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Quinta edição do Festival 
Sabores acontece em setembro

Entre os dias 6 de setem-
bro e 6 de outubro, Cabo Frio 
estará ainda mais cheia de 
bossa: pelo quinto ano conse-
cutivo, a cidade que inspirou 
Roberto Menescal e Ronaldo 
Bôscoli a compor “O Barqui-
nho”, em 1961, será palco do 
Festival Sabores, evento que 
reúne o melhor da gastrono-
mia local. E a festa, que em 
2019 será inspirada na Bos-
sa Nova, reunirá mais de 60 
estabelecimentos que capri-
charam na criação de pratos 
exclusivos a partir do tema 
“Cores, Sons e Sabores”.  

As delícias ficarão em 
cartaz nos estabelecimentos 
participantes durante todo o 
festival e serão servidas de 
acordo com o horário de fun-
cionamento das casas. Uma 
revista com informações 
como o descritivo dos pra-
tos, endereços e horários de 
funcionamento dos estabele-
cimentos será distribuída nos 
restaurantes e hotéis. A pu-
blicação também poderá ser 
baixada no celular, através de 
um QR Code. 

Para que todos possam 
saborear os mais variados 
pratos, o festival segue o 
exemplo das edições anterio-
res, com receitas apresenta-
das em versões ́ petit´ (de até 
200 gramas), a preços aces-
síveis. As entradas e os petis-
cos custam R$ 18; os pratos 
principais, R$ 24; e as sobre-
mesas, R$ 15. A expectativa 
é de que o movimento seja 
ainda maior que o da última 
edição, quando foram vendi-

das mais de 40 mil porções.   
A proposta do Sabores é 

apresentar a cidade durante 
a melhor temporada, fora do 
verão. E desta forma divulgar 
a qualidade e a variedade da 
gastronomia de Cabo Frio, 
assim como seus bons ser-
viços, além de movimentar a 
economia. Feito em parceria 
com a rede hoteleira para in-
crementar o turismo, o festi-
val tem se consolidado como 
um dos principais produtos 
turísticos do interior do esta-
do. 

E para atrair ainda mais 
visitantes, o Sabores estará 
presente no Salão do Turis-
mo, que acontece no Rio de 
Janeiro, entre os dias 22 e 25 
de agosto. O salão será mon-
tado dentro da nona edição 
do Rio Gastronomia, concor-
rido evento que movimenta o 
Píer Mauá. 

Espaço Gourmet
Mais uma vez, o Espaço 

Gourmet será montado no 
Shopping Park Lagos. No lo-
cal, o público terá acesso a 
diversas receitas, ensinadas 
em atividades gastronômicas 
com chefs e cozinheiros dos 
estabelecimentos participan-
tes, de quarta a sexta-feira, 
das 16h às 20h. 

Ainda por lá, durante todo 
o festival, um espaço exclusi-
vo do evento vai apresentar 
e comercializar temperos, 
vinhos, ingredientes e outros 
produtos dos parceiros. 

Este ano, o Espaço 
Gourmet é assinado por dois 
profissionais renomados de 

Cabo Frio: a arquiteta e ur-
banista Gabriela Tardelli, que 
cuidou do projeto de decora-
ção com materiais da Vilarejo 
Acabamentos, levando em 
conta a funcionalidade e a es-
tética do local; e o empresário 
Fabrício Alves dos Santos, da 
Marcenaria Itajuru, responsá-
vel pelos móveis planejados. 

Bossa Nova
O tema do Sabores 2019 

vem no embalo de “O Barqui-
nho”, música de Roberto Me-
nescal e Ronaldo Bôscoli, de 
1961, inspirada em um pas-
seio de barco feito pela dupla 
no mar de Cabo Frio. 

Para homenagear os po-
etas da Bossa Nova, o festi-
val irá se juntar ao Boulevard 
Boêmio, evento musical re-
cém-lançado no Boulevard 
Canal. 

Na noite de abertura, 6 
de setembro, o repertório dos 
artistas que subirem ao palco 
estará repleto das bucólicas 
canções que marcaram a 
Bossa Nova. 

E mais: uma playlist foi 
criada especialmente para 
os restaurantes participan-
tes utilizarem como som am-
biente durante todo o evento 
– acompanhamento perfeito 
para saborear os variados 
pratos! 

O Festival Sabores de 
Cabo Frio é uma realização 
da Associação de Hotéis de 
Cabo Frio, Cabo Frio Con-
vention & Visitors Bureau, 
Sebrae e Tropic Produções, 
que também é produtora do 
evento. 

 Procon Estadual estará de plantão 
nas obras do Santos Dumont

PROCONCABO FRIO

Mais de sessenta restaurantes participam do evento, que em 2019
será inspirado na Bossa Nova

Fiscais do ProconTur estarão no sábado no Santos Dumont e no 
Galeão para auxiliar passageiros

O Aeroporto Santos Du-
mont iniciará obras de re-
capeamento de sua pista 
principal no próximo sábado, 
24/08. Segundo as três em-
presas aéreas que usam o 
espaço para transporte de 
passageiros - Gol, Azul e La-
tam -, boa parte dos voos pre-
vistos será transferida para o 
Galeão, na Ilha do Governa-
dor, e as vendas de novos bi-
lhetes para o Santos Dumont 
estão suspensas enquanto 
durarem as obras. Agentes 
do ProconTur, o grupo de tra-
balho do Procon Estadual es-
pecializado no atendimento 
ao turista e grandes eventos, 
estarão no sábado a postos 
nos dois aeroportos, das 9 às 
16h, para procurar solucionar 
na hora os problemas que os 
consumidores possam vir a 
ter. 

A equipe também esta-
rá de plantão no domingo 
(25/08), no mesmo horário, 
mas neste dia o atendimento 
não será presencial. Ele será 
realizado pelos telefones (21) 
99371-9647 e (21)99332-
8289 e pelo e-mail procon-
tur@procon.rj.gov.br.  

“Enviamos agentes de fis-
calização ao Santos Dumont 
na semana passada para 
ver com a Infraero, e com as 
empresas de aviação que lá 

operam, dados referentes à 
obra e como os consumido-
res que já compraram passa-
gem estão sendo informados 
para reduzir possíveis trans-
tornos”, esclareceu o presi-
dente do Procon-RJ, Cássio 
Coelho, que informou que o 
apoio especial aos passagei-
ros durante as obras não fica-
rá restrito apenas ao sábado 
em que as obras se iniciam. 

“O ProconTur poderá ser 
acionado durante todo o pe-
ríodo de obras no aeroporto 
por telefone ou por e-Mail 
para ajudar o passageiro o 
mais rápido possível, caso ele 
tenha problemas para viajar”. 
O ProconTur está sempre de 
plantão, de segunda a sexta-
feira, pelos já citados telefone 
e e-mail, das 9 às 17h. 

As companhias aéreas 
informaram a fiscalização do 
Procon Estadual que estão 
avisando aos consumidores 
que já compraram passagem 
para o Santos Dumont, por 
telefone e e-mail, sobre esse 
remanejamento dos voos. 
As companhias também in-
formaram que, caso algum 
consumidor apareça no ae-
roporto em obras alegando 
que não tenha sido informado 
da transferência do voo, irão 
proporcionar a eles serviços 
de translado para o Galeão. 

Este serviço vai variar de em-
presa para empresa. 

Segundo o Chefe do De-
partamento Jurídico do Pro-
con-RJ, Henrique Neves, os 
consumidores com passa-
gem comprada para o San-
tos Dumont nesse período de 
obras devem ficar atentos e 
conferir se vão receber, por 
e-mail ou telefone, as infor-
mações sobre a mudança de 
seus voos. Não é necessário, 
porém, aguardar a chegada 
do aviso da companhia. 

Ele pode verificar os de-
talhes de seu voo no site da 
empresa aérea e ver se ele 
foi transferido e saber sobre 
outras possíveis mudanças.

 “É importante frisar que, 
pela resolução n° 400 da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), a companhia aé-
rea tem de informar ao con-
sumidor sobre alteração no 
vôo em até 72 horas de seu 
horário previsto. Se ele não 
for avisado nesse prazo, ou 
se a alteração no horário de 
partida ou chegada do avião 
for superior a 30 minutos 
nos voos domésticos e uma 
hora nos voos internacionais, 
o passageiro poderá optar, 
caso queira, em ser reacomo-
dado em outro avião ou ter o 
reembolso integral do valor 
da passagem”, explicou.  

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Produtores rurais recebem 
atendimento

Atendendo a grande de-
manda de solicitações, a Pre-
feitura Municipal, por meio 
da Secretaria de Agricultura, 
visitou na manhã desta quar-
ta-feira (21) alguns pequenos 
produtores rurais no municí-
pio de Iguaba Grande.

O Secretario da pas-
ta, Vagnei Lessa, esteve no 
bairro Arrastão das Pedras, 
no sítio da Ana Maria, com 
a mecanização agrícola para 
auxiliar no plantio de milho e 

feijão. Além disso, fez uma 
limpeza de pastagem junto 
ao produtor rural, Paulo Viei-
ra, no mesmo bairro. 

De acordo com o Secre-
tário, o pasto estava tomado 
por uma árvore espinhenta, 
chamada de ‘’Espinho de Ma-
ricá’’, que prejudica a pasta-
gem que alimenta os animais 
locais.

Ainda segundo Vagnei, já 
foram feitos 37 atendimentos 
com a mecanização agrícola 

em cerca de dois meses.
Os pequenos produto-

res que desejam os serviços 
da Secretaria de Agricultura, 
como limpeza de pastagem, 
mecanização para plantio e 
outros, pode fazer a solicita-
ção pelo telefone: (22) 2624-
4892. 

Vale lembrar que, a Pre-
feitura disponibiliza as máqui-
nas e o agricultor disponibili-
za o abastecimento de óleo 
diesel.

IGUABA GRANDE

Ônibus que não garantem acessibilidade a 
pessoas com deficiência serão fiscalizados 

A Comissão da Pessoa 
com Deficiência, da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), vai 
realizar fiscalização nos ôni-
bus de todo o estado junta-
mente com o Departamento 
de Transportes Rodoviários 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Detro-RJ) e a Polícia Militar 
para garantir a acessibilida-
de de deficientes físicos e 
visuais. “O que a comissão 
quer hoje é fazer cumprir a 
lei. São muitas reclamações 
por parte dos cadeirantes, e 
de suas mães pelo fato de os 
coletivos não terem acessibi-
lidade. Mandamos fazer co-
letes para comissão, vamos 
realizar operação em vários 
municípios e apreender ôni-
bus que não cumprem a lei 
de acessibilidade’, garantiu o 
presidente do grupo, Gil Vian-
na (PSL). A informação foi 
divulgada nesta quarta-feira 
(21/08) durante audiência pú-

blica da comissão, realizada 
no Auditório Senador Nelson 
Carneiro, no prédio anexo 
ao Palácio Tiradentes, onde 
foram debatidos temas rela-
cionados à acessibilidade e 
gratuidade.

Umas das inúmeras 
reclamações e denúncias 
feitas por pessoas com de-
ficiência física e visual é o 
direito à gratuidade em to-
dos os municípios do estado 
por meio de um único meca-
nismo. Deficiente visual há 
21 anos, por causa de uma 
atrofia do nervo ótico bila-
teral, Charles de Souza, de 
41 anos, é coordenador da 
Comissão da Pessoa com 
Deficiência da Casa e no en-
contro ele reivindicou que os 
passes para os transportes 
públicos sejam unificados e 
possam ser utilizados em to-
dos as cidades do estado do 
Rio de Janeiro.

“O Vale Social, que é 
Foto: Divulgação

constituído pela lei estadual 
4510/05, garante a gratuidade 
para pessoas com deficiência 
nos transportes intermunici-
pais, que é competência do 
estado. A pessoa solicita esse 
passe, mas hoje há uma de-
mora muito grande para con-
seguir a emissão e renovação 
do passe. Estamos sendo 
orientados até a dar entrada 
na renovação três meses an-
tes do fim da validade. Existe 
essa dificuldade e a pessoa 
sem o cartão não consegue a 
gratuidade. A SuperVia e Me-
trô, por exemplo, têm o passe 
próprio e isso prejudica muito 
as pessoas com deficiência. E 
a Casa aprovou no ano passa-
do a lei estadual 8022/18 que 
unifica os passes é de compe-
tência do estado, que é o trem, 
metrô, barcas e ônibus muni-
cipais. Estamos aguardando 
agora o decreto do governador 
para regulamentar essa lei”, 
explicou Charles.

ALERJ

Empresa: Saquarema Notícias Ltda |  CNPJ: 01.637.014/0001-83

Fundadora Elza Mª de A. Costa

Jornalista Responsável
Sergio Luiz Costa DTR/RJ: 1693/08/07

Colaboração

Fernanda Guterres | Willian Fernandes
Thaís Barbosa  | Tamirys Mello

Sede da Redação:
Rua Conselheiro Macedo Soares - 117 

Sala 212 - Centro - Araruama - RJ

Circulação: Estado do Rio de Janeiro
Interior do Estado do Rio de Janeiro 

Araruama | Iguaba Grande | São Pedro 
Saquarema | Cabo Frio |  Arraial do Cabo 
| Búzios | Rio das Ostras | Silva Jardim 
etc...

Contatos

(22) 99835-2200  |  (22) 99749-4433
Email Geral: lagosnoticia@hotmail.com

Licença Amb: publicacao.ln@gmail.com

As matérias enviadas para o jornal devem ser assinadas 
e constar RG. O conteúdo é de inteira responsabilidade 
do respectivo

Produção
RHC Comunicação Eireli ME

Direção: Regina Helena Costa

São muitas reclamações por parte dos cadeirantes, e de suas mães 
pelo fato de os coletivos não terem acessibilidade

Estado do Rio garante que défict de vagas 
na rede educacional foi resolvido para 2020

O Secretário Estadual de 
Educação do Estado do Rio 
de Janeiro, Pedro Fernandes, 
anunciou que 157 novas tur-
mas foram abertas este ano 
no estado, além da contrata-
ção de nove mil professores 
para contornar o problema de 
falta de vagas nas escolas da 
rede estadual de educação. A 
declaração ocorreu durante 
audiência pública da Comis-
são de Educação da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
que ouviu, nesta quarta-fei-
ra (21/08), o secretário para 
saber detalhes sobre as po-
líticas públicas educacionais 
referente a 2019.

No início do ano, um total 
de 20 mil alunos ficaram fora 
da escola por falta de vagas 
nas escolas e o estado en-
frentava um défict de 101 mil 
aulas que deixavam de ser 
dadas por falta de professo-
res. Segundo o Secretário de 
Educação, a ampliação do 
atendimento nas matrículas é 
prioridade para a secretaria e 
que 45 novas escolas devem 
ser inauguradas até 2020. “Já 
suprimos toda a carência de 
vagas nas matrículas, é im-
portante ressaltar que os dois 
primeiros meses são críticos, 
mas a gente vai poder fazer 
não só a inauguração de no-
vas escolas, como também a 
ampliação de outras unidades 
educacionais para suprir a 
carência no estado”, revelou 
o secretário, que esclareceu 
ainda o problema da superlo-
tação das turmas. 

“O número adequado que 

vamos trabalhar, para que 
nos próximos três anos pos-
samos anexar isso em todo 
o estado, é no mínimo de 30 
e no máximo de 38 alunos”, 
declarou.

Para o presidente da Co-
missão de Educação, deputa-
do Flávio Serafini (Psol), abrir 
novas escolas é algo benéfi-
co para garantir o acesso de 
todos à educação, mas que 
o governo precisa avançar 
para mensurar todas as de-
mandas. “Hoje, temos dois 
problemas: o aluno que tem 
procurado a escola e não 
consegue a vaga, e o aluno 
que sequer procura a esco-
la. Temos que buscar trazer 
para as escolas as criança e 
adolescente que desistirem 
da escola ou que tenham 
dificuldade de acesso, por 
distância ou problemas fami-
liares. A construção de novas 
escolas resolve o primeiro 
problema, mas precisamos 
debater mais as outras condi-
ções junto às famílias”, disse 
o parlamentar.

A Secretaria de Educa-
ção apresentou dados em 
relação à infraestrutura das 
escolas do estado. 

Atualmente, apenas 4% 
das unidades são climatiza-
das. Pedro Fernandes afir-
mou que 24 mil aparelhos fo-
ram comprados e até ano que 
vem 100% das escolas terão 
ar-condicionado. 

A secretaria também 
anunciou a compra de 60 mil 
novos computadores, con-
templando todas as escolas 
do estado. “Estamos fazendo 
todo o trabalho de comprar 
ar- condicionados, a maior 
compra da história do Brasil 
de aparelhos de uma vez só. 
Estamos comprando também 
novos computadores, a últi-
ma compra tinha acontecido 
no ano de 2008. 

Iremos fornecer, depois 
de 10 anos, a distribuição 
de uniformes, para garantir 
a identidade com a escola e 
para a segurança de quem 
entra e sai das escolas”, rela-
tou o secretário.

ALERJ

Foto: Divulgação
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INSTITUTO DE BENEFÍCIO
 E ASSISTÊNCIA  AO SERVIDOR 

MUNICIPAL DE ARARUAMA
-IBASMA- 

PORTARIA Nº: 28
DE 19 DE AGOSTO DE 2019.

 

NOMEIA O GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO 
DO MANUAL DE GESTÃO DE PROCESSOS DO IBASMA.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E 
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARA-
RUAMA - IBASMA, no uso de suas competências que lhe 
foram conferidas pelo artigo 37 da Lei Municipal nº 1129 de 
02 de janeiro de 2002, e do artigo 8º do Regimento Interno 
do IBASMA.

R E S O L V E: 

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho - GT com a finalidade de 
elaborar o mapeamento dos processos de trabalho com vistas 
a elaboração do Manual de Gestão de Processos do IBASMA;

Art. 2º O GT será composto pelos seguintes membros:

I – Daniel Cassiano Miranda – matrícula, 9950339-3, Controla-
dor Interno, que o coordenará;

II – Elaine Aparecida Correia Lopes – matrícula 900242-0, Di-
retora do Departamento de Benefícios e Seguridade;

III – Cássio Soares de Figueiredo – matrícula 1006-6, Asses-
sor de Informática.

Art. 3º O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação deste ato, prorrogável 
por igual período.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Araruama, 19 de agosto de 2019.

MACILEY DOS SANTOS AMORIM
Presidente Interino do IBASMA

________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2019 - IBASMA

Nº PROCESSO: 737/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊN-
CIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBAS-
MA, CNPJ: 30.597.686/0001-00. 

CONTRATADA: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSUL-
TORIA LTDA, CNPJ: 10.175.059/0001-74.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENSO PRE-
VIDENCIÁRIO PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO PRE-
VIDENCIÁRIA DE DADOS CADASTRAIS, FUNCIONAIS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, 
PENSIONISTAS E DEPENDENTES, VINCULADOS AO INS-
TITUO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE ARARUAMA - IBASMA”.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02.

VIGÊNCIA: 16/08/2019 a 13/11/2019. 

VALOR TOTAL: R$141.540,00(cento e quarenta e um mil e 
quinhentos e quarenta reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01091220044.2.030

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

DATA DA ASSINATURA: 16/08/2019.

SIGNATÁRIOS: Maciley dos Santos Amorim, pela Contratan-
te, e Alexandre Mendes Meyohas, pela Contratada.

PROCESSO Nº 7343/2019

BERNADETE BAPTISTA FRANCO CORRÊA E OUTRO, 
CPF nº 825.990.417-91, torna público que RECEBEU a LI-
CENÇA AMBIENTAL 0178 Nº 2019, válida até 20/08/2020, 
de acordo com o Decreto 047/2010, art. 8, § 2º, para a ativi-
dade de Projeto para Aprovação de Residência Unifamiliar, 
situada no seguinte endereço: Rua Mantovane (Antiga Rua 
05), Lote nº 06 da quadra 06 gleba I do loteamento Village 
Umberto Cássia sito em Praia Seca – Zona Urbana do Mu-
nicípio de Araruama. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licencia-
mento da SEMAG.

LICENÇA AMBIENTAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
-IPSJ- 

EXTRATO DE PORTARIAS Nº 008/2019

PORTARIA Nº 042/2019

RESOLVE, Retificar a Portaria n° 002/2014 que passa a ter a 
seguinte redação: Aposentar, a partir de 24 de setembro de 2013, 
por Invalidez Permanente, com Proventos Proporcionais ao Tem-
po de Contribuição na proporção (5.859/12.775 dias), e efeitos 
financeiros a contar de 01 de janeiro de 2014, tendo em vista o 
Procedimento Administrativo 1134/2013, JOSÉ WILSON MONTEI-
RO DE OLIVEIRA, Guarda Municipal, Referência 03, Classe C, 
Matrícula 2058/3, de acordo com o Art. 40, § 1º, Inciso I, da Cons-
tituição Federal, com as modificações que lhe foram introduzidas 
através das Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003, nº 
47/2005 e 70/2012, cujo provento foi fixado com base nos valores 
do mês referência Dezembro/2013.

Publique-se e Cumpra-se.

Rosilane Brum Cler Cunha
Presidente/IPSJ

___________________________________________________

Portaria nº 043/2019
RESOLVE, Conceder Pensão, com efeitos financeiros a contar 
de 05 de junho de 2019, pelo falecimento de Fábio Siqueira, ex-
-servidor desta Municipalidade, Professor de Docente II, Matrícula 
5230/2, Nível 02, Classe A, lotado na SEMEC, a sua esposa MI-
CHELLE RAMOS BRAGANÇA SIQUEIRA e a menor RAFAELA 
BRAGANÇA SIQUEIRA na qualidade de filha, sendo 50% do valor 
do Benefício a favor da primeira titular de Pensão Vitalícia, e 50% 
para a menor até completar a maioridade, tendo em vista o Pro-
cedimento Administrativo 462/2019, de acordo com o Art. 40, § 7º, 
Inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil com 
as modificações que lhe foram introduzidas através das Emendas 
Constitucionais nº 20/98, n° 41/2003 e n° 47/2005 e o Art. 210, 
Inciso I, alínea “a” e Art. 211, § 2° da Lei Complementar nº 17/98, 
cujo Benefício fica fixado de acordo com o Artigo 2º, inciso II da Lei 
Federal 10.887 de 18 de Junho de 2004.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ

Portaria nº 044/2019

RESOLVE, Exonerar a pedido, ÁLAN GOMES RAMOS, ma-
trícula 006, a partir de 01 de agosto de 2019, do cargo Efetivo de 
Técnico de Controle Interno desta Autarquia, conforme Procedi-
mento Administrativo n° 551/2019.

Publique-se e Cumpra-se.
Rosilane Brum Cler Cunha

Presidente/IPSJ

PROCESSO Nº 23257/2018 

F.B. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 13.037.491/0001-
97, torna público que REQUEREU a Licença Ambiental DE 
OPERAÇÃO, de acordo com o Decreto 047/2010, art. 8, § 2º, 
para a(s) atividade(s) de Atividades relacionadas a esgoto, ex-
ceto a gestão de redes; Distribuição de água por caminhões; 
Obras de Urbanização – ruas praças e calçadas; Obras de 
Terraplenagem; Obras de acabamento em gesso e estuque; 
Outras obras de acabamento da construção; Obras de Fun-
dações; Obras de Alvenaria; Comércio varejista de materiais 
de construção em geral, situada no seguinte endereço: Rua 
São Sebastião, 140, CS, Alto da Boa Vista, Araruama-RJ. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de Licenciamento da SEMAG.


