2018.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

           

PORTARIA Nº 235, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 79, I, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, com efeito desde 10 de setembro de 2018, ANA BEATRIZ AMÉRICA DOS REIS 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor II, constante da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura do Município de Armação dos Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 
e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na legislação em vigor.

Armação dos Búzios, 1º de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

           

PORTARIA Nº 236, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018
Altera a composição da Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela Portaria nº 
438, de 14 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 79, IV, da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Portaria 
nº 438, de 14 de dezembro de 2017,

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO
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CONSIDERANDO a necessidade de alteração da composição da Comissão Permanente de 
Sindicância, com a substituição de um dos seus membros,
 RESOLVE:
  Art. 1º Fica alterada a composição da COMISSÃO PERMANENTE DE 
SINDICÂNCIA, constituída pela Portaria nº 438, de 14 de dezembro de 2017, destinada a 
apurar faltas funcionais e responsabilidade civil dos servidores públicos municipais e demais 
definidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Armação dos Búzios, que passa 
a vigorar com a seguinte redação, sob a presidência do primeiro:
• CELYMAR SALES RIBEIRO SANTOS – matrícula n° 2179 – Agente Fiscal Sanitário 
(Presidente)a;
• ENRICO SACRAMENTO MANENTE – matrícula n° 13471 - Agente Administrativo;
• LUIZ CARLOS DO CARMO – matrícula nº 6015 - Agente Administrativo.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

Armação dos Búzios, 2 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES
Prefeito em Exercício

           

PORTARIA Nº 237, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 79, c/c o art. 127 da Lei Orgânica Municipal, bem como o disposto no art. 82, da 
Lei Complementar nº 15/2007,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR, com efeitos desde 1° de outubro de 2018, a cessão do servidor MARCOS 
FIGUEIREDO SOARES, cargo Operador de Máquinas, matrícula nº 1394, Estatutário, 
colocando-o à disposição da Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Armação dos Búzios, 3 de outubro de 2018.
CARLOS HENRIQUES PINTO GOMES

Prefeito em Exercício

ERRATA
Na publicação do Decreto n° 1027/2018, no Boletim Oficial n° 909,

Onde se lê:
Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes das Anulações 
das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei 
Federal nº 4.320/64:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte Suplementação 
02.0108.04.122.0001.2.208 33903900 004 R$    200.000,00 
02.0115.04.122.0001.2.018 33903000 004 R$      36.562,50 

  TOTAL R$    236.562,50  

Leia-se:
Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes das Anulações 
das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei 
Federal nº 4.320/64:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte Anulação 
02.0115.15.452.0026.2.048 33903900 004 R$    200.000,00 
02.0115.15.452.0027.1.233 33903900 004 R$      36.562,50 

  TOTAL R$    236.562,50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
Extrato do Contrato nº 057/2018
Processo Administrativo nº 12.010/2017
Contratante: Município de Armação dos Búzio
Contratada: MP Auto peças ltda Me
Objeto: aquisição de peças mecânicas e serviços mecânicos de manutenção da frota de 
veículos e motocicletas oficiais. 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial – SRP nº 038/2017
Fundamentação Legal: Lei 10.520/2002 e lei 8.666/1993
Prazo: entrega imediata das peças e execução de serviços em 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 190.418,21 (cento e noventa mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
Extrato do Contrato nº 059/2018
Processo Administrativo nº 2.979/2018
Contratante: Município de Armação dos Búzios através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano
Contratada: Marlene Herta Moritz Ettrich
Objeto: contratação de assessoramento e coordenação técnica no desenvolvimento de 
instrumentos urbanísticos para a regularização de espaços urbanos instituídos como áreas de 
especial interesse no plano diretor de Búzios 
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação
Fundamentação Legal: art. 25 Lei 8.666/93
Prazo: 12 meses
Valor: R$ 58.250,00 (cinqüenta e oito mil duzentos e cinqüenta reais)

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
GABINETE DO PREFEITO

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
EXTRATO ATIDIVO DO CONTRATO Nº 081/2013
Termo Aditivo n°. 05 – Aditamento Contratual
Processo Administrativo nº: 15.351/2013
Contratante: Fundo Municipal da Assistência Social de Armação dos Búzios, representado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda
Contratado: New Life Ornamentos Ltda ME
Objeto: serviços funerários com fornecimento de material no município de Armação dos Búzios
Modalidade de Licitação: Pregão SRP n°. 027/2013
Fundamentação Legal: artigo 65, §1° da Lei nº 8.666/1993 
Valor: R$ Fica aditado o contrato, para acrescer o valor de R$ 11.350,73 (onze mil, trezentos 
e cinqüenta reais e setenta e três centavos), correspondente à 6,75% do valor original do 
contratado, conforme justificativas e planilha orçamentária constantes nos autos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Extrato da Nota de Empenho nº 617
Processo Administrativo nº.: 8.125/2018
Contratante: Município de Armação dos Búzios, representado pela Secretaria Municipal de 
Governo e Fazenda
Contratada: LM Telecomunicações Com. E Ser. Eireli
Objeto: aquisição de 04 aparelhos de ares condicionados split Hi Wall 18.000 btus para atender 
a Secretaria Municipal de Governo e Fazenda nos setores de subsecretaria de fazenda, 
gerência de cadastro, divisão de ISS e sala da dívida ativa
Modalidade de Licitação: Pregão SRP n°. 035/2017
Fundamentação Legal: Lei n°. 10.520/2002, Decreto Municipal n°. 43/2005 e 426/2015, 
Portaria n°. 646/2015 e Lei n°. 8.666/1993.
Valor: R$ 8.902,60 (oito mil, novecentos e dois reais e sessenta centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Extrato da Nota de Empenho nº 000617/2018
Processo Administrativo nº 8.125/2018
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Governo e Renda.
Favorecido: LM Telecomunicações com. e serv. eireli
Especificação: Aquisição de 04 aparelhos de ares condicionados split hi wall 18.000 btus 
para atender a Secretaria Municipal de Governo e Fazenda nos setores de subsecretaria de 
fazenda, gerência de cadastro, divisão de ISS e Sala da dívida ativa.   
Modalidade de Licitação: Pregão Pres. – Reg. Preço
Fundamentação Legal: 42 – Pregão – Lei 10.520 de 17/07/2002 
Valor: R$ 8.902,60 (oito mil e novecentos e dois reais e sessenta centavos). 

           

CONCURSO PÚBLICO 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 04/2018

   O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o resultado do Concurso 
Público 2012 para provimento de cargos públicos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, 
homologado através do Decreto n° 50 de 03 de Julho de 2012, e de acordo com o Edital de 
Concurso Público nº 001/12 de 23/03/2012.

RESOLVE: 

 CONVOCAR, os candidatos relacionados no Anexo I, conforme a ordem de classificação 
obtida no Concurso Público 2012, para comparecerem ao local e na data indicados abaixo, 
a fim de retirarem relação de documentos visando à investidura em cargo público, sendo 
considerados desistentes, caso não compareçam no prazo de 30 dias:
Local: Coordenadoria de Recursos Humanos / Secretaria Municipal de Administração
Edifício-Sede da Prefeitura de Armação dos Búzios
Endereço:  Estrada da Usina, nº 600 – Centro – Armação dos Búzios
Data:   15/10/2018
Horário:  10h às 16 h.

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - EDITAL 04/18 – APRESENTAÇÃO 15/10/2018

 
 

M04 – MAQUEIRO HOSPITALAR 12X36H 
 

Class. Nome 

1º HEITOR PEIXOTO GUIMARAES FILHO (PNE) 

 13º VICENTE ANACLETO DIAS 

14º JOSIAS HERINGER LOPES 

15º WALACE FARIAS COSTA 

16º DIOGO DA SILVA PEREIRA 

17º FABIO XAVIER ALCANTARA DOS SANTOS 
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M07 – RECEPCIONISTA DE SAÚDE 12X36H 
 

Class. Nome 

11º ZILMA SABATINI LIMA 

 
M08 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H 

 

Class. Nome 

136º BIANCA DA SILVA BELLIENE 

137º LUCIANA REGO LIMA 

138º PAULO MALHANO LOLI 

139º ANDREIA LINO CARDOSO 

140º CHRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA 

141º LUANA BERSOT MATTOS 

142º FABIANO MONTEIRO DA ROCHA 

143º ALINE TELES LIMA ATAIDE 

144º TATIANA DE FÁTIMA ZANDONÁ 

145º PAULO SIQUEIRA ROCHA 

146º JANE PAES DE OLIVEIRA 

147º VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS 

148º DAIANE ALVES CARVALHO FERREIRA 

149º VALDILENE SILVA LIMA FREITAS 

150º ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA MOURA 

151º SILVIANE RIBEIRO AZEVEDO 

152º ROBERTA CRISTINA FRANCISCA DE LUNA 

153º FERNANDA DE AMORIM MATIAS ROZEIRA 

154º CARMEN LUCIA RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO 

155º DANIELLE CRISTINE QUEIROZ VELOSO 

156º DANIELLE ALMEIDA DOS SANTOS 

157º MÔNICA ANSELMO MATHEUS 

158º RICARDO SOUZA RODRIGUES 

159º ELAINE BENTO DE OLIVEIRA 

160º THAIS DE SOUZA FERREIRA DA SILVA 

161º SABRINA DO NASCIMENTO MOREIRA 

     
 

M08 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H 
 

Class. Nome 
 

162º NORMA PASSOS 

163º ROSELLE FERREIRA DE SOUZA 
 

164º CLÁUDIA DE ARAÚJO LIMA 
 

165º STEPHANE CHAVES FERNANDES 
 

166º SUELI DA SILVA RIBEIRO 
 

167º LIUANNA DA SILVA NUNES 
 

168º RENATO PEREIRA DA SILVA 
 

169º IGOR BRAGANÇA LOPES ARTHEMAN ROLIM 
 

170º GRACE KELLY GONÇALVES NASCIMENTO 
 

171º ADRIANA AMARANTE EVANGELISTA 
 

172º MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA RAMOS 
 

173º CLÁUDIA CORTES ROMANO 
 

 
M09 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 

 

Class. Nome 

17º INGRID DO CARMO ESCARDOA SOUZA 

18º SILVINHA MOREIRA SILVA 

19º SILVANA SILVA DO NASCIMENTO 

20º EUNICE QUINTILIANO DA SILVA 

21º RENATA SERRA SANTIAGO 

22º LUANA GOMES RIBEIRO 

23º LISELOTE MARIA VETORI 
 

S02 – DENTISTA 40H 
 

Class. Nome 

5º LARISSA DA SILVA CIRILLI 

 
S07 – ENFERMEIRO 24H 

 

Class. Nome 

3º CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA (PNE) 

13º IURI BASTOS PEREIRA 

14º MARCIA DUARTE MOREIRA 

 
S08 – ENFERMEIRO 12X36H 

 

Class. Nome 

4º NELYAN MIRANDA MEIRELES 

5º ELIELMA DE FÁTIMA MELO DIAS 

6º JUAN PABLO GOMES DE SOUZA 

 S10 – ENFERMEIRO 40H 
 

Class. Nome 

13º MARIANA DE SOUZA AZEVEDO 

14º JANE CARDOSO MACHADO 

15º ALESSANDRA ANDRADA DE SOUZA 

13º KAMILA BAIRRAL ORNELLAS 

 
S11 – ENFERMEIRO - PSF  

 

Class. Nome 

12º TARCISO FEIJO DA SILVA 

13º LÍLIAN DE OLIVEIRA LANA 

14º CAMILA MARTINS DAVID 

15º KELLY LÚCIA DOS SANTOS DE SOUSA 

 
S13 – FARMACÊUTICO 20H 

 

Class. Nome 

11º PRISCILA LIMA SILVA 

 
S21 – MÉDICO AMBULATORIAL PMF 

 

Class. Nome 

34º CARMELINA MARIA PIRES DOS SANTOS 

35º THAIS SANT ANNA FAVILLA 

36º FERNANDA MAZZONI ZAMPA 

37º CLAUDIA MARIA LEBRE DE MIRANDA NOBRE 

 
S22 – MÉDICO ANESTESISTA (URG. E EMERG.) 

 

Class. Nome 

14º ÉRIKA PRUCOLI 

15º JOSÉ CARLOS GONÇALVES STEFANELLI 

16º PAULO EDNY CHEDIER BARREIRA 

S25 – MÉDICO CIRURGIÃO-GERAL (URG. E EMERG.) 
 

Class. Nome 

15º GERSON ALVES DA SILVA 

 
S26 – MÉDICO CIRURGIÃO GINECO-OBSTETRA (URG. E EMERG.) 

 

Class. Nome 

15º JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

 
S29 – MÉDICO CIRURGIÃO ORTOPEDISTA (URG. E EMERG.) 

 

Class. Nome 

9º FELIPE SERRÃO MENDES DE SOUZA 
  

S33 – MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 

Class. Nome 

5º BIANCA DE MELLO GUARALDI 

6º JANINE FRANKLIN MACHADO 

 
S48 – MÉDICO PEDIATRA PLANTÃO  

 

Class. Nome 

23º ISABELA DE ARRUDA SANTOS 

24º TATIANA DA SILVA OLIVEIRA 

25º CÁTIA MANHÃES 

 
S50 – MÉDICO PSIQUIATRA  

 

Class. Nome 

8º MARIANA MORAES REGO DA SILVA 

 
S54 – MÉDICO SOCORRISTA  

 

Class. Nome 

26º ARTHUR ERBE FILGUEIRAS BARBOSA 

27º DANIEL MATSUDA LESSA 

28º RACHEL SIQUEIRA DE MENEZES 

29º BÁRBARA PEÇANHA MAGLIANO 

30º MARIANA ALVARENGA FERRA 

31º RAQUEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 

           

CONCURSO PÚBLICO 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 05/2018

   O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o resultado do Concurso 
Público 2012 para provimento de cargos públicos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, 
homologado através do Decreto n° 50 de 03 de Julho de 2012, e de acordo com o Edital de 
Concurso Público nº 001/12 de 23/03/2012.

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração
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RESOLVE: 
CONVOCAR, os candidatos relacionados no Anexo I, conforme a ordem de classificação obtida 
no Concurso Público 2012, para comparecerem ao local e na data indicados abaixo, a fim de 
retirarem relação de documentos visando à investidura em cargo público, sendo considerados 
desistentes, caso não compareçam no prazo de 30 dias:
Local: Coordenadoria de Recursos Humanos / Secretaria Municipal de Administração
Edifício-Sede da Prefeitura de Armação dos Búzios
Endereço:  Estrada da Usina, nº 600 – Centro – Armação dos Búzios
Data:   15/10/2018
Horário:  10h às 16 h.

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - EDITAL 05/18 – APRESENTAÇÃO 15/10/2018

 F07 – MOTORISTA 
 

Class. Nome 

43º JULIANA CLERICUZI DA COSTA 

44º THIAGO MARCIO ARNIZAUT VIANA 

45º MAICON RIBEIRO DA SILVA 

46º COSME VIEIRA RODRIGUES 

47º ELIAS RAMOS DE ANDRADE 

48º ROBSON MELO SOARES 

49º MARCUS VINICIUS CEZAR DE CARVALHO 

50º MARCIO MARTINS RODRIGUES 

M20 – AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Class. Nome 

80º HUGO LEONARDO FERREIRA FRANCISCO 

81º VITOR DE SOUZA FIGUEIREDO 

82º ANDREIA DE SOUZA DA SILVA 

83º CELSO LUIS DE SOUZA 

84º MARCIO FUCHSHUBER MORAES 

85º SIBELLE DA SILVA ALVES 

86º CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA 

87º ALYNNE MARQUES DE SOUZA DA SILVEIRA 

88º VANESSA QUEIROZ 

89º RENATA DA CUNHA JUSTE 

90º ANDERSON LEONARDO DA PENHA COSTA 

91º DENISE SIQUEIRA FERREIRA 

92º CARLA LIMA CABRAL 

93º JEAN COURI ALVES 

94º JOCELMA CAVARARO SANTANA LIMA 

95º MARCIO FUCHSHUBER MORAES 

96º OLGA VÂNIA DE BARCELOS QUINTA 

97º RENATA DOS SANTOS OLIVETTI 

 
S81 – ASSITENTE SOCIAL 20H 

 

Class. Nome 

2º 
KAROLINE BATISTA MOREIRA DA COSTA SOUZA 
(PCD) 

10º ANA PAULA ROCHA DA CRUZ 
11º MARCELLA DE AZEVEDO PINTO 
12º CLAUDIA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA 
13º FELIPE DA SILVA PINHEIRO 

     
 

S89 – NUTRICIONISTA 20H 
 

Class. Nome 
7º CLARICE SIQUEIRA SILVA 
8º BRUNA DE ANDRADE MESSIAS DA SILVA 
9º DENISE CALDAS DE JESUS 

 
S92 – PSICÓLOGO 20H 

 

Class. Nome 
15º CLARISSA COELHO FERREIRA 
16º RAFAEL MOREIRA FABRO 
17º JANINE NEVES DE OLIVEIRA 
18º PEDRO GUIMARÃES DE BARROS 

           

PORTARIA SECAD Nº 221, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.     

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo 
com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, e de acordo com o Art. 32, da Lei Complementar 
nº 15, de 15/01/2007, e Processo Judicial nº 0002222-66.2018.8.19.0078 .

RESOLVE:

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

Conceder VACÂNCIA PARA POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL, a servidora ELAINE 
FARIA PORRETTI ALONSO , Pedagogo/Supervisor Escolar A5 , matrícula 14027, estatutária, 
pelo período de 36(trinta e seis) meses, surtindo seus efeitos legais desde 01/10/2018.

Armação dos Búzios, 04 de Outubro de 2018.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

           

PORTARIA SECAD Nº 222, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com 
o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, e em conformidade com o 
Processo Administrativo nº 10621/2018, 
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, ANSELMO RIBEIRO, cargo Professor IIA5.4, matrícula n° 345, 
estatutário, produzindo efeitos desde 17/09/2018.

Armação dos Búzios, 04 de Outubro de 2018.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

           

PORTARIA SECAD Nº 223, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo 
com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 
25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 10697/2018, 
RESOLVE:
CONCEDER, à partir de 03 de Maio de 2018, LICENÇA MATERNIDADE  à servidora 
SOLANGE NOBRE DA SILVA, cargo Merendeira , contratada , matrícula nº 17264, pelo 
período de 03/05/2018 a 29/10/2018.

Armação dos Búzios, 04 de Outubro de 2018.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

           

PORTARIA SECAD Nº 224, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo 
com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 
25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 10741/2018, 
RESOLVE:
CONCEDER, à partir de 11 de Setembro de 2018, LICENÇA MATERNIDADE  à servidora 
LUANA ARAUJO GOMES MELO FERNANDES, cargo Professor IB3 , estatutária , matrícula 
nº 13947, pelo período de 11/09/2018 a 09/03/2019.

Armação dos Búzios, 04 de Outubro de 2018.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

           

PORTARIA SECAD Nº 225, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o 
disposto no art. 23, da Lei Complementar nº 15, de 15 de janeiro de 2007 (Regime Jurídico 
e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Armação dos Búzios), e de acordo com 
o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, e em conformidade com o 
Processo Administrativo nº 4905/2018,
RESOLVE:
  READAPTAR a servidora GILMA CRUZ DE ARAUJO, pelo período de 
12(Doze) meses, Merendeira, matrícula nº 13914, para atuar como Inspetora de Alunos, sem 
prejuízo de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitada de exercer suas 
atividades atuais, conforme apurado no Processo Administrativo nº 4905/2018, surtindo efeitos 
à  partir de 09/08/2018.

Armação dos Búzios, 04 de Outubro de 2018.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA

 Secretário Mun. de Administração

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração
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Data de Admissão
01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

01/08/2018

03/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

21/08/2018

21/08/2018

22/08/2018

24/08/2018

18684 SANDRO HENRIQUE DA SILVA PROFESSOR II - MATEMATICA CONTRATO

18687 FRANCISCA CIDELMA DA SILVA AUXILIAR DE CRECHE

18680 ADRIANO SOARES RODRIGUES MEDICO SOCORRISTA

18685 MARY ANE CONDE CARNEIRO ELOY PROFESSOR II - ESPANHOL CONTRATO

18682 DANIELE DE SOUZA CALIXTO BRAGANCA PROFESSOR II - MATEMATICA CONTRATO

18650 INGRID DE ALMEIDA SILVA SA PROFESSOR II - ARTE E CULTURA CONTRATO

18676 LEONARDO ALVES TARDELLI GUARDA VIDAS

18656 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CHAGAS MONTEIRO PROFESSOR II - DISC PED CONTRATO

18668 ESCARLATT VALES FERREIRA PROFESSOR IB3 CONTRATO

18653 PRISCILA PIGNATON BAPTISTA MEDICO PEDIATRA/PLANTAO

18654 TALIANA SANTOS FARIA MEDICO SOCORRISTA

18651 CAROLINA REIS CARVALHO MEDICO SOCORRISTA

18652 DANIELE MARTINS PORTO AUXILIAR DE CRECHE

18648 RICARDO DUQUE DE LIMA REIS DA CRUZ MEDICO CIRURGIAO GERAL (URG E EMERG)

18649 MARCO ANTONIO QUEIROZ PRATA MEDICO SOCORRISTA

18645 ELAINE HENRIQUES DE SOUZA MEDICO PEDIATRA/PLANTAO

18647 MONICA SOUZA FIGUEIREDO PIMENTA MEDICO PEDIATRA/PLANTAO

18643 ALEXSARA SOARES GOMES CARDOSO ENFERMEIRO 40 HORAS

18644 GLAUCO LESSA DE MORAES MEDICO PEDIATRA/PLANTAO

ADMITIDOS AGOSTO
Matrícula Servidor Descrição do Cargo
18642 FABIA REGINA SANTOS DA SILVA ENFERMEIRO DO PMF

           

Data de Demissão
01/08/2018

02/08/2018

06/08/2018

09/08/2018

13/08/2018

21/08/2018

27/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

18542 PATRICIA RIOS CAVALCANTI TECNICO DE ENFERMAGEM 24X72H

18601 MARIANA ALVES TOREZANI RIBEIRO MEDICO ANESTESISTA(URG E EMERGENCIA)

18515 MARCELLO PADILHA ROMANO MEDICO SOCORRISTA

18645 ELAINE HENRIQUES DE SOUZA MEDICO PEDIATRA/PLANTAO

17656 JANAINA DIAS VICTORIA GOMES TOKUDA FARMACEUTICO 20 HORAS

17907 MARIANE CARDOSO SANTOS AUXILIAR DE CRECHE

12193 RAFAEL ANTUNES FERNANDES GUARDA VIDAS

17014 ELBA CRISTINA GARCIA BASTOS DO NASCIMENTO PROFESSOR IB3 CONTRATO

17848 RAFAELA DA SILVA GOMES PROFESSOR II - ARTE E CULTURA CONTRATO

18581 SILVIA CRISTINA DE MOURA QUINTANILHA SUPERVISOR ESCOLAR CONTRATO

18262 LEANDRA ALBERTO REVELLES RAMÔA PROFESSOR II - CIENCIAS BIOL CONTRATO

18189 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES PROFESSOR II - CIENCIAS BIOL CONTRATO

8630 CARLOS EDUARDO PINTO DE SOUZA MEDICO AMBULATORIAL 20H

18582 MICHELE SOUZA DA SILVA PROFESSOR II - DISC PED CONTRATO

18301 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES PROFESSOR II - GEOGRAFIA CONTRATO

18577 IARA HELENA GOUDINHO MEIRELLES PROFESSOR II - ARTE E CULTURA CONTRATO

DEMITIDOS AGOSTO
Matrícula Servidor Descrição do Cargo
18341 PRISCILLA DOS SANTOS SILVA PROFESSOR IB3 CONTRATO

           

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2306/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 35/2018
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para atender ao Hospital Municipal e às Unidades 
de Saúde.
A licitação em epígrafe que estava adiada Sine Die terá sua realização conforme abaixo, 
onde é necessária a realização de nova retirada do Edital devido às correções que foram 
executadas no mesmo:
DATA DE ABERTURA: 19/10/2018 às 10h00.
TIPO: Menor Preço por Item pelo Sistema de Registro de Preços.
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federal nºs10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, Decretos 
Municipais n°s 043/05 e 426/15.
RETIRADA DO EDITAL: Será feita na Coordenadoria da Unidade de Licitação, localizada 
à Estrada da Usina Velha, nº. 600 - Centro – Armação dos Búzios, a partir de 08/10/2018, 
mediante a apresentação do contrato social, Procuração ou Credenciamento se for o caso 
e a cópia da cédula de identidade de quem fará a retirada por Pessoa Jurídica e cópia do 
documento de identidade para a retirada por Pessoa Física. Caso queira cópia impressa do 
Edital, trazer uma resma A4. Caso queira cópia digital do Edital, trazer CD virgem.

Armação dos Búzios, 04 de outubro de 2018. 
Grazielle Alves Ramalho

Pregoeira

           

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 11604/2017
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 44/2018
OBJETO:  Aquisição de 01 veículo 0 km tipo sedan com motorização 1.0 ou superior para 
equipar o Procon de Armação dos Búzios.
DATA DE ABERTURA: 11/10/2018 às 14h00.
TIPO: Menor Preço Unitário
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
(...)

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA
COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITAÇÃO

____________________________________________________________________________  

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA
COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITAÇÃO

ONDE SE LÊ:
“ SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde”
LEIA-SE:
“ SECRETARIA REQUISITANTE: Gabinete do Prefeito”

Armação dos Búzios, 04 de outubro de 2018. 
Grazielle Alves Ramalho

Pregoeira

           

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 6376/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 45/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura para realização de 
eventos a serem realizados pela PMAB. DATA DE ABERTURA: 22/10/2018 às 10h00.
TIPO: Menor Preço por Item pelo Sistema de Registro de Preços
SECRETARIA REQUISITANTE: Chefia de Gabinete
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal 
n° 043/05 e 426/15.
RETIRADA DO EDITAL: Será feita na Coordenadoria da Unidade de Licitação, localizada 
à Estrada da Usina Velha, nº. 600 - Centro – Armação dos Búzios, a partir de 08/10/2018, 
mediante a apresentação do contrato social, Procuração ou Credenciamento se for o caso e a 
cópia da cédula de identidade de quem fará a retirada por Pessoa Jurídica cópia do documento 
de identidade para a retirada por Pessoa Física. Caso queira cópia impressa do Edital, trazer 
uma resma de A4. Caso queira cópia digital do Edital, trazer CD virgem.

Armação dos Búzios, 04 de outubro de 2018. 
Grazielle Alves Ramalho

Pregoeira

           

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 9438/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 46/2018 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (02 veículos de passeio 0 km) 
para a Unidade de Atenção Básica em Saúde através da Proposta do Ministério da Saúde nº 
11962.794000/1180-01. DATA DE ABERTURA: 23/10/2018 às 10h00.
TIPO: Menor Preço Unitário
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs10.520/02, 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 
043/05
RETIRADA DO EDITAL: Será feita na Coordenadoria da Unidade de Licitação, localizada 
à Estrada da Usina Velha, nº. 600 - Centro – Armação dos Búzios, a partir de 08/10/2018, 
mediante a apresentação do contrato social, Procuração ou Credenciamento se for o caso e a 
cópia da cédula de identidade de quem fará a retirada por Pessoa Jurídica cópia do documento 
de identidade para a retirada por Pessoa Física. Caso queira cópia impressa do Edital, trazer 
uma resma de A4. Caso queira cópia digital do Edital, trazer CD virgem.

Armação dos Búzios, 04 de outubro de 2018. 
Grazielle Alves Ramalho

Pregoeira

           

ERRATA

Pregão Presencial nº 041/18
Processo Administrativo nº 3518/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos consultórios odontológicos, com fornecimento de peças, para atender às 
Unidades Saúde. 
Errata do item 6.5.4 do Edital 
Onde se lê:
“6.5.4. Diante das dimensões e peculiaridades dos locais da prestação dos serviços, fica 
determinado aos licitantes a realização de vistoria prévia nos locais.  A Vistoria deverá ser 
realizada até o último dia útil anterior à data de realização da licitação. A vistoria deverá 
ser agendada junto a Secretaria Municipal de Saúde, através dos telefones 22-2623-8256 / 
22-2623-0651. Será fornecido ao licitante que realizar a vistoria a declaração de realização 
da mesma conforme ANEXO X. Poderão realizar a visita técnica o responsável técnico da 
empresa e/ou preposto devidamente credenciados. Caso o responsável técnico a realizar a 
visita técnica seja sócio da empresa, este deverá apresentar no momento da visita técnica 
a cópia do contrato social e a cópia da carteira de identificação devidamente autenticadas. 
Caso o responsável técnico a realizar a visita técnica não seja sócio da empresa, deverá a 
empresa licitante credenciar devidamente este responsável técnico, que deverá apresentar 
no momento da visita técnica a procuração devidamente assinada pelo sócio administrador da 
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empresa com reconhecimento de firma por autenticidade e /ou o credenciamento devidamente 
assinado pelo sócio administrador com reconhecimento de firma por autenticidade, junto com a 
cópia do contrato social e junto com a cópia da carteira de identificação do responsável técnico 
(credenciado).  
”
Leia-se:
“6.5.4. Diante das dimensões e peculiaridades dos locais da prestação dos serviços, fica 
determinado aos licitantes a realização de vistoria prévia nos locais.  A Vistoria deverá ser 
realizada até o último dia útil anterior à data de realização da licitação. A vistoria deverá 
ser agendada junto a Secretaria Municipal de Saúde, através dos telefones 22-2623-8256 / 
22-2623-0651. Será fornecido ao licitante que realizar a vistoria a declaração de realização 
da mesma conforme ANEXO X. Poderão realizar a visita técnica o responsável técnico da 
empresa e/ou preposto devidamente credenciados. Caso o responsável técnico a realizar a 
visita técnica seja sócio da empresa, este deverá apresentar no momento da visita técnica 
a cópia do contrato social e a cópia da carteira de identificação devidamente autenticadas. 
Caso o responsável técnico a realizar a visita técnica não seja sócio da empresa, deverá a 
empresa licitante credenciar devidamente este responsável técnico, que deverá apresentar 
no momento da visita técnica a procuração devidamente assinada pelo sócio administrador 
da empresa e /ou o credenciamento devidamente assinado pelo sócio administrador, junto 
com a cópia do contrato social e junto com a cópia da carteira de identificação do responsável 
técnico (credenciado). A realização da Visita Técnica poderá ser substituída pela apresentação 
da Declaração do Responsável Técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, ciente 
de que o fato de não ter o conhecimento dos locais e dos equipamentos não poderá ser 
utilizado futuramente para solicitação de reajuste ou de cancelamento de Contrato, sendo de 
responsabilidade do Contratado eventuais prejuízos em virtude da omissão à Visita Técnica, 
ficando sujeito às penalidades cabíveis.“

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018.
Grazielle Alves Ramalho

Pregoeira

           

PORTARIA Nº 13, DE 03  DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a ALTERAÇÃO dos membros da Comissão de Acompanhamento e Execução da 
Consulta para Composição das Equipes Diretivas das Unidades Escolares da Rede Municipal 
de Ensino.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso de suas 
atribuições legais e, 
 CONSIDERANDO a importância de atender a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 que 
trata do Plano Nacional de Educação, a Lei 1.114, de 30 de junho de 2015 que aprova o Plano 
Municipal de Educação;
 CONSIDERANDO a Meta 19 dos Planos supracitados que trata da Gestão Democrática 
no que tange a Consulta para Diretores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino;
 CONSIDERANDO a importância das observações emanadas da análise realizada pela 
Câmara Municipal em detrimento ao Projeto de Lei encaminhado para este fim;
 RESOLVE:
 Art. 1º Alterar a COMISSÃO instituída pela Portaria nº 01, de 05 de maio de 2016 para 
Acompanhamento e Execução da Consulta para Composição das Equipes Diretivas das 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município dos Armação dos Búzios;
 Art. 2° Ficam designados a compor a COMISSÃO para revisão os seguintes servidores:
• Maria José de Oliveira dos Santos--------------Matr. 12049
• Brunella Lima Rosa ---------------------------------Matr. 14923
• Cláudia Santana--------------------------------------Matr.    1192
• Marta Mendes de Moraes Fonseca-------------Matr.    3203
• Leila Pereira Cardoso-------------------------------Matr.  16840
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018.
JOÃO RAFAEL FONTENELES DE ABREU

Secretário Interino de Educação, Ciência e Tecnologia

           

SUSPENSÃO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 9179/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CONTRATADA: ÔNIX SERVIÇOS LTDA EPP
CONTRATO N°: 061/2014
OBJETO: Implantação de Rede de Drenagem no bairro de Manguinhos, Rua Celeste da Costa, 
Rua Vieira Câmara e Rua da Linguiça
VALOR: R$ 3.846.277,97 (três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos e setenta 
e sete reais e noventa e sete centavos)
ORDEM DE INÍCIO: 29 de setembro de 2014
STATUS DA OBRA: Paralisada
SUSPENSÃO DO PRAZO DO CONTRATO: 01 de outubro de 2018
PRAZO ESTIMADO PARA REINÍCIO: 11 de março de 2019
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MOTIVO: Impossibilidade de execução dos serviços considerando a necessidade de 
interrupção do trânsito na avenida principal da cidade e a aproximação da alta temporada.

Atenciosamente,
_______________________________________

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

           

PARALISAÇÃO DE OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 8502/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CONTRATADA: ESTEVÃO CONSTRUTORA LTDA-EPP
CONTRATO N°: 024/2018
OBJETO: Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestiários da E.M. Ver. Emígdio 
Gonçalves Coutinho
VALOR: R$ 329.589,34 (trezentos e vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e nove reais e trinta 
e quatro centavos)
ORDEM DE INÍCIO: 25 de junho de 2018
STATUS DA OBRA: Paralisada
PARALISAÇÃO DA OBRA: 16 de julho de 2018
PRAZO ESTIMADO PARA REINÍCIO: Indeterminado – aguardar autorização do FNDE
MOTIVO: alteração de projeto e adequação às diretrizes do FNDE, órgão financiador

Atenciosamente,
_______________________________________

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

           

REINÍCIO DE OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 10521/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
CONTRATADA: MAPYLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME
CONTRATO N°: 093/2017
OBJETO: Pavimentação, Construção de Calçadas, Ciclovia e Acessibilidade da Avenida José 
Bento Ribeiro Dantas
VALOR TOTAL: R$ 2.121.740,18 (dois milhões, cento e vinte e um mil e setecentos e quarenta 
reais e dezoito centavos)
ORDEM DE INÍCIO: 19 de fevereiro de 2018
PARALISAÇÃO DA OBRA: 09 de abril de 2018
REINÍCIO DA OBRA: 16 de julho de 2018

Atenciosamente,
_________________________________

Paulo Abranches Guedes Junior
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

           

RATIFICO a Dispensa de Licitação em favor empresa DISTRI THECH COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP inscrita no CNPJ nº 13.316.834/0001-52, para Aquisição de material 
de consumo para a Controladoria Geral do Município, no valor total de R$ 3.931,20; na forma 
do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Publique-se.

Armação dos Búzios, 04 de outubro de 2018.
JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município

           
RESOLUÇÃO CMAS Nº 11, de 01 de outubro de 2018.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Armação dos Búzios (CMAS-AB), em Reunião 
Ordinária realizada no dia 01 de outubro de 2018, no uso de suas atribuições:
Resolve:
Art. 1° - Aprovar a Prestação de Contas, referente ao pagamento da quarta e da quinta parcela 
do Termo de Fomento 01/2018 celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Búzios – APAE.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Douglas Gonçalves da Silveira
Presidente do CMAS-AB

Conselho Municipal de Assistência Social
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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECDURB Nº 045/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de 
acordo com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 492, de 23 de agosto de 2005.
Considerando a necessidade de dar publicidade aos atos praticados pelos Agentes Fiscais de 
Urbanismo.
Vem NOTIFICAR os proprietários dos imóveis, abaixo relacionados, sobre a lavratura de AUTO 
DE INFRAÇÃO em seu nome ou de seu Responsável Técnico, ficando desde já, caso queiram, 
intimados a apresentarem recurso no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da lavratura do 
Auto de Infração, que findo o prazo serão inscritos em dívida ativa.

                                                

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018. 

HUMBERTO ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

           

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECDURB Nº 046/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de 
acordo com o disposto nos arts. 1º e 5º, §§ 2º e 3º da Lei nº 492, de 23 de agosto de 2005.

Vem NOTIFICAR o requerente, abaixo relacionado, das EXIGÊNCIAS FORMULADAS no seu 
respectivo processo. 

Ficando, desde já, intimado a comparecer no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, sito à 
Estrada da Usina, nº 600, Centro, para tomar ciência das exigências, bem como, para atender 
as mesmas ou as contestarem no prazo de 30 (trinta) dias, contados do primeiro dia útil 
seguinte ao da publicação desta notificação. 

Em caso de não atendimento a esta notificação, caberá à Prefeitura Municipal de Armação dos 
Búzios providenciar as medidas cabíveis, dentro de suas prerrogativas legais.

                                                 

Armação dos Búzios, 03 de outubro de 2018.

HUMBERTO ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS 
Auto 
Nº Data Proprietário/Resp. Técnico Endereço 

1319 27/09/2018 Janaina Eyer de Mello Condomínio das Garças, 
Unidade 08 - Saco Fora. 

1320 27/09/2018 Marco Aurélio Biangolino  Xavier Condomínio das Garças, 
Unidade 08 - Saco Fora. 

1428 29/09/2018 Hélio Gazzaneo Júnior Estrada da Ferradurinha, 
n° 03. 

1321 30/09/2018 Augusto Guilherme Diefenthaeler Rua das Aroeiras, n° 80 - 
Manguinhos. 

1429 02/10/2018 Elza Moraes Vieira Tardelli Lote 11, Quadra B - Lot. 
Parque das Acácias. 
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Nº Processo Requerente/Contribuinte Endereço 

7279/2015 Bernardo Corty dos Santos Avenida José Bento Ribeiro 
Dantas, n° 815. 

 14102/2012 Sérgio Augusto da Silva Tenório Cond. Caravela Pinta – Unidade 
III – Gleba C. 

12883/2011 Bernardo José Mariano de 
Carvalho Neto 

Lote 02, Quadra E – Lot. 
Bosque de Búzios. 

1666/2014 Almir Burbon da Silva Rua Gleba F, Unidade 76 – 
Condomínio Caravela Nina. 

____________________________________________________________________________  

           

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
SECDURB Nº 047/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de 
acordo com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 492, de 23 de agosto de 2005.
 Vem NOTIFICAR, ao Sr. CARLOS ALBERTO JACOME, de que foi constatado informações 
divergentes na placa afixada na obra, em relação ao que consta nas licenças de n° 009 e 050 
de 2018, expedidas em 23/08/2018 através do processo 13945/2017.
Fica desde já intimado a comparecer nesta Secretária de Desenvolvimento Urbano, situada à 
Estrada da Usina, n° 600, Centro, no prazo de 5 dias (contados a partir desta publicação), para 
esclarecimento das informações acima.

HUMBERTO ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

           

RESOLUÇÃO Nº. 949, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre outorgar a Medalha Doutor José Bento Ribeiro Dantas a Sra. Ana Maria Garcia 
de Almeida Pires, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, por seus representantes legais,
RESOLVE:

Art. 1º. Fica outorgada a Medalha Doutor José Bento Ribeiro Dantas a Sra. Ana Maria Garcia 
de Almeida Pires, que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Armação dos Búzios, 02 de outubro de 2018.

JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
Presidente

JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
1º. Secretário

VALMIR MARTINS DE CARVALHO
2º. Secretário

Autoria: Vereador Miguel Pereira de Souza.

           

RESOLUÇÃO Nº. 950, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre outorgar a Medalha Doutor José Bento Ribeiro Dantas ao Sr. Eduardo Rodrigues, 
que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS, por seus representantes legais,
RESOLVE:

Art. 1º. Fica outorgada a Medalha Doutor José Bento Ribeiro Dantas ao Sr. Eduardo Rodrigues, 
que será entregue na Sessão Solene da Câmara Municipal.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

Armação dos Búzios, 02 de outubro de 2018.

JOÃO CARLOS ALVES DE SOUZA
Presidente

JOSUÉ PEREIRA DOS SANTOS
1º. Secretário

VALMIR MARTINS DE CARVALHO
2º. Secretário

Autoria: Vereador Valmir Martins de Carvalho.
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