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DECRETO Nº. 148, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020. 

             

 “Regulamenta o Compromisso de Ajustamento de 

Conduta para fins de concessão de licença provisória e 

dá outras providências.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das 

atribuições que lhe conferem os artigos 69, incisos III e VI, e artigo 94, inciso I, alínea “a”, ambos da 

Lei Orgânica Municipal: 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DIPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Este decreto regulamenta o artigo 26 do Decreto-Lei Nacional nº4.657, de 04 de 

setembro de 1942, para estabelecer os casos, requisitos e procedimento para concessão de 

licença provisória, através do compromisso de ajustamento de conduta, a ser firmado por 

interessado com o Município de Valença/RJ. 

Art. 2º. Na hipótese de a autoridade pública entender conveniente ao interesse público, 

social ou econômico, para eliminar irregularidade sanável, no exercício de atividade econômica, 

poderá celebrar Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) com os interessados, 

observadas os seguintes requisitos: 

I – oitiva prévia da Procuradoria-Geral do Município; 

II – realização de consulta pública, quando for caso; 

III – indicação expressa das razões de relevante interesse geral, social ou econômico; 

Parágrafo único. A decisão de celebrar o Compromisso de Ajustamento de Conduta será 

motivada nos seguintes termos: 

I – contextualização dos fatos; 

II – indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos; 

III – congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma argumentativa. 

CAPÍTULO II 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Art. 3º. O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC): 

I – buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses 

gerais; 

II – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de 

direito reconhecido por orientação geral; e 

III – preverá: 

a) as obrigações das partes; 

b) o prazo e o modo de seu cumprimento; 
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c) a forma de fiscalização quanto de sua observância; 

d) os fundamentos de fato e de direito; 

e) sua eficácia de título executivo extrajudicial; e 

f) as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. 

Parágrafo único. O CAC somente produzirá efeitos após sua publicação do Boletim Oficial do 

Município. 

Art. 4º. O processo que subsidiar a decisão de concessão de CAC será instruído com: 

I – parecer técnico conclusivo do órgão competente sobre a viabilidade técnica e 

operacional da atividade econômica; 

II – parecer conclusivo da Procuradoria-Geral sobre a viabilidade jurídica do compromisso, que 

conterá a análise prévia e/ou final da minuta da proposta ou do compromisso, conforme o caso; 

III – a minuta do compromisso; 

IV- a cópia de outros documento que possam auxiliar na decisão das autoridades públicas. 

Art. 5º. O CAC poderá ser firmado, nos termos deste decreto, com empresário que exerça 

qualquer atividade econômica, com exceção dos casos indicados no Anexo único deste 

decreto. 

Parágrafo único. Nos casos do Anexo único, poderá ser concedida Licença Provisória desde 

que o interessado apresente Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente firmado e 

deferido, com o Poder Público competente. 

Art. 6º. O CAC será celebrado pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, 

uma vez, por igual período. 

§1º. A prorrogação somente será válida quando devidamente motivada e amparada em 

provas suficientes que demonstrem a sua necessidade.  

§2º. A prorrogação somente terá efeitos a partir da publicação no Boletim Oficial do 

Município. 

§3º. No caso do §3º o interessado deverá demonstrar e provar que tomou as medidas 

processuais requeridas pelo Poder Público competente. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTO 

Art. 7º. O interessado deverá requerer, mediante processo administrativo protocolado 

exclusivamente para tal finalidade, a concessão de licença provisória instruindo o pedido com: 

I – Estatuto Social ou similar; 

II – inscrição na Receita Federal do Brasil, através do CNPJ; 

III – comprovante dos endereços onde funcionem todos os estabelecimentos da atividade 

empresarial; 

IV – Identidade, CPF e comprovante de residência do sócio, administrador ou responsável 

pela empresa; 
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V – documentos que comprovem o requerimento ao Poder Público competente pela 

irregularidade a que visa sanar; 

VI – indicação das medidas requeridas pelo Poder Público competente, bem como as que 

já foram cumpridas e as que ainda não foram; 

VII – proposta de Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) com as medidas que 

visa sanar a irregularidade apontada pelo Poder Público competente e prazo estimado para 

tanto; 

VIII – demais documentos pertinentes ao ramo de atividade. 

§1º. Entende-se por Poder Público competente o órgão ou entidade da administração 

pública da União, dos Estado ou do Distrito Federal responsável originariamente pela análise e 

emissão de documento necessário ao funcionamento de determinada atividade econômica. 

§2º. O processo a que se refere o caput deste artigo será anexado em autos apartados ao 

pedido de licença definitiva. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º. Fica revogado o parágrafo 3º, do artigo 1º, do Decreto nº73, de 16 de setembro de 

2016. 

Art. 9º. Este decreto entra em vigo na data de sua publicação, revogando toas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2020. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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ANEXO ÚNICO 

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PROIBIDAS DE FIRMAR COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

CANAE ATIVIDADE ECONÔMICA 

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, palhas, vime 

e outros materiais trançados, exceto móveis 

1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para 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 embalagens de papelão ondulado 

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão, 

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 especificado anteriormente 

1749-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósica, 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 

1813-0/01 Impressão de papel para uso publicitário 

1813-0/99 Impressão de material para outros usos 

1821-1/00 Serviços de pré-impressão 

1910-1/00 Coquerias 

1921-7/00 Fabricação de produtos de 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 de 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 plastificcantes, resinas e fibras 



                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

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 

2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 

2092-4/01 Fabricação de pólvora, explosivos e detonantes 

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 

2092-4/03 Fabricação de fósforo 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 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 uso industrial 

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 

2392-1/02 Fabricação de abrasivos 

2399-1/99 Fabricação de outros produtos 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 aço 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 arrames 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 aço e ferro 

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 
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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 Fabricação 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 

2543-8/00 Fabricação de ferramentas 

2550-1/01 Fabricação de equipamentos bélicos 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 

padronizado 

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 

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 instalação em circuito de 

consumo 

2790-2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e 

grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores 

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 

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 

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 
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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 irrigação 

2851-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para 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 de terraplanagem, 

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 a indústria 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 especificado 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 caminhão 

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 

2930-1/03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros 

veículos automotores, exceto caminhão 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 especificados 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 
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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 Fabricações de colchões 

3211-6/01 Lapidação de gemas 

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ouriversaria 

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 

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

médico, cirúrgico, odontológico e de laboratórios 

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 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 

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 

3299-0/02 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 

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 

3511-5/01 Geração de energia elétrica 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

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 Comercio 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) 

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 

não especificados anteriormente 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4784-9/00  Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

5240-1/01 Operações 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 
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5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 

5829-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 

gráficos 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

9603-3/02 Serviços de cremação 
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