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PROCURADORIA
EXTRATO
GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso de Bem Público ng. 09-018/2018, com base na Lei ng

8.666/93 e no Decreto ng 6844/2017, conforme o Processo Administrativo ng
50.541/2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e, do outro lado, INSTITUTO NACIONAL
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, inscrito no CNPJ sob o

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 311/GP/2018
Exonerando, a contar de 23 de fevereiro de 2018, MARCELLE
DE CASTRO FABIANO, do Cargo em Comissão de Assessor
Especial da Presidência, Símbolo SB, do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias
(IPMDC).
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 312/GP/2018
Nomeando, a contar de 23 de fevereiro de 2018, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, MARCELLE DE CASTRO FABIANO, para exercer
o Cargo em Comissão de Presidente, Símbolo SS, Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias (IPMDC).
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 313/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 01 de janeiro de 2010, o(a)
servidor(a) JORGE CHAGAS DE LIRA, matrícula n.º 225090, lotado(a) na SMSDC, conforme Processo Administrativo n.º
62.852/2011, anexo ao de n.º 27.333/2016.
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 314/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 01 de setembro de 2006,
o(a) servidor(a) ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA,
matrícula n.º 11927-7, lotado(a) na SMSDC, conforme Processo
Administrativo n.º 16.954/2009.
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 315/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 13 de dezembro de 2017,
o(a) servidor(a) FLORIANO SOARES DE BRITO, matrícula n.º
17658-6, lotado(a) na SMSDC, conforme Processo Administrativo
n.º 59.864/2017.
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 316/GP/2018
Exonerando, a contar de 16 de fevereiro de 2018, ROGERIA
DE MELO FERNANDES LEAL, do Cargo em Comissão de
Coordenador Bolsa Família, Símbolo CC/2+ST (30%), da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Em 22/02/2018.
PORTARIA N.º 317/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de fevereiro de 2018, BIANCA
THOMAZ DA CUNHA, do Cargo em Comissão de Assistente
Operacional, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Obras.
Em 22/02/2018.

ng 00.662.270/003-20.

OBJETO:

O presente Termo de CESSÃO DE USO do imóvel de propriedade do Município de
Duque de Caxias, localizado na Rua Piracicaba, Lote 02 ao 24, quadra 15, Jardim
Gramacho, Duque de Caxias - RJ, com fim específico de que ali seja instalada a
Escola Padrão, nos termos do Acordo de Cooperação firmado em 25/07/2017,
registrado no INMETRO, sob o ng 04/2017 e publicado no DOU em 29/08/2017, COB
o ng 166. A presente Cessão de Uso tornar-se-á nula, independente de ato especial,
caso seja dado ao imóvel destinação diversa da prevista, conforme constante no
Processo Administrativo ng 50.541/2018.

DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 19 de janeiro de 2018.

WASHL
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Prefeito do Município de Duque de Caxias
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QDE

CPL – Comissão Permanente de Licitação

Praça Robe rio Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ.. CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2572-8820
w w w .duq ued eeaxias.rj .gov. br

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2018
Processo Administrativo n.º 52.285/2017
AVISO
Considerando que no presente procedimento existe impugnação ao
edital a ser analisada em seus argumentos pela Secretaria requisitante.
Considerando que temos pedidos de esclarecimentos pendentes de
resposta.
Considerando que não há tempo hábil para que seja finalizada
a análise da referida impugnação, bem como, dos pedidos de
esclarecimentos.
Desta forma para que não haja prejuízo a esta administração e a
nenhum possível interessado em participar do certame, fica ADIADO
SINE DIE o Pregão Eletrônico n.º 003/2018.
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
Duque de Caxias, 23 de fevereiro de 2018.

Em 23/02/2018.

Peterson da Silva Cabral
Pregoeiro

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

Sexta-feira
23 de fevereiro de 2018
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETARIA

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

p r o c u r a d o r ia

GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIAS

PO R TAR I A SME N° 010/2018

PORTARIA n° 01/GPG/PGM/2018

A Secretária Municipal de Educação, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4o
do Manual do Sindicante, aprovado pela Resolução n° 01 de 19 de Março de 2013,
RESOLVE instaurar Sindicância e designar comissão para apurar os fatos descritos

Nomeia Diretora para a gestão do
FEPGM/DC.

através do Termo de Declaração apresentado pelo Ministério Público, apontando
supostos fatos graves ocorridos na Escola Municipal Dr. Ricardo Augusto de
Azeredo Viana, designando para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da publicação, os servidores Elisângela do Amaral Soares

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, com fundamento no artigo 8o

- Matrícula

n° 12683-0, Maria Eloiza Carvalho Pinto Pimenta - Matrícula n° 35389-2 e Serly de

da Lei Municipal n° 2875, de 28 de dezembro de 2017,

Mattos Nunes Uno - Matrícula n° 10832-1, sob a Presidência do primeiro.

RESOLVE:
Art. Io Nomear a servidora BEATRIZ DE SOUSA GONÇALVES, Diretora

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2018.

Administrativa da Procuradoria Geral do Município, matrícula n° 36.068-6, para exercer a
função de Diretora para a gestão do Fundo Especial de Honorários Advocatícios da
Procuradoria Geral do Município - FEPGM/DC, a contar de 01 de janeiro de 2018.

1U,

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

M ARISE M OREIRA RIBEIRO

Secretária Municipal de Educação
MAT. 35.149-0
• Mar] <p Moreis

Duque de Caxias, 20 de fevereiro de 2018.
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Mat. 3&149-Q

CME – Conselho
Municipal de Educação
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

CAXIAS

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 4o Andar - 25 de Agosto - Duque de Caxias
CEP. 25.071-120 - Tel: 2772-0938/2771-5870 E-mail: assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br
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PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
DE DUQUE DE CAXIAS
CONSELHO
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CME/DC n5; 14/2014

)O
r( < f
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Revoga a Deliberação CME/DC nQ
02/2005, que fixa normas para
autorização de funcionamento de
Instituições privadas de Educação
Infantil que assistem e educam
crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses.

Praça Roberto Silveira, 31, 3® andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone:
(021) 2672-8820
PORTARIA
n° 02/GPG/PGM/2018
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Autoriza
a
assinatura
de
Coordenadores da PGM-DC em
ofício que oriente o cumprimento de
decisão judicial.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS, no
uso de suas atribuições legais,
DELIBERA:

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, com fundamento no art. 59 da
Lei Orgânica Municipal

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESOLVE:
Art. Io Delegar aos Coordenadores das Coordenadorias da Procuradoria Geral
do Município a competência para assinar ofícios que orientem o cumprimento de decisão
judicial que impliquem em obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 15. a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, á
oferecida em Creches e Pré-escolas, as quais se caracterizam como
espaços institucionais, não domésticos, que constituem estabelecimentos
educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças na
faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.
Parágrafo único. É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de
crianças a partir de 4 (quatro) anos de idade, estes completados até o dia
31 (trinta e um) de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Todas as Instituições de ensino que cuidam e educam crianças de
0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, localizadas no município de
Duque de Caxias, devem ser autorizadas, inspecionadas e avaliadas pelo
Conselho Municipal de Educação, de acordo com esta e outras legislações
pertinentes, excetuando-se as mantidas pela União.

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2018.

Art. 35. A autorização de funcionamento e a inspeção das Instituições
privadas de Educação Infantil, que atuam na educação de crianças de 0
(zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze meses), serão reguladas pelas normas
desta Deliberação.

MAURTCIO GOMES VIEIRA
Prqcurador Geraldo Município de Duque de Caxias
itrícula 35.763-4

Praça Roberto Silveira, 31,32 andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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Parágrafo único. Para efeitos desta Deliberação, entende-se por
Instituições privadas de Educação Infantil aquelas enquadradas nas
categorias de particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, nos
termos do artigo 20 da Lei Federal nQ 9.394/1996.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS

I - particulares em sentido restrito, as que são instituídas e mantidas por
uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características abaixo; (Incluído pela Deliberação n°
017, de 2017)

Art. 8 o. A Educação Infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral
da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) e ll(o n z e ) meses de idade, em seus
aspectos físico, psicomotor, cognitivo, linguístico, afetivo, ético, estético,
cultural e social, complementando a ação da família e da comunidade.

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas inclusive de
cooperativas de professores e alunos que incluam em sua entidade
mantenedora
representantes
da
comunidade;
(Incluído
pela
Deliberação n° 017, de 2017)

Parágrafo único. Nesta etapa, a ação pedagógica será caracterizada
pela indissociabilidade entre as ações de educar e cuidar, considerando as
vivências socioculturais das crianças.
Art. 9o. A Educação Infantil tem como objetivos:

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atendam a
orientação confessional e ideologia específica, e ao disposto no inciso
anterior; (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)
IV - filantrópicas - são pessoas jurídicas de direito privado que não
possuem finalidade lucrativa e promovem assistência educacional à
sociedade carente. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)
Art. 4^. A Educação Infantil será oferecida em:

I - Proporcionar as condições adequadas à promoção do bem-estar, da
proteção, do cuidado e educação, das aprendizagens
e do
desenvolvimento da criança;
II - Estimular a criança a observar e explorar o ambiente em que vive,
com atitude de curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente,
agente transformador e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

I - Creches ou entidades equivalentes, para crianças de 0 (zero) a 3 (três)
anos e 11 (onze) meses de idade;

III - Possibilitar à criança situações que a levem a estabelecer e ampliar
suas relações sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;

a) A modalidade Creche organiza-se, conforme faixa etária, pela forma a
seguir:

IV - Promover situações de aprendizagens significativas e intencionais
que possibilitem a apropriação e produção de conhecimento e cultura.

D De 0 (zero) até 11 (onze) meses - Berçário I;

CAPÍTULO III

2) De 1 (um) ano até 1 (um) ano e 11 (onze) meses - Berçário II;

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO REGIMENTO ESCOLAR

3) De 2 (dois) anos até 2 (dois) anos e 11 (onze) meses - Maternal I;

Art. 10. A Proposta Pedagógica das Instituições de Educação Infantildeve
estar fundamentada na concepção de criança como cidadã, em processo
de desenvolvimento ativo da construção do seu conhecimento, como
sujeito social e histórico, e deve, conforme determinam as Diretrizes
Curriculares Nacionais, ser baseada nos seguintes princípios norteadores:

4) De 3 (três) anos até 3 (três) anos e 11 (onze) meses - Maternal II.
II - Pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze)
meses de idade;
a) A modalidade Pré-escola organiza-se, conforme faixa etária, pela forma
a seguir:

I - Princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e
do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas,
identidades e singularidades;

D De 4 (quatro) anos até 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses - PréEscola I;
2) De 5 (cinco) anos até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses - Pré-Escola II.

3

III - Centros Comunitários de Educação Infantil instituídos por:

a) Grupos de pessoas físicas;

5

III - Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
da diversidade de criações e de manifestações artísticas e culturais.
Parágrafo único. A elaboração e a implementação da proposta
pedagógica de cada instituição devem expressar esses princípios e as
suas peculiaridades, referentes tanto à ideias e concepções, como à
infraestrutura e ao pessoal disponível.

b) Grupos de uma ou mais pessoas jurídicas;

c) Cooperativas Educacionais;
d) Todos os Grupos mencionados acima não terão fins lucrativos, além de
serem obrigados a cumprirem as determinações abaixo assinaladas.
D As Entidades mantenedoras, deverão ter em seu quadro funcional
representantes da comunidade;
2) Não deverá haver remuneração a qualquer integrante da Diretoria
da Entidade mantenedora;
3) Os serviços prestados por essas Entidades mantenedoras, deverão
ser destinados para um público que tenha, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) de seus integrantes com renda familiar
de até 2 (dois) salários mínimos.
Art. 5 2 . As crianças com necessidades educacionais especiais integrarão
classes regulares, sempre que possível.
Art. 62. As instituições de Educação Infantil poderão funcionar em
diferentes horários:
I - Parcial - Aquele em que o aluno frequenta
funcionamento;

II - Princípios Políticos dos direitos e deveres de cidadania, no exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática;

um dos turnos de

II - Ampliado - Aquele em que o aluno frequenta um dos turnos e amplia
sua permanência no estabelecimento, sem, no entanto, completar o
horário do outro turno;
III - Integral - Aquele em que o aluno frequenta o horário correspondente
aos dois turnos de funcionamento.
Parágrafo único. A jornada máxima de permanência da criança no
ambiente institucional da Creche ou Pré-escola é de 10 horas diárias, para
que se garanta o seu necessário tempo de convivência no ambiente
familiar.
Art. 7 2 . A entidade mantenedora é a responsável pela gestão pedagógica
e administrativa das instituições de ensino para crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos e ll(o n z e ) meses, respeitada a legislação do sistema ao qual
está integrada.

§ 1Q. A Proposta Pedagógica não será objeto de avaliação ou de aprovação
por parte do Poder Público,
A r t . l l . As Instituições de Educação Infantil deverão elaborar e executar a
sua proposta pedagógica considerando os seguintes aspectos:
I - As concepções de criança, infância, educação, educação infantil,
conhecimento, cultura, aprendizagem, desenvolvimento, currículo e
sociedade;

II - Os fins e objetivos da escola e da Proposta Pedagógica;
III - O diagnóstico socioeconômico e cultural da população a ser atendida
e da comunidade na qual se insere;
IV - Regime de funcionamento, descrevendo com clareza como se dará o
funcionamento do horário parcial, do horário ampliado e do horário
integral;
V - O espaço físico, as instalações e os equipamentos;
VI - Os profissionais de que dispõe, especificando os cargos e funções,
habilitações e níveis de escolaridade;
VII - A organização de todos os grupos de crianças, indicando em cada um
deles as faixas etárias das crianças, o número de crianças e de
professores; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
VIII - A inclusão de crianças com necessidades especiais; (Renumerado
pela Deliberação n° 017, de 2017)
IX - A organização do cotidiano do trabalho junto
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)

às

crianças;

X - O processo de acompanhamento do desenvolvimento integral das
crianças; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
XI - O processo de articulação da Educação Infantil com o Ensino
Fundamental; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
XII - O processo de planejamento geral e avaliação institucional.
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
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Parágrafo único. Nos casos de pedido para funcionamento como
instituição bilíngue, inserir na Proposta Pedagógica qual será a segunda
língua a ser ministrada e a forma de funcionamento.

g) Os direitos e deveres das crianças e dos profissionais;

Art. 12. Os currículos da Educação Infantil devem ter base comum
nacional, a ser complementada, em cada estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

VI - Da avaliação do processo educacional das crianças e da instituição;

Art. 13. As Instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos
para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do
desenvolvimento da criança, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação, garantindo:
a) A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e
interações das crianças no cotidiano;

b) A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças
(relatórios, portfólios, fotografias, desenhos, álbuns, entre outros);

c) A continuidade dos processos de aprendizagens, por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes momentos vividos pela criança;
d) A documentação específica, contendo um relatório descritivo que
permita registrar os processos de desenvolvimento e aprendizagem de
cada criança;
e) A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento
das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao
ensino fundamental, e que não poderá ocasionar, em hipótese alguma,
a retenção do aluno;
f) A carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas pelo mínimo de
200 dias de trabalho educacional;
g) O atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o
turno parcial, e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
h) No controle de frequência pela instituição pré-escolar, será exigido o
mínimo de 60% do total de horas da criança;
i) A expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Art. 14. O Regimento Escolar é o documento normativo elaborado pela
instituição de Educação Infantil, de acordo com a legislação vigente, de
sua inteira responsabilidade, devendo ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos.
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§1^. Todas e quaisquer alterações na estrutura, composição e
funcionamento da escola deverão ser incluídas no Regimento Escolar, sob
a forma de adendo ou reformulação, e serão, também, devidamente
registradas em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
§29. As alterações do regimento escolar entrarão em vigor no próximo
período letivo.
Art. 15. A elaboração do Regimento Escolar deverá orientar-se pelo
seguinte roteiro:
I - A identificação da Instituição
Mantenedora, que deverá conter:

de Educação Infantil

e de sua

a) A denominação;

h) O espaço físico.

VII - Da Matriz Curricular.
Art. 16. A escola deverá manter em sua secretaria escolar, livros de
registros e arquivos documentais, que funcionarão como centro de
informações, de modo a garantir a guarda e conservação da
documentação existente na Instituição, e deverá contemplar:
a) Arquivo dos Atos Legais da Escola (Ata de Criação, Cadastro junto ao
Sistema de Ensino, Parecer de Autorização de funcionamento, e outros
atos legais);
b) Arquivo da Legislação do Ensino;
c) Arquivo da Documentação dos Recursos Humanos da Escola;
d) Arquivo da Documentação dos Alunos, devidamente organizados em
pastas individuais.
§1-. A guarda da documentação deve ser criteriosa, para assegurar a
rapidez das informações.
§2 2 . À Instituição de Educação Infantil á facultada a contratação de
secretário escolar e, em optando por não fazê-lo, atribui-se ao diretor a
responsabilidade de manter organizada e atualizada a documentação dos
educandos. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)
CAPÍTULO IV
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 17. A Equipe Pedagógica das Instituições de Educação Infantil deve
ser composta pelo Diretor, pelo Coordenador Pedagógico, por Professores
e Auxiliares de Ensino.
§12. Os Diretores das Instituições de Educação Infantil, deverão possuir
formação superior em Pedagogia;
§22. Entende-se por Auxiliar de Ensino, o profissional com formação
mínima e que tenha concluído o Curso de Formação de Professores (antigo
Normal), sendo que este atuará junta mente com o Professor, em sala de
aula e em outros espaços pedagógicos.
§3 2 . Os Auxiliares de Ensino atuarão sob a orientação do Professor, de
acordo com a relação Profissional/Aluno mencionada nesta Deliberação.
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Art. 18. A Organização dos grupos decorrerá das especificidades da
Proposta Pedagógica, e não deverá exceder a relação Professor/Criança
adiante descrita:
I - Na faixa etária de 0 (zero) a l(u m ) ano e ll(o n z e ) meses, para cada
turma de 6(seis) crianças, haverá l(u m ) professor, que, a partir da
matrícula da 7â(sétima) criança, contará com um auxiliar de ensino,
limitando-se ao máximo de 12(doze) alunos por turma;
II - Na faixa etária de 2 (dois) anos aos 2 (dois) anos e ll(o n z e ) meses,
para cada turma de 8 (oito) crianças, haverá l(u m ) professor, que, a partir
da matrícula da 9§(nona) criança, contará com um auxiliar de ensino,
limitando-se ao máximo de 16(dezesseis) alunos por turma;

c) O endereço completo da escola, endereço eletrônico, telefone, fax;

III - Na faixa etária de 3(três) anos aos 3(três) anos e ll(o n z e ) meses, para
cada turma de 10 (dez) crianças, haverá 1 (um) professor, que, a partir da
matrícula da l l g (décima primeira) criança, contará com l(u m ) auxiliar de
ensino, limitando-se ao máximo de 20(vinte) alunos por turma;

d) Os dados cadastrais da entidade Mantenedora.

IV - Na faixa etária de 4 (quatro) anos aos 5(anos) anos e ll(o n z e ) meses:

b) O tipo: Creche e/ou Pré-escola;

II - Os fins e objetivos da Instituição;
III - Da organização dos Grupos:
a) A nomenclatura e critérios para a organização dos grupos;
b) O número de crianças e de profissionais por grupo.
IV - Da organização da Ação Educativa:
a) A concepção de currículo;
b) A organização do planejamento didático-pedagógico.

a) Sendo o horário de atendimento Integral, para cada turma de 12

(doze) crianças, haverá 1 (um) professor, que, a partir da matrícula
da 13§ (décima terceira) criança, contará com 1 (um) auxiliar de
ensino, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) alunos por turma;

b) Sendo o horário de atendimento Parcial, haverá 1 (um) professor
para cada turma, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) alunos por
turma.
Art. 19. As Instituições podem optar pelo funcionamento com grupos
compostos por crianças de faixas etárias diferentes na modalidade Creche
e, também,
na modalidade Pré-escola, obedecendo à relação
profissional/criança correspondente à menor faixa etária.

a) Os diversos setores e equipes que compõem a estrutura administrativa
e deliberativa da Instituição;

Art. 20. Os horários do Diretor e do Coordenador Pedagógico deverão ser
organizados de modo que sempre haja um responsável durante o período
de funcionamento, observando-se a carga horária mínima de 4 (quatro)
horas diárias, totalizando-se ao menos, 20 (vinte horas) semanais.

b) A forma de organização, composição, atribuições dos setores e da
equipe e sua qualificação profissional;

Parágrafo único. As funções de Diretor e Coordenador Pedagógico serão
exercidas por profissionais distintos.

c) O calendário escolar;

Art. 21. A Docência da Educação Infantil será exercida por um profissional
detentor de, pelo menos, uma das seguintes formações:

V - Da organização Administrativa:

d) O horário de funcionamento;
e) O período de férias;
f) A matrícula;

I - Em nível médio, Curso de Formação de Professores (antigo Normal);
II - Em nível superior, em cursos de graduação que confiram habilitação
legal para o magistério na Educação Infantil.
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Art. 22. A Escola bilíngue contratará, para lecionar
pela instituição, professor com habilitação/proficiência
ficando sua atuação na Educação Infantil condicionada
elaborados juntamente com os demais professores
Pedagógico.

o idioma escolhido
na segunda língua,
aos planejamentos
e o Coordenador

Art. 23. A Instituição que possuir piscina deverá ter em seu quadro de
pessoal um profissional que desempenhe a função de Guardião de Piscina,
devidamente habilitado, e com curso certificado na área, em número
suficiente para as piscinas existentes.
CAPÍTULO V

apropriado para a guarda da documentação do aluno e da instituição, e
que proporcione facilidade para o atendimento;
II - Sala dos professores/coordenação pedagógica, que será destinada à
troca de experiências dos profissionais da instituição e atendimento
reservado;
III - Salas para atividades das crianças, medindo, ao menos, um metro
quadrado por criança, respeitando a ocupação máxima correspondente a
80% (oitenta por cento) da área física; com mobiliário e equipamentos
adequados, que permitam variar sua disposição; boa ventilação e
iluminação, com piso devidamente adequado, sendo terminantemente
proibido o uso de carpete ou tapete.

DA INFRAESTRUTURA

IV - Espaço para colocação de espelho, em tamanho e altura que
possibilite a visualização completa das crianças;

Art. 24. Os espaços físicos, os materiais e equipamentos das instituições
de Educação Infantil, sendo indicadores importantes para a definição de
práticas educativas de qualidade, devem respeitar as necessidades de
saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene,
aprendizagens e aconchego, características das crianças de 0 (zero) a 5
(cinco) anos e ll(o n z e ) meses, assim como visar a execução da Proposta
Pedagógica adotada.

V - Espaço com identificação para que as crianças guardem seus
pertences;
VI - Espaço destinado à cozinha e despensa, com instalações adequadas
de ventilação e exaustão, para o armazenamento e o preparo de
alimentos, que atendam às exigências da nutrição, saúde, higiene e
segurança, nos casos de oferta de refeições;

Art. 25. O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização,
acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em conformidade
com a legislação que rege a matéria, admitindo-se para os Centros
Comunitários de Educação Infantil a adequação às peculiaridades locais,
desde que devidamente comprovada pela Equipe de Comissão
verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação.

VII - Área externa, seja esta ao ar livre ou coberta, de preferência
arborizada ou ajardinada, com parque infantil equipado com brinquedos
em perfeito estado de conservação e manutenção, próprios para
diferentes faixas etárias, em número compatível com o quantitativo
atendido pela instituição, que ofereça segurança e possibilite o
desenvolvimento de atividades de expressão física, artística, estética, de
lazer e ambiental.

§12. As instituições de Educação Infantil devem contemplar as
especificidades de cada agrupamento que atende, bem como possibilitar a
acessibilidade de crianças e adultos com deficiências.

Art. 29. As Instituições de Educação Infantil que atendem à faixa de 0
(zero) a 3 (três) anos em período integral, devem também dispor de:

§22. Em se tratando de grupos de Educação Infantil, em escolas de Ensino
Fundamental e/ou Médio, alguns dos espaços deverão ser de uso exclusivo
das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e ll(o n z e ) meses, podendo
outros serem compartilhados com os demais níveis de ensino, desde que a
ocupação ocorra em horário diferenciado.
Art. 26. Os prédios onde funcionam as instituições de Educação Infantil
devem ser de uso exclusivo para atividades educacionais, não se
admitindo dependências comuns a domicílios ou a estabelecimentos
comerciais, excetuando-se as cantinas.
Art. 27. As construções, adaptações, reformas ou ampliações das
edificações destinadas à Educação Infantil deverão seguir as
11

I - Dormitórios com berços de uso individual, assegurada a distância entre
um e outro e em relação à parede de, no mínimo, 50 (cinquenta) cm, para
o atendimento dos bebês.
II - Salas para repouso das demais crianças, providas de colchonetes
cobertos com napa e forrados com tecido, de tamanhos apropriados para
cada faixa etária;
III - Espaço adequado ao banho e higiene dos bebês, contendo piso
antiderrapante, trocador e pia, alteados em tomo de 90 (noventa) cm,
para facilitar o trabalho dos professores;
IV- Espaço adequado ao banho das crianças, contendo piso
antiderrapante, e chuveiros em número suficiente, bem como cadeira para
banho das crianças com deficiências;
13

especificações estabelecidas nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura
para Instituições de Educação Infantil, do CNE-MEC, e no Código de Obras
e Posturas do Município de Duque de Caxias.

v - Local para a m a m e n ta ç ã o , que ofereça condições de higiene, conforto
e privacidade, além de estarem providos de cadeiras e/ou poltronas com
encosto;

§12 . O acesso à entrada principal das edificações e suas passagens
internas que apresentem desnível em relação à rua ou aos ambientes
internos devem ser feitos por meio de rampas equipadas com corrimão e
piso antiderrapante.

VI - Lactário destinado à higienização, ao preparo e à distribuição das
mamadeiras dos bebês de até 01 (um) ano de idade, prevendo técnicas de
higiene alimentar, de forma que se ofereça às crianças uma dieta
saudável, sem risco de contaminação;

§22. O imóvel deverá garantir ambientes amplos, que permitam a livre
movimentação das crianças, conforme os preceitos de acessibilidade
universal previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
pelo Decreto Federal nQ 5.296, de 02/12/2004, e pela Resolução nQ 08, de
20/07/2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência - CONADE, observadas em tudo a Lei nQ 10.048/2000 e a Lei nQ
10.098/2000.

VII - Espaço específico para o banho de sol das crianças;

§3 2 . As janelas e sacadas existentes no pavimento superior devem ter
grade(s) ou tela(s) protetora(s).

X - Bancadas para a guarda de brinquedos e materiais utilizados pelas
crianças, dispostos de modo acessível.

§4 2. Todos os ambientes deverão ser bem iluminados e ventilados,
preferencialmente de maneira natural, proporcionando não só conforto
visual e térmico para crianças e adultos que os utilizam, como também a
salubridade, ao contribuir para a não proliferação de focos de doenças.

Art. 30. Os equipamentos, mobília e brinquedos das Instituições de
Educação Infantil devem ter manutenção periódica, a fim de garantir a
segurança dos bebês e das crianças.

§5 2 . A piscina deve possuir, em seu contorno, piso antiderrapante, lona
protetora apropriada e grades, com a altura exigida pelo órgão
competente (estabelecer o órgão, ou a exigência se torna inexequível exemplo de tipo aberto), que isole a área, e mantenha a segurança dos
alunos.

DA AUTORIZAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

§ 6 2 . o imóvel deve dispor de sanitários destinados exclusivamente ao uso

de profissionais que prestam serviços na instituição e aos visitantes,
adaptados para 0 uso de pessoas com necessidades físicas especiais.

§7 2 . As instalações sanitárias devem estar disponíveis em quantidade
proporcional ao número de alunos matriculados, além de serem próprias
para 0 uso das crianças, separados por gênero, com entradas
independentes e equipadas com sanitário infantil, em todos os casos,
adaptados para 0 uso de alunos com necessidades físicas especiais.
§82. Os bebedouros devem estar disponíveis em quantidade proporcional
ao número de alunos matriculados, além de serem equipados com
elemento filtrante, e apresentarem dimensões e características que
facilitem seu uso pelas crianças.
Art. 28. Os espaços internos e externos das Instituições de Educação
Infantil devem ser adequados às atividades administrativas, pedagógicas,
recreativas, culturais, de higiene, de alimentação, de descanso e de
serviços gerais, contendo estrutura básica que contemple:
I - Espaços para secretaria escolar/administração, em local seguro e

VIII - Lavanderia ou serviço equivalente para limpeza exclusiva
vestuário e das roupas de cama e de banho das crianças;

do

IX - Prateleiras e/ou armários para a guarda das fraldas, do vestuário, das
roupas de cama e de banho das crianças, preservando a higiene individual;

CAPITULO VI

Art. 31. A Autorização de Funcionamento é o ato pelo qual o Conselho
Municipal de Educação regulariza e permite o funcionamento da
Instituição privada de Educação Infantil, no seu âmbito de competência,
cumpridas as exigências desta Deliberação.
§ 1 -■ As Instituições privadas de educação infantil, vinculadas ao Sistema
Municipal de Ensino, deverão protocolar pedido de autorização no
protocolo da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, pelo menos, 120
(cento e vinte) dias antes do início de suas atividades.
§22. As Instituições já em funcionamento, mas ainda sem a devida
autorização, deverão regularizar sua situação, protocolando pedido de
autorização de funcionamento no protocolo da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias.
Art. 32. O pedido de Autorização/Credenciamento de funcionamento das
Instituições Privadas de Educação Infantil é realizado mediante
requerimento inicial dirigido à Secretaria Municipal de Educação, que
deverá ser encaminhado para apreciação do Conselho Municipal de
Educação, de acordo com as normas específicas para esta etapa da
educação básica, e será obrigatoriamente instruído com os seguintes
documentos:

^

*

Sexta-feira
23 de fevereiro de 2018

Boletim Oficial
do Município

7
BOLETIM nº 6512

14

16

I - Requerimento inicial solicitando a autorização e especificando a etapa
pretendida de educação infantil, firmado pela pessoa física responsável
pela mantenedora da Instituição de Ensino Privada, ou pelo representante
legal da pessoa jurídica, comprovada a representação por documento
hábil anexado ao requerimento;

Art. 34. Cabe ao Conselho Municipal de Educação, por meio de Equipe de
Professores designadas para este fim, no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da primeira protocolização do pedido de Autorização de
Funcionamento, designar uma Comissão Verificadora para:

entidade

I - Verificar, in loco, as condições para atendimento do pleito, conforme
esta deliberação e os demais instrumentos legais concernentes à matéria;

a) Da
Instituição
Confessional,
Comunitária
e
Filantrópica,
apresentação de Ata da Diretoria e do Estatuto da Mantenedora;
(Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

II - Analisar os autos processuais, consoante as normas desta Deliberação
e demais instrumentos legais concernentes à matéria, e, considerando o
resultado da(s) visita(s) ao imóvel, pronunciar-se conclusivamente, sobre
as condições para deferimento ou indeferimento do pedido de autorização
de funcionamento, observando que:

II - Cópia legível e autenticada do ato constitutivo da
mantenedora, registrado na Junta Comercial, sendo exigível:

b) Da Sociedade Privada, apresentação do Contrato Social;
c) Da Empresa Individual, Declaração de Empresário.

III - Cópia legível e autenticada da última alteração contratual efetuada,

ca so n ão e ste ja c o n s o lid a d a em seu re s p e c tiv o A to
d e v id a m e n te re g is tra d a na fo rm a do in c is o II d e ste a rtig o ;

C o n s titu tiv o

e

IV - Prova de identidade e de residência da pessoa física, ou dos sócios,
da mantenedora da instituição, consistindo de cópias legíveis e
autenticadas da cédula de identidade, do CPF e de um dos seguintes
comprovantes de residência:
a) Conta de prestação de serviços públicos em seu nome;
b) Correspondência de instituição bancária ou de crédito, em seu nome;
c) Contrato de locação em seu nome;
d) Recibo de pagamento de condomínio em seu nome.
V - Cópias do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mencionando
Educação Infantil como código da atividade principal;
VI - Prova de idoneidade financeira da entidade mantenedora da
instituição, consistindo de certidão negativa do cartório de distribuição
pertinente, com validade na data de formação do processo;
VII - Cópia legível e autenticada do Alvará de Localização, definitivo,
mencionando Educação Infantil como atividade, fornecido pela Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias; (Alterado pela Deliberação n° 017, de

2017 )

VIII - Cópias autenticadas de comprovante de registro de propriedade
imobiliária; ou de contrato de locação, ou cessão do direito ao uso do
imóvel, onde conste expressamente a finalidade educacional, com prazo
15

igual ou superior a 3 (três) anos, com período a vencer de, no mínimo, 2
(dois) anos, na ata de formação do processo de pedido de autorização ou
credenciamento de funcionamento, com reconhecimento das firmas dos
contratantes; (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)
IX - Declaração de capacidade máxima de atendimento (anexo);
X- Designação do membro da Direção, do responsável pela Proposta
Pedagógica e do corpo docente, juntando cópias legíveis e autenticadas
(Anexo II, III, IV e V):
a) Da cédula de identidade;
b) Do CPF;
c) Do comprovante de residência, nos mesmos termos expostos no inciso
IV deste artigo;
d) Do comprovante da habilitação para o exercício da função;
e) Para a instituição com piscina, exige-se também o Laudo de Vistoria do
Corpo de Bombeiros;

XII - Cópia autenticada do Regimento Escolar, devidamente registrado no
Cartório de Títulos e Documentos ou Junta Comercial;
que

contemple

XIV - Quadro de indicação das equipes técnica, pedagógica
administrativa; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)

Comissão Verificadora até a emissão do Ato Autorizativo pelo Conselho

Municipal de Educação, a quem cabe providenciar sua entrega ao
representante legal da mantenedora, mediante recibo no corpo do
processo;

b)
No caso de conclusão desfavorável, a Comissão Verificadora deve
dar pronta ciência de seus termos ao requerente, fornecendo-lhe cópia da
conclusão denegatória, mediante recibo no corpo do processo, bem como,
informando-lhe do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso
ao Conselho Municipal de Educação, advertindo-o da impossibilidade de
funcionamento até a decisão final do recurso; (Renumerado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
c)
No caso de descumprimento da obrigação negativa imposta na
alínea anterior a instituição terá o nome imediatamente encaminhado aos
órgãos fazendários municipais, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e
ao Juizado da Infância e Adolescência e a Secretaria de Assistência Social
e Direitos Humanos (em se tratando de Instituições comunitárias,
confessionais e filantrópicas). (Alterado pela Deliberação n° 017, de

2017)

d)
Interposto o recurso na forma do artigo anterior, caberá a Comissão
Verificadora que proferiu a decisão o juízo de reconsideração do laudo
denegatório, no prazo de 10 dias úteis. (Incluído pela Deliberação n°
017, de 2017)
e)
Em caso de reconsideração da decisão desfavorável, deve-se dar
prosseguimento ao processo, a fim de garantir o deferimento ao pleito do
recorrente. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)
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f)
Mantida a decisão desfavorável, os autos serão encaminhados ao
Conselho Municipal de Educação para análise do recurso. (Incluído pela
Deliberação n° 017, de 2017)
§1-. O Laudo Conclusivo será substituído pelo Ato Autorizativo, até sua
expedição, e este último, quando emitido, terá consignada a data da
emissão do Parecer Favorável como a de início de funcionamento
autorizado; (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)
§29. Verificado o não cumprimento ao que determina a presente
Deliberação, a Comissão Verificadora notificará o representante legal,
concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais
duas vezes sucessivamente, em igual período, mediante solicitação do
representante legal por escrito no corpo do processo; (Alterado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
§3-. O Conselho Municipal de Educação terá até 120 (cento e vinte) dias, a
partir da protocolização do pedido de autorização, para se pronunciar;
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
§45. A inobservância ao disposto nesta
Deliberação ensejará
encaminhamento de relatório circunstanciado ao Conselho Municipal de
Educação sobre a instituição que o submeterá à análise do Colegiado, e se
pronunciará, através de parecer indicativo de: (Renumerado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
I. Suspensão temporária de funcionamento da instituição;

XI - Declaração de atendimento às Leis 10.048/2000 e 10.098/2000;

XIII - Cópia autenticada da proposta pedagógica,
detalhadamente o atendimento à Educação Infantil;

a)
Na hipótese de conclusão favorável, deve dar pronta ciência ao
requerente no corpo do processo, de que está, desde já, automaticamente,
autorizado a funcionar nas bases discriminadas no laudo conclusivo da

e

XV - Termo de compromisso do diretor; (Renumerado pela Deliberação
n° 017, de 2017)
XVI - Termo de compromisso do responsável pela proposta pedagógica;
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
XVII - Quadro de indicação do corpo docente; (Renumerado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
XVIII - Quadro de indicação dos auxiliares de ensino; (Renumerado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
XIX - Quadro de indicação do guardião de piscina. (Renumerado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
Art. 33. Os estabelecimentos que possuam mais de um endereço deverão
solicitar autorização para cada uma das unidades físicas, vinculando-as ao
respectivo CNPJ.

II. Revogação do credenciamento/autorização, independentemente
da vigência.
§55. A instituição que obtiver parecer que indique a aplicação dos incisos
previstos neste artigo poderá interpor recurso ao Conselho Municipal de
Educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência do
parecer. (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)
Art. 35. O Conselho Municipal de Educação deverá comunicar através de
relatório técnico consubstanciado aos órgãos fazendários municipais, ao
Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e
Adolescência, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos (em se tratando de instiuições comunitárias, filantrópicas e
confecionais) os casos de funcionamento irregular, negativa de
credenciamento ou autorização de funcionamento, instando-os a tomarem
as providências cabíveis a cada qual, imediantamente após esgotados
todos os prazos e recursos administrativos estabelecidos por esta
deliberação. (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)
Parágrafo Único: Constatado pela Comissão Verificadora, após análise
documental e física, que se trata de serviço sócio assistencial de
convivência e fortalecimento de vínculos destinado a crianças de até 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses e que não há oferta de ensino pela
Instituição comunitária, confessional ou filantrópica, ou seja, as crianças
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são apenas assistidas pela Instituição e tem comprovação de matrícula
escolar
na
rede
pública,
deverá
ser
encaminhado
relatório
consubstanciado para a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos deste município a quem cabe fiscalizar e acompanhar as
Instituições Assistenciais com cópia para o Conselho Tutelar, Ministério
Público e Juizado da Infância e Adolescência. (Incluído pela Deliberação
n° 017, de 2017)

§1° Sua ação compreende o acompanhamento do processo de
autorização e a avaliação da sistemática do funcionamento das
instituições privadas de educação infantil, velando pela observância das
leis de ensino e das decisões do Conselho Municipal de Educação,
atendido o disposto nesta Deliberação.

Art. 36. A ampliação do prédio e a troca de endereço da instituição
escolar necessitam de nova autorização de funcionamento, emitida pelo
Conselho Municipal de Educação, devendo o Representante Legal
constituir processo à luz desta deliberação.
Art. 37. Nenhuma instituição de educação infantil poderá funcionar sem o
competente Ato de Autorização.
Art. 38. Decorridos 5 (cinco) anos da concessão de autorização de
funcionamento, o Conselho Municipal de Educação, por meio de sua
Comissão verificadora designada, realizará visita e emitirá Relatório de
Técnico de Avaliação/Acreditação Escolar, com vistas a atestar a
manutenção da qualidade do atendimento, o qual deverá ser
encaminhado ao Conselho Municipal de Educação. (Alterado pela
Deliberação n° 017, de 2017)
Art. 39. As irregularidades constatadas pela Comissão verificadora
designada pelo Conselho Municipal de Educação nas Instituições
autorizadas deverão ser comunicadas, imediatamente, ao Conselho
Municipal de Educação quando, à luz desta deliberação e dos demais
instrumentos legais concernentes à matéria, a instituição não oferecer
serviço de qualidade, ou não cumprir a legislação pertinente, caso em que
poderá ser suspenso ou revogado o Ato Autorizativo.

§2Q. As irregularidades denunciadas ao Conselho serão apuradas pela
Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação, e
será assegurado o direito de adequação às exigências das normas no
prazo de noventa dias.
§3Q. À Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de
Educação, com base no acompanhamento "in loco" das atividades
administrativas e pedagógicas, caberá propor ao Conselho Municipal de
Educação o cancelamento do ato autorizativo, quando forem comprovadas
irregularidades que comprometam a funcionalidade da instituição.
Art. 45. À Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de
Educação compete acompanhar e avaliar:
I - O cumprimento da legislação vigente;
II - A execução da proposta pedagógica e do Regimento Escolar;
III - Condições de matrícula e permanência das crianças na creche, préescola ou entidades equivalentes;
IV - O processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados,
considerando o previsto na proposta pedagógica da instituição de
educação infantil e o disposto na regulamentação vigente;
V - A qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos e a
adequação às suas finalidades, segurança e facilidade de acesso;

§1Q. O Conselho Municipal de Educação, por meio de sua Comissão
verificadora designada, realizará visitas periódicas às instituições de
ensino;

VI - A regularidade dos registros de documentação e arquivo.

§2Q. Recebida a comunicação de irregularidade, o Conselho Municipal de
Educação, através de uma Comissão Verificadora realizará uma nova
visita a Instituição para apurar as irregularidades apontadas. O relatório
será novamente encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para
apreciação, assegurada ampla defesa à instituição.

Art. 46. As alterações que venham a ocorrer na composição ou
denominação da entidade mantenedora, ou na denominação de fantasia
da instituição mantida, devem ser, obrigatoriamente, comunicadas de
imediato ao Conselho Municipal de Educação, mediante formação de
processo específico, instruído à luz desta deliberação, o que finaliza com a
emissão e publicação de ato próprio de recadastramento. (Alterado pela
Deliberação n° 017, de 2017)

Art. 40. O pedido para ampliação de autorização de funcionamento das
instituições privadas de educação infantil tem sua origem em
requerimento da mantenedora dirigido ao Presidente do Conselho
Municipal de Educação, solicitando autorização de funcionamento,

instruído com a seguinte documentação:

I- Cópia do último
funcionamento;

Parecer

e

da

Portaria

de

autorização

para
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II- Cópia do Regimento Escolar em vigência;
III- Cópia da Proposta Pedagógica;
IV- Cópia recente do Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica, ou da sua última
alteração contratual consolidada;
V - Declaração de Capacidade Máxima de matrícula por turno;
VI - Quadro de Indicação do Corpo Docente.
Art. 41. Uma vez emitido o Ato de Autorização de Funcionamento,
compete ao Conselho Municipal de Educação, por meio de ação regular de
inspeção, verificar o cumprimento do Regimento e da Proposta
Pedagógica.

Art. 48. A cessação, interrupção, ou desativação das Instituições de
Educação
Infantil
autorizadas
a
funcionar
poderá
ocorrer,
preferencial mente, ao término do ano civil, por decisão da Mantenedora,
que, em qualquer caso, fica obrigada a comunicá-la a este Conselho
Municipal de Educação, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores
à implementação prática da medida, sob pena de ser declarada, perante
este Conselho, a sua responsabilidade administrativa pelos prejuízos que
advierem do descumprimento desta disposição, o que impedirá o
representante legal
de obter nova autorização para qualquer
empreendimento da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos,
independentemente das demais esferas de responsabilização, civil, penal
e administrativa perante os demais órgãos da Administração Pública.
Art. 49. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de
Educação ou pela Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso.
Art. 50. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Deliberação nQ:
02/2005 deste Conselho.

CAPITULO VII
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 42. As Instituições Públicas e Privadas têm o compromisso de
a matrícula dos alunos com necessidades educativas especiais, de
com o previsto na Lei nQ 9.394/96. É responsabilidade do corpo
administrativo-pedagógico partilhar a responsabilidade do
ministrado para esta clientela.

Art. 47. A substituição total ou parcial do corpo técnico-administrativo
(Diretor e Coordenador Pedagógico) da Instituição será submetida, para
conferência e cadastra mento, ao Conselho Municipal de Educação,
mediante formação de processo específico a ser finalizado com o ato
próprio de cadastramento emitido pelo Conselho Municipal de Educação.
21
(Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

efetuar
acordo
técnico
ensino

§1Q. Esta ação integradora representa o meio eficaz de combater atitudes
discriminatórias;

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO
O texto compilado da Deliberação 014/2014 com as alterações
promovidas pela Deliberação 017/2017, foi aprovado na 171§ Reunião
Plenária Ordinária deste Conselho, seguindo para ser republicada.

Sala de Sessões, em Duque de Caxias, 06 de fevereiro de 2018.

§2Q. A oferta de Educação Inclusiva tem início na educação infantil.
CAPÍTULO VIII
DA COMISSÃO VERIFICADORA DESIGNADA PELO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS VISITAS E FISCALIZAÇÕES
Art. 43. Á Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de
Educação, é dado competência para acompanhamento do processo de
autorização e avaliação sistemática do funcionamento das instituições
privadas de educação infantil.
Art. 44. A Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de
Educação, tem como finalidade operacionalizar as ações do Conselho
Municipal de Educação, no que tange à fiscalização e acompanhamento
das instituições do Sistema Municipal de Ensino e as demais ações
delegadas por este Conselho.

PRESIDENTE
Marise Moreira Rí

ES TAD O DO RIO DE JA N E IR O
Sexta-feira
P R E F E ITU R A M UNICIPAL DE DUQUE DE C A X IA S
S E C R E TA R IA M UNICIPAL DE E D U C A Ç Ã O
23 de fevereiro
de 2018
C O N S ELH O M UNICIPAL DE E D U C A Ç Ã O
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Anexo III - Termo de Compromisso do Diretor

Logotipo da instituição

Anexo I - Requerimento

Logotipo da Instituição

TERMO DE COMPROMISSO
__________________________ ______________________.brasileiro,

EXMA. Sra SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

_____ , expedida pelo_____ , emitida em

identidade n.°

/

/

CIC/CPF n.°

residente __________________________ ________ , Município de

brasileiro, identidade n°_____expedida pelo_________, emitida e m _____ /__/______,
CIC/CPF

_________ ,

n.°

residente

_______ , Estado do Rio de Janeiro, habilitado para o exercício da
função

________________________________________ ,

de

_________________________

habilitado

cursado

em
na

à_______________________________________________________________ , Município

_________________________________ , convidado pelo Mantenedor

d e ____________________ , Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Mantenedor da

_____________ ________________________________________________, situado
____________________________________ , Município de Duque de

Instituição

de

Educação

Infantil,

denominada

__________________ ___________________________________________situada______
________________________________________________ , no Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Instituição de Educação Infantil, para a função de
________________ , assumindo o compromisso de exercer o cargo a partir do dia
/

/______, conforme horário abaixo discriminado.

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem requerer na forma da Deliberação CME-DC N°

Horário

14/2014, autorização de funcionamento, para
2a feira

( ) Creche: a partir de______a 03 anos e 11 meses

3a feira

4a feira

5a feira

6a feira

( ) Pré-Escola: faixa etária de 04 a 05 anos e 11 meses
declarando conhecimento da Legislação de Educação Infantil e a obrigação de cumpri-la.
Nestes termos,

O Representante Legal aceita e homologa o presente TERMO DE COMPROMISSO.

Pede deferimento,
Duque de Caxias,____de________________________ de______ .

Duque de Caxias,_______de_______________________de__________ .

Assinatura do profissional designado

Representante Legal

Representante Legal

/
Anexo II - Designação do Diretor

Anexo IV - Designação do Responsável pela Proposta Pedagógica

Logotipo da Instituição

Logotipo da Instituição

EXMA. Sra SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXMA. Sra SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
________________ , brasileiro,

brasileiro, identidade n°_____expedida pelo_________, emitida e m _____ /__/

identidade n°_______________ expedida pelo________ , emitida em

CIC/CPF

CIC/CPF

n.°

___________ ,

residente

à_______________________________________________________________ ., Município

n.°

_________ ,

/

/______,
residente

à_______________________________________________________________ , Município

de _______________________________ , Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de

de _______________________________ , Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de

Mantenedor

Mantenedor

da

Instituição

de

Educação

Infantil,

_________________________________________________________

denominada
situada

Município de Duque de

da

Instituição

de

Educação

Infantil,

_________________________________________________________

denominada
situada

_ _ _ _ _ _____________________________________________ Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem comunicar a V. Ex.a que designou, para a função

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem comunicar a V. Ex.a que designou, para a função

de_____________________ ________________________________________________ o

de______________________ ____ __________________________________________ o

S r _______________________ __________________________, brasileiro, identidade n°

S r _______________________ __________________________ , brasileiro, identidade n°

_________________ , expedida pelo ________ , emitida em _____ /_____/______,

_________________ , expedida pelo ________ , emitida em _____ /_____/______,

CIC/CPF

n.°___________ ,

residente

à ___________________________________-

CIC/CPF

n.°___________ ,

residente

à ______________________ _____________-

___________________ , Município de___________________ , Estado do Rio de Janeiro.

___________________ . Município de ____________________ , Estado do Rio de Janeiro.

Anexo a este, segue documentos pessoais do designado, bem como o comprovante de

Anexo a este, segue documentos pessoais do designado, bem como o comprovante de

habilitação para o cargo_________________________________ e ainda, o Termo de
Compromisso contendo o horário de trabalho aceito e homologado pela Mantenedora, a
partir de_____/_____/_____.

Duque de Caxias,______de

Representante Legal

de

habilitação para o cargo_________________________________ e ainda, o Termo de
Compromisso contendo o horário de trabalho aceito e homologado pela Mantenedora, a
partir de

/

/

Duque de Caxias,______de

Representante Legal

de
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Anexo VII- Declaração de Capacidade Física

v - Termo de Compromisso do Responsável pela Proposta Pedagógica
Logotipo da Instituição

Logotipo da Instituição

TERMO DE COMPROMISSO
________________________________________________________________ .brasileiro,
identidade n.°__________ , expedida pelo_____, emitida em

/

/

Declaração de Capacidade Física

CIC/CPF n.°

______________ , residente___________________________________. Município de
_______________________ , Estado do Rio de Janeiro, habilitado para o exercício da
função

de

___________________________________________,

__________________________________________

habilitado

cursado

em
na

Número da sala

Turno

Capacidade
máxima de
matrícula

m2

__________________________________________________ , convidado pelo Mantenedor

_____________________________________________________,

situado

____________________________ , Município de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Instituição de Educação Infantil, para a função de
________________ , assumindo o compromisso de exercer o cargo a partir do dia
____/____/______, conforme horário abaixo discriminado.
Horário
2a feira

3a feira

4a feira

5a feira

6a feira

Duque de Caxias,_______de

de

Representante Legal

O Representante Legal aceita e homologa o presente TERMO DE COMPROMISSO
Duque de Caxias,____de________________________de______

Assinatura do profissional designado
Representante Legal

Anexo VIII - Nada consta - I

Anexo VI - Quadro Indicativo dos Funcionários

Logotipo da Instituição

Logotipo da Instituição

Da Equipe Técnica-Pedagógica-Administrativa
Função

Nome

Direção

Registro
Autorização

Órgão
Expedidor

CPF

Carga
Horária

Identidade

Declaração de Situação Regular - 1

Prop. Pedag.

Do Corpo Docente
Nome Completo

Registro
Autorização

Órgão
Expedidor

Turma

Declaramos, sob as penas da lei, que a Instituição denominada
Horário

Assinatura
do

Profissional

________________________________________________________________ está

em

situação regular e atualizada em relação aos compromissos com contribuições sociais,
impostos e taxas municipais,estaduais e federais.
Duque de Caxias,_____de___________ de________ .

Representante Legal

Do Auxiliar de Ensino
Nome Completo

Registro
Autorização

Órgão
Expedidor

Turma

Horário

Assinatura
do
Profissional

Obs.: Em caso de débito, declarar a origem, sem assinar a declaração, preenchendo o
item abaixo:
Origem do débito:

Duque de Caxias,____de

Representante Legal

de

Sexta-feira
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

A n e x o IX - N a d a c o n s ta - I I

TTFSnrm

Logotipo da Instituição

á?

3Z3Z

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

CAIO A I

EXTRATOS

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Declaração de Situação Regular - II
ESPÉCIE:

Segundo Termo Aditivo n9 12-022/2017, referente ao Contrato de
Locação de Imóvel n9 11-007/2016, assinado em 01/06/2016, oriundo

Declaramos, sob as penas da lei, que a Instituição denominada
________________________________________________________________

da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da Lei Federal n9

não

8.666/93.

requereu concordata, nem está em processo falimentar.
PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, e, de outro lado, JORGE PAULO DO NASCIMENTO, inscrito
no CPF sob o n9 520.088.787-91.

Duque de Caxias,_____de___________ de

OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12
(doze) meses o prazo referente ao Contrato de Locação de Imóvel

Representante Legal

n9 11-077/2016, assinado em 01/06/2016, vinculado ao Primeiro
Termo Aditivo n9 12-009/2017, assinado em 02/06/2017, oriundo
da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da Lei Federal n9

Anexo X - Declaração de Acessibilidade

8.666/93, referente à locação do imóvel situado na Avenida
Calombé. Quadra 04. Lote 15, 39 Loteamento do Bairro Chácara
Rio Petrópolis. 29 Distrito de Duque de Caxias - RJ, conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme Anuência

Logotipo da Instituição

do LOCADOR (fl. 82) e Autorização do Secretário Municipal de
Saúde

(fl.

88),

constante

no

Processo

Administrativo

n9.

62.119/2014, 54.069/2009 e 9.474/2016. O valor global deste

D E C L A R A Ç Ã O DE A C E S S IB ILID A D E

aditivo é de R$ R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos
reais), para o encargo mensal de aluguel no valor de R$ 2.900,00
(dois mil e novecentos reais) conforme Autorização do Secretário

Declaro para os devidos fins que o estabelecimento de ensino
________________________________________________________________

possuí

condições de atender a alunos com necessidades Educativas Especiais obedecendo as
Leis Federais n° 10048 e 10098.

Municipal de Saúde, constante nos processos administrativos n9.
P R E F E I T U R A
62.119/2014, 54.069/2009 e 9.474/2016. Parágrafo Primeiro - A

: n : DUOUE
DE PROCURADORIA
deste Termo será coberta pela: Nota de
despesa parcial decorrente

M i c a x ia s

GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho n9 789, emitida em 01/12/2017, no valor de R$ 2.900,00

Duque de Caxias,_______de

de

(dois mil g novecentos reais), e atendida pela Classificação
Praça Roberto Silveira, 31, 3e andar, Jardim 25 de Agosto
Orçamentária: Unidade Orçamentária 1491; Função 10; Sub-Função
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
301; Programa 0008; Ação 2221; Elemento 3.3.90.36.00; Fonte 03.
www.duquedecaxias.rj.gov.br

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de dezembro de 2017.

Representante Legal
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MAIS

ESPÉCIE:

S O C I A L

C O M P R O M I S S O .

MAIS

QS

D ■ js

Qi

F U T U R O.

ATOS DO PRESIDENTE

Quarto Termo Aditivo n9 03-043/2017, vinculado ao Termo de Prestação

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

de Serviço n9 01-053/2014, assinado em 02/06/2014, e seus aditivos,
oriundo do Pregão Eletrônico n9 008.1/2014, conforme o Processo

PORTARIA N.° 47/2018 IPMDC

Administrativo 70.029/2013.
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

PARTES:

MUNICÍPIO

DE

DUQUE

MUNICIPAL

DE SAÚDE

DE
e,

CAXIAS,

do outro

através
lado

da

SECRETARIA

RENOVE

A ASSESSORA ESPECIAL EM EXERCÍCIO

SOLUÇÕES

DAS FUNÇÕES DE

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 09.478.089/0001-70.

DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nomeada pela Portaria n° 587/GP/2017,
publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 6391 de 02 de janeiro de

OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 6 (seis)

2017 de acordo com o disposto no artigo 17, inciso II do Regimento Interno instrumentalizado

meses o Termo de Prestação de Serviços n9 01-053/2014, assinado em

através da Portaria n° 290/2017 IPMDC/PRESIDÊNCIA publicada no Boletim Oficial do

02/06/2014, vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9 03-055/2015,

Município de Duque de Caxias, n° 6440 de 27 de junho de 2017, no uso de suas atribuições

vinculado ao Segundo Termo Aditivo n9 03-048/2016 e vinculado ao

legais:

Terceiro Termo Aditivo n9 3-A/012/2017, oriundo do Pregão Eletrônico
n9 008.1/2014, tendo como objeto

RESOLVE:

a contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de coleta, transporte externo,
tratamento e destino final dos resíduos e/ou cinzas resultantes dos
resíduos de serviços de saúde dos grupos A. B e E das Unidades de

M
0

Saúde e Pronto Atendimento do Município de Duque de Caxias.

D

conforme Justificativa, Anuência da Contratada, Autorizo do Secretário
de Saúde e Relatório de Economicidade, constantes no Processo
Administrativo n9. 70.029/2013. O valor global deste Aditivo é de R$
292.950.00 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta

RETIFICAR os termos da Portaria N° 341/IPMDC/2011, que concedeu pensão
por morte a contar de 12/07/2011, com base no art. 40, parágrafo 7o, inciso II, da CF/88,
Redação da Emenda Constitucional N° 41/2003, em favor de SUELI MARIA EMIDIO
BRASIL DE LIMA e CAIO FERNANDO BRASIL DE LIMA (até 18/09/2016),
respectivamente cônjuge e filho do ex-servidor CIDEMAR FERNANDO BRASIL DE LIMA,
exerceu a função de Professor I Classe G, Nível 9. matrícula 00439-1, falecido em 19/02/2011,
com os proventos fixados em partes iguais, complementando o nome da beneficiária.

P

R

E

S

10
0

Total anual

Art. 2o da Lei 10.887/2004
(Vencimento Integral + 08 Triénios 52% + Adicional de Nível
Universitário - 25% + Gratificação de Regência de Turma - 20%)

Processo 00231/2011

reais), a despesa parcial decorrente deste Termo será coberta pela

dcacacac
jO T

R

P R E F E 54.250.00
I T U R A (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais),

v.

D E

PROCURADORIA
atendida pela Classificação
Orçamentária: Unidade 1491; Função: 10;

CAXIAS

GERAL DO MUNICÍPIO

sub-Função: 302; Programa: 0007; Ação: 2217; Elemento 3.3.90.39.00;

e

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Assessora Especial em Exercício das Funções de Presidente
do IPMDC
Matrícula: 6/0648-9

0
0

A

Fonte 03, conforme justificativa e Autorizo do Secretário de Saúde,

Praça Roberto Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto
Anuência da Contratada, constante
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
70.029/2013.
www.duquedecaxias.rj.gov.br
PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA

no

Processo

GERAL DO MUNICÍPIO

DUQUE DE

C A X IA S

DUQUE DE

C A XDATA
IA
S DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de dezembro de 2017.
^ * r\v

*; ’ '

FUNDEC

R ua José de A lvarenga, 642, C entro - C E P 25.020-140, Duque de Caxias - R J
Telefone (21)3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

Administrativo

P R E F E I T U R A

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

CAXIA
S
*; ’ '
^ * r\v

GERAL DO MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

TERMO:

Primeiro termo aditivo de retificação ao contrato de locação de imóvel n.Q 001/2017,
conforme procedimento administrativo de n.‘- 000.086/2017.

PARTES:

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer,
Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, como locatária e Carlos Alberto Pereira
Mendes e Paula Cristina Pereira Mendes, como locadores.

OBJETO:

O presente termo tem por objeto a retificação do contrato de locação de imóvel n.‘J
001/2017, no que tange à autorização de depósito para pagamento dos aluguéis, bem
como à representação dos locatários, para que passe a constar de forma expressa o seu
bastante procurador e a imobiliária administradora do imóvel locado, conforme
procurações e autorizações trazidas pelos LOCATÁRIOS aos autos do processo
administrativo de n.‘- 000.086/2017:

CAXIA
S
^ * r\v

*; ’ '

ESPÉCIE:

EX TR A TO DE TERM O DE A JU S TE DE C O N TA S
Termo de Ajuste de Contas n° 003/2018, encartado às fls. 007/009, especificado

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo 57.286/2017.
EX TR A TO DE TERM O DE A JU S TE DE C O N TA S
PARTES:
ESPÉCIE:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
Termo de Ajuste de Contas n° 003/2018, encartado às fls. 007/009, especificado
IN STITU TO SEGUM ED LTDA.
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo 57.286/2017.

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 003/2018, encartado às fls. 007/009, especificado
O presente TERM O tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
no Livro n°de
001/2018/SMS,
conforme
administrativo
57.286/2017.
Município
Duque de Caxias,
por procedimento
meio da Secretaria
Municipal
de Saúde e
R$ 245.306,03 (Duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e seis reais e três
IN STITU TO SEGUM ED LTDA.
centavos), reconhecida a dívida pelo M UNICÍPIO em favor Instituto Segumed
Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
Ltda, referente a serviços de Hemodiálise, prestados no mês de Agosto de 2017,
IN STITU
TO TERM
SEGUM
O
presente
O ED
temLTDA.
por objeto a liquidação e o pagamento da importância
em conformidade com as especificações constantes no Procedimento
R$ 245.306,03n°(Duzentos
e quarenta e cinco mil, trezentos e seis reais e três
Administrativo
57.286/2017.

OBJETO:
PARTES:
PARTES:

OBJETO:
OBJETO:

O presente reconhecida
TERM O temapor
objeto
a liquidação
pagamento
da importância
centavos),
dívida
pelo
M UNICÍPIOe oem
favor Instituto
Segumed
R$
e Hemodiálise,
quarenta e cinco
mil, trezentos
e seis
reais
três
Ltda,245.306,03
referente a(Duzentos
serviços de
prestados
no mês de
Agosto
de e2017,

centavos),
reconhecida
pelo M UNICÍPIO
em favor no
Instituto
Segumed
em
conformidade
coma dívida
as especificações
constantes
Procedimento
Ltda, referente n°
a serviços
de Hemodiálise, prestados no mês de Agosto de 2017,
Administrativo
57.286/2017.
DATA DE
ASSINATURA:

em

conformidade

com

as

especificações

constantes

no

Procedimento

Administrativo n° 57.286/2017.

DATA DE

Duque de Caxias, 22 de Fevereiro de 2018.

ASSINATURA:
DATA DE
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 22 de Fevereiro de 2018.
Duque de Caxias, 22 de Fevereiro de 2018.

Praça Roberto Silveira, 31,3? andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO PRESIDENTE
EXTRATO

GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DO EX
RIO
JANEIRO
TRDE
A TO
DE TERM O DE A JU S TE DE C O N TA S
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

nA.t c?«rac»ti'.iO HA-C rvtv«o

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA

acrd

Duque de Caxias, 15 de fevereiro de 2018.

Nota de Empenho n9 788, emitida em 01/12/2017, no valor de R$

D U O U E

RS 66.542,40

Onde se lê:
"A FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ESPORTE, LAZER,
CULTURA E POLÍTICAS SOCIAIS DE DUQUE DE CAXIAS - FUNDEC, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.432.522.0001-01, com sede na Cidade de Duque de Caxias - RJ, na
Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.- 131, Parque Duque, doravante denominada simplesmente
LOCATÁRIA, neste ato representado por seu presidente, Sr. JOILSON ANTONIO CARDOSO DO
NASCIMENTO, brasileiro, servidor público, portador da carteira de identidade n.- 04567324-1, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.‘- 549.433.707-30, residente e domiciliado na Cidade de Duque de
Caxias - RJ, conforme delegação por competência que lhe foi atribuída pelo ato de nomeação, através da
Portaria n- 560/2017, de 01 de janeiro de 2017 e, de outro lado, CARLOS ALBERTO PEREIRA MENDES,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nQ07.086.543-1, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no
CPF sob o n.‘- 959.677.537-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Lucio
Costa, 3.360, bloco 02, apt. 803, Barra da Tijuca e PAULA CRISTINA PEREIRA MENDES, portuguesa,
empresária, casada, portadora da carteira de identidade n" W291310-Q, expedida pelo SE/DPMAF/DPF,
inscrita no CPF sob o n.- 060.480.677-98, residente e domiciliada na Cidade de Duque de Caxias - RJ, na
Rua Santa Luzia, n.Q100, CB1, Parque Beira Mar, doravante denominados simplesmente LOCADORES,
ajustam entre si o presente contrato de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, nos termos do artigo 24, X da Lei n.‘8.666/93, c.c. Lei n.- 8.245/91 e de acordo com o processo administrativo 000.086/2017, mediante as
cláusulas e condições a seguir expressas:"
Leia-se:
A FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ESPORTE, LAZER,
CULTURA E POLÍTICAS SOCIAIS DE DUQUE DE CAXIAS - FUNDEC, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o n ” 07.432.522.0001-01, com sede na Cidade de Duque de Caxias - RJ, na
Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n.- 131, Parque Duque, doravante denominada simplesmente
LOCATÁRIA, neste ato representado por seu presidente, Sr. JOILSON ANTONIO CARDOSO DO
NASCIMENTO, brasileiro, servidor público, portador da carteira de identidade n.° 04567324-1, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.u 549.433.707-30, residente e domiciliado na Cidade de Duque de
Caxias - RJ, conforme delegação por competência que lhe foi atribuída pelo ato de nomeação, através da

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 - Parque Duque
CEP 25085-131 - Duque de Caxias
Tel.: 21-2672-5650
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CÂMARA M UNICIPAL DE D U Q U E DE CAXIAS

FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Portaria n- 560/2017, de 01 de janeiro de 2017 e, de outro lado, CARLOS ALBERTO PEREIRA MENDES,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n- 07.086.543-1, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no
CPF sob o n.Q959.677.537-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av. Lucio
Costa, 3.360, bloco 02, apt. 803, Barra da Tijuca e PAULA CRISTINA PEREIRA MENDES, portuguesa,
empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.'-’ W291310-Q, expedida pelo SE/DPMAF/DPF,
inscrita no CPF sob o n.~ 060.480.677-98, residente e domiciliada na Cidade de Duque de Caxias - RJ, na
Rua Santa Luzia, n.° 100, CB1, Parque Beira Mar, doravante denominados simplesmente LOCADORES,
através de seu bastante procurador, Sr. PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ, brasileiro, advogado,
portador da carteira de identidade n.s 36.494, expedida pela OAB-RJ, inscrito no CPF sob o n."
285.318.097-20, residente e domiciliado na Cidade de Duque de Caxias, sócio administrador da J.P. CRUZ
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. S/C, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPF sob o n.36.054.286/0001-35, com sede na Cidade de Duque de Caxias na Rua Corrêa Meyer, n- 28, Jardim 25 de
Agosto, CEP: 25.070-235,ajustam entre si o presente contrato de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, nos termos do
artigo 24, X da Lei n.s 8.666/93, c.c. Lei n.- 8.245/91 e de acordo com o processo administrativo
000.086/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas:"

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1215/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017
OBJETO: Registro de Preços de pastas porta-diploma.
ÓRGÃO GESTOR: Câmara Municipal de Duque de Caxias
FORNECEDOR: BAZAR E PAPELARIA MN LTDA. - ME
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA: 21/02/2018
A TA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 02/2018

Onde se lê:
"PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor mensal do aluguel, expresso na cláusula terceira, será pago
integralmente até o dia 20 de cada mês vincendo aos LOCADORES ou ao seu procurador, desde que
tenha poderes para tanto, inclusive através de Administradora de Imóveis, que poderá emitir boletos
bancários de cobrança."

Vistos, etc.

MATERIAIS

Leia-se:
"PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor mensal do aluguel, expresso na cláusula terceira, será pago
integral mente até o dia 20 de cada mês vincendo aos LOCADORES, através da Administradora de
Imóveis J.P. CRUZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. S/C, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CPF sob o n.- 36.054.286/0001-35, com sede na Cidade de Duque de Caxias, na Rua Corrêa
Meyer, nQ28, Jardim 25 de Agosto, de propriedade e administração do procurador dos LOCADORES, Sr.
PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade n.‘36.494, expedida pela OAB-RJ, inscrito no CPF sob o n.Q285.318.097-20, que emitirá os boletos bancários
de cobrança em nome da referida imobiliária ou indicará a conta bancária da mesma onde se deverá
depositar os pagamentos, conforme poderes especiais a ele conferidos pelos LOCADORES nas
procurações e autorizações trazidas aos autos do processo administrativo de n.° 000.086/2017."

01

02

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no contrato administrativo originário.
Duque de Caxias, 20 de fevereiro de 2018.

Pasta porta diploma encadernada - Menor
- Formato: 215x305mm
- Para certificado de 21x29,7cm
- Material: couro sintético em aço escovado
preto
- Com 4 fitas
Com gravação em hot stam ping
personalizado prata (frente) e preto (no verso)
Pasta porta diploma encadernada - Maior
- Formato: 310x410mm
- Para certificado de 30x40cm
- Material: couro sintético em aço escovado
preto
- Com 4 fitas
Com gravação em hot stam ping
personalizado prata (frente) e preto com forro
branco (no verso)

QTD.

VALOR UNITÁRIO
REGISTRADO

1940

R$ 16,40

120

R$31,60

A Ata de Registro de Preços n°. 02/2018 completa: Encontra-se a disposição dos

JO R SO N ANTONIO CARDOSO DO NASCIMENTO
f
Presidente da Fundee
M atrícula 240.215-4

interessados na Câmara M unicipal de Duque de Caxias, Rua Paulo Lins, n° 41, Vinte e
Cinco de Agosto, D uque de C axias/RJ - das 10:00 às 17:00 horas.

Duque de Caxias
SANDRO RIB
Presidente da Câmara Múríici

PODER
Av. BrigadeiroLEGISLATIVO
Lima e Silva, 131 - Parque Duque
CEP 25085-131 - Duque de Caxias

Estado do Rio de Janeiro
Tel.: 21-2672-5650
ATOS DO PRESIDENTE
CÂMARA M UNICIPAL DE D UQUE DE CAXIAS

F
u n d e e
0í u i u r o s e c o n s t r o i

ROSA
de Duque de Caxias

Estado do Rio de Janeiro

gu

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial n°. 14/2017
Processo n°. 1215/2017
Data da Homologação: 19/01/2018
Homologado por: Sandro Ribeiro Pedrosa (Presidente
Municipal de Duque de Caxias)

da Câmara

Tendo em vista o parecer da Controladoria Geral (fls. 309) e da
Consultoria Jurídica (fls. 310/311), RATIFICO a necessidade do registro de
preços de pastas porta-diploma para Câmara Municipal de Duque de Caxias,
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial n°. 14/2017 e AUTORIZO
a contratação das empresas BAZAR E PAPELARIA MN LTDA. - ME,
inscrita no CNPJ sob o n°. 14.702.169/0001-06, vencedora da Licitação, com
base na Lei n°. 10.520/2002, Decreto Municipal n°. 4.294/2003, Decreto
Municipal n°. 4.999/2006 e Lei n°. 8.666/93, autorizando a EMISSÃO da
devida ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Duque de Caxias 26 de janeiro de 2018.

ue de Caxias

Pregão Presencial n°. 15/2017
Processo n°. 1214/2017
Data da Homologação: 05/02/2018
Homologado por: Sandro Ribeiro
Municipal de Duque de Caxias)

Pedrosa (Presidente da Câmara

Tendo em vista o parecer da Controladoria Geral e da Consultoria
Jurídica, RATIFICO a necessidade do registro de preços de materiais de
almoxarifado, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial n°. 15/2017 e
AUTORIZO a contratação das empresas Office Solução em Comércio de
Móveis para Escritório EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.065.366/000125 e LM Telecomunicações Comércio e Serviços EIRELI - ME, inscrita no
CNPJ sob o n°. 05.673.486/0001-42, vencedoras da Licitação, com base na
Lei n°. 10.520/2002, Decreto Municipal n°. 4.294/2003, Decreto Municipal n°.
4.999/2006 e Lei n°. 8.666/93, autorizando a EMISSÃO da devida ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

Duque de Caxias 06 de fevereiro de 2018.

SANDR
PEDROSA
Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias
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CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MEDIDAS: 0,80X35X40

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1214/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017
OBJETO: Registro de Preços de mobiliário para estrutura dos gabinetes e demais
setores da Câmara Municipal de Duque de Caxias, conforme edital.

14

ÓRGÃO GESTOR: Câmara Municipal de Duque de Caxias
FORNECEDORES: Office Solução em Comércio de Móveis para Escritório EIRELI,
e LM Telecomunicações Comércio e Serviços EIRELI - ME.

ARMÁRIO AÉREO BASCULANTE
MEDIDAS: 0,90X35X40

PORTA CPU E NO-BREAK:

15

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LOTE 2
Item

A TA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 01/2018
LOTEI

Item

1

2

3

1

Preço
R egistrado

Descrição do item
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “L”
MEDINDO 1200X735X1200MM.

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “ L”
MEDINDO 1400X735X1400MM.

F ornecedor

2

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “L”
MEDINDO 1400X735X1200MM.

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

R$ 1.225,00

R$ 1.229,00

o
J

LM
Telecomunicações
Comércio e
Serviços EIRELI ME

5

E stado do Rio de Janeiro

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA
C Â M A R A M U N IC IP A L D E
/!

R$ 869,00

D U Q U E D E C A X IA S
6

R$ 580,00

GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS:

R$ 430,00

ARMÁRIO DIRETOR:

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

R$991,00

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

R$ 655,00
1

X

R$615,00

MESA COM CALHA E GAVETEIRO,

11

CADEIRA ERGONÔMICA ANATÔMICA INJETADA
COM BRAÇOS:

X

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CADEIRA TRADICIONAL INJETADA:
___ ____________________4________________
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ARMÁRIO AÉREO BASCULANTE
MEDIDAS: 0,70X35X40

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA
ARMÁRIO AÉREO BASCULANTE

R$ 280,00

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

R$ 1.599,90

R$ 3.022,30

Preço
Registrado

Descrição do item
ESTANTE DE
REGULÁVEIS:

AÇO

COM

SEIS

Fornecedor

PRATELEIRAS

R$ 444,25

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

R$ 1.644,00

Office Solução em
Comércio de
Móveis para
Escritório EIRELI

R$2.190,00

A Ata de Registro de Preços n°. 01/2018 completa: Encontra-se a disposição dos
interessados na Câmara M unicipal de Duque de Caxias, Rua Paulo Lins, n° 41, Vinte e
Cinco de Agosto, Duque de C axias/RJ - das 10:00 às 17:00 horas.

R$ 1.320,00

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

12

R$414,05

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS
NO TERMO
Estado do Rio
de Janeiro
DE REFERÊNCIA

ROUPEIRO DE 16 PORTAS SOBREPOSTAS:

3

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

DIMENSÕES:
(LARGURA:
1600
MM
PROFUNDIDADE: 600 MM X ALTURA: 740 MM).

R$ 1.597,00

ROUPEIRO DE 12 PORTAS SOBREPOSTAS:

MESA COM CALHA E GAVETEIRO:
DIMENSÕES:
(LARGURA:
1200
MM
PROFUNDIDADE: 600 MM X ALTURA: 740 MM).

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

R$ 572,90
2

10

Office Solução em
Comércio de
Móveis para
Escritório EIRELI

LOTE 3

MESA COM CALHA SEM GAVETEIRO

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

R$916,00

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

Item

ARMÁRIO SECRETARIA:

9

R$ 1.196,00

SOFÁ DE 02 LUGARES:

8

8

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO:

7

7

R$ 940,00

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

Fornecedor

CADEIRA PRESIDENTE ANATÔMICA.

4

GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E
UM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS:

6

LONGARINA ANATÔMICA E INJETADA COM TRÊS
LUGARES:

CADEIRA INTERLOCUTOR ANATÔMICA.

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

5

Preço
Registrado

Descrição do item

CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA.

R$ 1.139,00

ARMÁRIO EXECUTIVO:

4

R$201,40

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

DATA DE ASSINATURA: 05/02/2018
Vistos, etc.

R$ 481,70

- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA

.

d

Duque de Caxias 06 der'fevereiro de 2018.
SANDRO R p ^ m O PEDROSA
Presidente da Camará Municipal de Duque de Caxias

R$ 384,60

R$ 467,00
0 /
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EXTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(ERRATA)

Processo n.º 0197/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: TW5 COMUNICAÇÃO LTDA ME
Objeto: Prestação de serviços de publicação de informativos da
Câmara Municipal de Duque de Caxias.
Fundamento: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.
Data da inexigibilidade: 21/02/2018.

Processo n.º 1543/2017
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 001/2015
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: GOLDEN PARK ESTACIONAMENTO LTDA – ME
Objeto: Prorrogação Contratual por mais 12 (doze) meses, bem
como o acréscimo de mais 5 (cinco) vagas de estacionamento
coberto ao objeto contratual e aumento do valor do Contrato n.º
0001/2015, com fundamento legal nos artigos 65, inciso II, c/c
artigo 58, 21º, e artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 07/01/2018
Assinatura: 03/01/2108.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n.º 0078/2018
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 10/2016
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: MAIKAY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA ME
Objeto: Prorrogação do Contrato n.º 10/2016 por mais 12 (doze)
meses, com fundamento no Artigo 57, II, da Lei n.º 8.666/93.
Vigência: a 01/03/2018.
Assinatura: 05/02/2018

EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º 0197/2018
Contrato n.º 06/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: TW5 COMUNICAÇÃO LTDA ME
Objeto: Prestação de serviços de publicação de informativos da
Câmara Municipal de Duque de Caxias.
Fundamento: Art. 25, caput da Lei 8.666/93.
Vigência: até 31/12/2018.
Assinatura: 21/02/2018
SANDRO RIBEIRO PEDROSA
Presidente
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