Maricá
Rio de janeiro - RJ
Hstórico
A história do desbravamento do atual Município de Maricá remonta às últimas décadas
do século XVI. Suas origens permanecem ignoradas, sabendo-se apenas que os primeiros
colonizadores aí chegaram graças à doação de sesmarias, concedidas na faixa litorânea,
compreendida entre Itaipuaçu e as margens da lagoa, no local onde mais tarde surgiu a Cidade.
Em 1584, José de Anchieta partiu de Cabuçu, com o padre Leitão e numeroso grupo de
índios, com destino à lagoa de Maricá, onde efetuou a célebre "pesca miraculosa". Ali encontrou
sinais da colonização, pois já estavam sendo exploradas várias sesmarias. Onde hoje se
localizam o povoado de São José de Imbaçaí e a fazenda São Bento, fundada em 1635 pelos
padres beneditinos, surgiram os primeiros núcleos de povoação em Maricá. Às primitivas
populações desses dois núcleos deve-se a construção da primeira capela em terras maricaenses,
destinada ao culto de Nossa Senhora do Amparo. Os habitantes da região aos poucos se
deslocaram para a outra margem da lagoa, que possuía clima mais saudável. Nesse novo local
teve origem a Vila de Santa Maria de Maricá.
Gentílico: maricaense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Santa Maria de Maricá, por Alvará de 12-011755, e pelos decretos estaduais nºs 1 de 05-0-8-1892 e 1-A, de 03-06-1892.
Elevado à categoria de Vila com a denominação de Santa Maria de Maricá, por força do
alvará de 26-05-1814, desmembrados dos termos das Cidades do Rio de Janeiro e Cabo Frio e da
Vila de Santo Antônio de Sá mais tarde Santana de Japuíla. Instlado em 27-08-1815. Constituído
do distrito sede. Instalado em 27-08-1815.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Maricá, pelo o decreto estadual
nº.18, de 27-12-1889.
Pelos decretos estaduais nºs 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-1892, é criado o distrito de
Ubatiba e anexado ao município de Maricá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 2
distritos: Maricá e Ubatiba.
Pela lei nº 1722, 31-10-1921, o distrito de Ubatiba passou a denominar-se Flamengo.
Pela lei estadual nº 2075, de 02-12-1926, é criado distrito de Inoã e anexado ao município
de Maricá. Sob a mesma lei o diistrito de Flamengo passou a denominar-se Posse.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3
distritos: Maricá, Inoã e Posse (ex-Flamengo).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
No quadro fixado para vigorar no período de I939-1943, o município é constituído de 3
Maricá, Inoã e Posse ex-Ubatiba.
Pelo decreto-lei estadual nº 1056, de 31-12-1943, o distrito de Posse passou a denominarse Itapeteiú.
Em divisão terrirtorial datada de I-VII-1955, o município é constituído de 3 distritos:
Maricá, Inoã e Itapereiú.
Assimm permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Pelo decreto legeslativo 5413, de 24-10-1964 que aprova as deliberações municpais nº
239 e 281, de e 28-11-1962 e 02-06-1964, o distrito de Itapeteiú passou a denominar-se Manoel
Ribeiro.
Em “Síntese” de 31-XII-1994, o município é constituído de 3 distritos: Maricá, Inoã e
Manoel Ribeiro ex-Itapereiú.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Santa Maria de Maricá para simplesmente Maricá, allterado pelo decreto estadual nº 18, de
27-12-1889.

