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PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 6.938 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
Altera o Decreto n° 6.743, de 02 de janeiro de
2017, e dá outras providências.

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 188, § 2o, da Lei Orgânica deste Município,

DECRETO N° 6.936, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2o do
Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
Considerando Processo Administrativo n° 50439/2018 e o Ofício da Secretaria Municipal
de Urbanismo e Habitação n° 051/2018/GS,

DECRETA:
Art. Io Altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos, sem aumento de despesa:
I - fica remanejado um cargo em comissão, Coordenador de Controle Orçamentário e
Recursos Humanos (símbolo CC/2), localizado no item “23”, letra “j ”, do Anexo I do Decreto
n° 6.743, de 2017; e
II - ficam transformados, em decorrência do inciso anterior:
a) um cargo em comissão, Chefe da Divisão Financeira (símbolo CC/3) localizando-se no
item “23.1”, letra “J” do Anexo I do Decreto n° 6.743, de 2017; e
b) uma gratificação de Serviço Técnico de 40% (quarenta por cento) sobre o cargo CC/2,
localizando-se na letra “g” do Anexo II do Decreto n° 6.743, de 2017.

DECRETA:
Art. Io Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou
judicial, a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5o do Decreto-Lei n.° 3.365, de 21 de junho
de 1941, trecho do lote n° 29 da quadra 93, do Loteamento Vila São Luiz, Io Distrito deste
Município, medindo 8,00m de profundidade e 10,00m de frente para a Rua Almirante Graenfell,
antiga 23 de Agosto do Loteamento Vila São Luiz, Io Distrito deste Município.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a contar de 01 de janeiro de 2018.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 22 de janeiro de 2018.

WASHI

Art. 2o A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa alargamento da Rua
Almirante Graenfall.

S DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Art. 3o Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.
Art. 4o As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

própria.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO N° 6.939 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 18 de janeiro de 2018.

Dispõe sobre normas e procedimentos para
realização de eventos neste Município.
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DECRETO N° 6.937 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.
Altera o Decreto n° 6.743, de 02 de janeiro de
2017, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica deste Município,
Considerando o que dispõe o Decreto Estadual n° 44.617, de 19 de fevereiro de 2014;
Considerando a Resolução Conjunta SESEG/SEDEC n° 135, de 20 de fevereiro de 2014;
Considerando o disposto na Portaria n° 14/2004 da Vara de Infância e Juventude; e
Considerando a Lei Municipal n° 1.618, de 28 de dezembro de 2001 (Código de Usos,
Funções e Posturas Urbanas do Município de Duque de Caxias),

confere o art. 188, § 2o, da Lei Orgânica deste Município,
DECRETA:

DECRETA:

Art. Io Altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil,
sem aumento de despesa:
I - ficam remanejados:
a) um cargo em comissão, Chefe da Divisão de Estratégias na Saúde (símbolo CC/3)
localizado no item “25”, letra “v” do Anexo I do Decreto n° 6.743, de 2017; e
b) um cargo em comissão, Vice-Diretor Administrativo (símbolo CC/1) localizado no item
“237”, letra “v” do anexo I do Decreto n° 6.743, de 2017;
II - ficam transformados, em decorrência do inciso anterior:
a) um cargo em comissão, Secretário Executivo (símbolo CC/3) localizando-se no item
“96.1”, letra “v” do Anexo I do Decreto n° 6.743, de 2017; e
b) um cargo em comissão, Diretor Administrativo (símbolo CC/1) localizando-se no item
“237.1”, letra “v” do Anexo I do Decreto n° 6.743, de 2017.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a contar de 27 de dezembro de 2017.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 22 de janeiro de 2018.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prereito Municipal

Art. Io A realização de eventos por prazo determinado em áreas públicas, por quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas, está sujeita a licenciamento prévio na Prefeitura; observadas as
disposições da Lei Municipal n° 1.618, de 28 de dezembro de 2001 (Código de Usos, Funções e
Posturas Urbanas do Município de Duque de Caxias), da legislação relativa ao uso e ocupação do
solo, do Código Tributário Municipal e da Lei Orgânica deste Município.
Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se eventos:
I-

os de natureza cultural, associativa, artística, recreativa, desportiva, turística,
religiosa e festiva;

II-

feiras de caráter excepcional;

III-

exposições e encontros; e

IV-

circos e parques de diversões.

Art. 3o Os eventos serão autorizados somente após a prévia manifestação favorável da
Secretaria Municipal de Políticas de Segurança, Inffaestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas e dos
órgãos do Município afetos à matéria.
Art. 4o Para fins de instrução da decisão prevista no art. 3o deste Decreto, os interessados
deverão preencher o requerimento previsto no Anexo Único deste Decreto, e protocolá-lo com os
documentos necessários para explicitar e esclarecer as condições do evento.
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Art. 5o A realização de evento que implique a instalação de palanques, arquibancadas,
telas, aparelhos e quaisquer estruturas ou equipamentos suscetíveis de causar riscos à segurança do
público só será autorizada mediante a apresentação de termo de responsabilidade da empresa
responsável, do qual deverá constar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o registro no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) do engenheiro.
Art. 6o O descumprimento das normas municipais para realização de eventos ensejará na
aplicação de multas, conforme o Anexo Único da Lei n° 1.618, de 28 de dezembro de 2001.
Art. 7o Os eventos realizados em áreas públicas, deverão servir as bebidas, somente, em
copos de plástico ou papel ou em recipientes industrializados devidamente lacrados, vedado a venda
em embalagens de vidro;

BOLETIM nº 6501
DESPACHO

Processo n.º 11.580/2017
Interessado: Bunge Alimentos S/A
Assunto: Pedido de extensão do benefício fiscal através do
Decreto n.º 6.426/2014.
DEFIRO
Em 26/01/2017.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 26 de janeiro de 2018.

WASHI]

ATOSESTADO
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO
DO RIO DE JANEIRO

>E OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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CPL – Comissão
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SECRETARIA
MUNICIPAL
DE GOVERNOde
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ANEXO I DO DECRETO N° 6.939/2018

Licitações

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
Requerente:

Solicitante: Secretaria Municipal Obras
PROCESSO: 59922/2017

CNPJ/CPF:

R.G.:

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA,
TRANSPORTE E VARREDURA DE RESÍDUO DOMICILIAR PRODUZIDO PELA
POPULAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ.

Bairro:

FUNDAMENTO LEGAL: Art 24, IV da Lei Federal 8.666/93, com fulcro no parecer
n° 22/2018/PGM/CTCC.

Endereço:
Complemento:
Cidade:

UF

CEP:

E-mail:

FAVORECIDO: ESTEVÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Telefones:

ENDEREÇO: Avenida Nilo Peçanha, n° 250/sala 412 - Centro - Araruama-RJ, CEP:
28970-000.

Nome do evento:
Local:

Bairro:

Finalidade do evento:
( ) SOCIAL ( ) RELIGIOSO ( ) FILANTRÓPICO ( ) COMERCIAL
( )ÁREA PÜBLICA ( )ÁREA PARTICULAR
( )COM INTERDIÇÃO DE RUA ( )SEM INTERDIÇÃO DE RUA_________
Interdição da Av./Rua (se houver):
Data(s):

Horário: das
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CNPJ: 14.204.074/0001-54
TELEFONE: (21) 2595-5389
VALOR MENSAL: R$ 4.667.380,77 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete
mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 28.004.284,65 (Vinte oito milhões, quatro mil, duzentos e
oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Em, 10 de Janeiro de 2018.

às

Capacidade de Público do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros):_________pessoas
Público estimado por dia:
pessoas___________________________________________
( ) SEM VENDA DE INGRESSOS
( ) COM VENDA DE INGRESSOS
COM SOM: ( ) ao vivo ( ) mecânico ( ) não haverá________________________________
( ) PALCO Tamanho:
Tipo:
________________________________
( ) BARRACA(S) Quantidade:
Tamanho: Tipo:
( ) OUTRAS ESTRUTURAS Qual:
OBS:
Termo de Responsabilidade
O requerente que este subscreve ou representante legal, DECLARA: Que todas as informações e
documentos que instruem o presente processo de licenciamento de eventos temporários são a
expressão da verdade, e que responderão pessoalmente, nos termos da legislação em vigor, por
omissões e fatos controversos que venham a ser posteriormente apurados e que ciente estão de que, a
apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação da licença e na aplicação de sanções, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis, sendo responsável pelo presente termo:
Duque de Caxias,

de

de

Ao Sr. Secretário Municipal de Obras para o ratifico.
Após, ao Boletim Oficial para publicação.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO

Em, 10 de Janeiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2017

Processo n.º 51.545/2017
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assinatura do requerente
3

PORTARIA
PORTARIA N.º 3608/GP/2017
Exonerando, a pedido, a contar de 04 de outubro de 2016, a
servidora SABRINA CAMPOS FERREIRA, matrícula nº 24847-0,
lotado(a) na SMSDC, conforme Processo Administrativo nº
57.987/2016
Em 31/10/2017.
REPUBLICAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação
de Duque de Caxias.
DATA E HORA DO CERTAME: 08 de fevereiro de 2018, às 15:00h
RETIRADA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação
– End.: Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/
RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/
index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Em 26/01/2018.

Raquel Luz da Silva
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2017
Processo n.º 58.192/2017

OBJETO: Contratação de serviços especializados para blindagem
tipo III – A em 01 (um) veículo SUV TOYOTA SW4 ANO/MODELO
2017/2108, para atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito.
DATA E HORA DO CERTAME: 07 de fevereiro de 2018, às 10:00h
RETIRADA DO EDITAL: Comissão Permanente de Licitação –
End.: Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/
RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da
Transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/
index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Em 26/01/2018.

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018
Processo n.º 57.892/2017

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
FORNECEDORES DA PMDC
O Secretário Municipal de Governo AUTORIZA a inscrição das
firmas abaixo relacionadas:
•

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

Azevedo Maya Construções Ltda-ME.
JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DESPACHO
Processo n.º 57.172/2017
Ofício n.º 121/2017/GS/SMCS
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 043/2017
Objeto de Licitação: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de clipping jornalístico para o monitoramento
diário e em tempo real de notícias veiculadas em mídias impressa,
eletrônica e digital, contendo temas de interesse da Prefeitura
Municipal de Duque de Caxias (PMDC).
HOMOLOGO
Em 26/01/2018.
AROLDO CÂNDIDO DE BRITO
Secretário Municipal de Comunicação Social

OBJETO: Aquisição de equipamentos para o Centro Especializado
em Reabilitação (CERV IV).
DATA E HORA DO CERTAME: 08 de fevereiro de 2018, às 10:00h
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.
gov.br, na Comissão Permanente de Licitação – End.: Alameda
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ, mediante
apresentação de pen drive e através do Portal da Transparência: http://
transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Em 26/01/2018.
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GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE:

Termo de Compromisso e Obrigações n9. 19-055/2017, conform e o
Processo Adm inistrativo n9 9780/2017.

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, ANDRÉ ALVES DE
CARVALHO, inscrito no CPF-MF sob n9 013.714.167-03.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2018
Processo n.º 50.024/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de locação de sonorização, iluminação e estrutura para o
Carnaval de 2018 do dia 09 de fevereiro às 18:00h até o dia 13 de
fevereiro às 23:59h
DATA E HORA DO CERTAME: 07 de fevereiro de 2018, às 15:00h
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.
gov.br, na Comissão Permanente de Licitação – End.: Alameda
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ, mediante
apresentação de pen drive e através do Portal da Transparência: http://
transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Em 25/01/2018.

OBJETO:

O objeto do presente Termo é para LEGALIZAÇÃO DE 02 (duas)

UNIDADES

RESIDENCIAIS

UNIFAMILIARES

COM

ÁREA

TOTAL

CONSTRUÍDA DE 237,86m2 EM DOIS PAVIMENTOS SENDO: n9 96 CASA COM ÁREA IGUAL A 83,53m2 e no n9 96 - APARTAMENTO 101
COM ÁEA IGUAL A 102,59m2 conforme Decreto 3536/99, situados a
Rua Joaquim José Soares, Lote 1.938, Vila Leopoldina IV, Gramacho, l 9
Distrito - Duque de Caxias - RJ, tendo em vista que o projeto não

atende aos Parâmetros Urbanísticos, no que tange ao afastamento
frontal de 6,00m, conform e objeto, ficha de análise e legislação em
vigor, de acordo com o exposto pela secretaria municipal de Habitação
e Urbanismo às fls. 66 e 67, do processo adm inistrativo n9 9780/2017.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 09 de outubro de 2017.

Raquel Luz da Silva
Pregoeira
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS
PORTARIA N.º 005/SMA/2018
Averbando, em dobro, com base no Artigo 177 da Lei n.º 1.018/90
e artigo 241 da Lei n.º 1.506/2000, para fins de aposentadoria, 03
(três) meses de Licença Especial não gozada pelo(a) servidor(a)
FÁTIMA MARIA TRIGO DA PAZ, matrícula n.º 08901-8,
lotado(a) na SMSDC, referente ao período de 03 de dezembro
de 1991 a 02 de dezembro de 1996, conforme Processo n.º
57.609/2017, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 006/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2018, com base
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) ODETE
VICENTE DOS SANTOS, matrícula n.º 07765-1, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado
10 (dez) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 25 de outubro de 1997 a 24 de
outubro de 2007, conforme Processo n.º 55.554/2009, nos termos
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 007/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2018, com base
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) ODETE
VICENTE DOS SANTOS, matrícula n.º 10859-1, lotado(a) na
SME, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade,
referente(s) ao(s) período(s) de 01 de junho de 2005 a 31 de
maio de 2010, conforme Processo n.º 61.580/2011, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 008/SMA/2018
Reconduzindo, o(a) servidor(a) ANTONIO CARLOS VIANA
JORGE, matrícula n.º 05953-2, ao cargo funcional que
anteriormente ocupava na Secretaria Municipal de Saúde, sem
ônus financeiro a este Município, a contar de 18 de maio de
2017, com base no Artigo 38 da Lei n.º 1.506/2000, e o apurado
no Processo Administrativo n.º 65.519/2013, apenso aos de n.º
53.829/2016, 30.132/2009 e 20.732/2015, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 009/SMA/2018
Concedendo, a contar de 22 de abril de 2013, com base no artigo
66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, a(o) servidor(a)
TEREZA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA, matrícula n.º
09264-9, lotado(a) na SME, o adicional de mais 06% (seis por
cento) sobre seu vencimento, por haver completado o 7º Triênio
em 21 de abril de 2013, conforme Processo n.º 070/2014-IPMDC,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 010/SMA/2018
Concedendo, a contar de 22 de abril de 2016, com base no artigo
66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, a(o) servidor(a)
TEREZA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA, matrícula n.º
09264-9, lotado(a) na SME, o adicional de mais 06% (seis por
cento) sobre seu vencimento, por haver completado o 8º Triênio
em 21 de abril de 2016, conforme Processo n.º 070/2014-IPMDC,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
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PORTARIA N.º 011/SMA/2018
Concedendo, a contar de 27 de setembro de 2011, com base
no artigo 66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, a(o)
servidor(a) MARIA CARDOZO DOS PASSOS, matrícula n.º
06522-0, lotado(a) na SME, o adicional de mais 06% (seis por
cento) sobre seu vencimento, por haver completado o 9º Triênio em
26 de setembro de 2011, conforme Processo n.º 967/2014-IPMDC,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 012/SMA/2018
Concedendo, a contar de 27 de setembro de 2014, com base no
artigo 66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, a(o) servidor(a)
MARIA CARDOZO DOS PASSOS, matrícula n.º 06522-0,
lotado(a) na SME, o adicional de mais 06% (seis por cento) sobre
seu vencimento, por haver completado o 10º Triênio em 26 de
setembro de 2014, conforme Processo n.º 967/2014-IPMDC, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 013/SMA/2018
Concedendo, a contar de 09 de abril de 2014, com base no artigo
66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, a(o) servidor(a)
CREUZA PEIXOTO THIAGO, matrícula n.º 01175-0, lotado(a)
na SMS, o adicional de mais 06% (seis por cento) sobre seu
vencimento, por haver completado o 11º Triênio em 08 de abril
de 2014, conforme Processo n.º 821/2014-IPMDC, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 014/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.029 (um mil e vinte
e nove) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) MAITE
TROJANER SALOÑA CHIMENO, matrícula n.º 07563-9,
lotado(a) na SMSDC, a entidade(s) vinculada(s) à Previdência
Social, no(s) período(s) de 01 de janeiro de 1988 a 28 de outubro
de 1990, conforme Processo n.º 59.958/2016, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 015/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 2.101 (dois mil, cento e
um) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) DACIO JOSÉ
BARBOSA DA SILVA, matrícula n.º 04155-9, lotado(a) na SMPSINUGET, a entidade(s) vinculada(s) à Previdência Social, no(s)
período(s) de 08/02/1977 a 05/08/1977; 02/04/1979 a 23/10/1980;
26/08/1981 a 23/11/1981; 12/02/1982 a 08/04/1982 e 21/02/1983
a 11/06/1986, conforme Processo n.º 52.328/2017, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 016/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 2.655 (dois mil, seiscentos
e cinquenta e cinco) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a)
JORGE DOS SANTOS FELICIO, matrícula n.º 08526-8, lotado(a)
na SME, a entidade(s) vinculada(s) à Previdência Social, no(s)
período(s) de 12/02/1976 a 08/07/1976; 15/02/1977 a 31/08/1977;
22/09/1977 a 20/12/1977; 12/12/1978 a 28/02/1980; 03/12/1980 a
29/11/1982; 04/07/1983 a 15/08/1983; 03/12/1984 a 27/07/1987
e 01/03/1988 a 08/04/1988, conforme Processo n.º 59.353/2016,
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.
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PREFEITURA

PORTARIA N.º 017/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 673 (seiscentos e setenta
e três) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) RAQUEL
GONÇALVES ALBINO SIMÕES, matrícula n.º 10777-9,
lotado(a) na SME, a entidade(s) vinculada(s) à Previdência Social,
função inerente a de Magistério-Professor, no(s) período(s) de 02
de maio de 1992 a 09 de março de 1994, conforme Processo n.º
57.129/2016, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 018/SMA/2018
Concedendo, a contar de 21 de março de 2016, com base no artigo
111 da Lei n.º 1.506/2000, a(o) servidor(a) WILZA DA CRUZ
DA CUNHA, matrícula n.º 09094-0, lotado(a) na SME, a Licença
Especial de 12 (doze) meses por ter completado 20 (vinte) anos
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s)
período(s) de 27/01/1992 a 06/02/2012, conforme Processo n.º
4.908/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro
de 2000.
Em 23/01/2018.
PORTARIA N.º 019/SMA/2018
Cessando os efeitos, a contar de 01 de dezembro de 2016, da
Portaria n.º 2.844/SMA/2014, que concedeu 04 (quatro) anos
de Licença sem Vencimento ao(a) servidor(a) LUCIANE DE
OLIVEIRA FELIPE BERMUDEZ, matrícula n.º 25663-5,
lotado(a) na SME, conforme n.º 27.239/2016, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/01/2018.

EXTRATO
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

C A X IA S

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO EM GERAL

ESPÉCIE:

Termo de Rescisão Bilateral ne. 25-033/2017 ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 05-021/2009, oriundo da Concorrência n°
003/2009, encartado no Livro 05/2009 conforme Processos Administrativos n9.
64.062/2015, 64.063/2015 e 60.051/2017.

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

PARTES:

OBRAS e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do outro lado, CRATER
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o ns. 00.615.133/0001-72.

Fica neste Ato AMIGAVELMENTE RESCINDIDO o Termo 05-021/2009, oriundo da

OBJETO:

Concorrência n° 003/2009, encartado no Livro 05/2009, originalmente celebrado
entre as partes inicialmente identificadas. O objeto do Termo supracitado é a
execução de obras de implantação e construção de um prédio destinado à
instalação de uma Escola Padrão e Quadra Poliesportiva Coberta, conforme
previsto no projeto básico e observado no projeto arquitetônico constantes do
processo administrativo n9. 55.551/2009, localizada entre a Avenida Anhangá e
Rua Biguaçu, loteamento Jardim Anhangá -39 Distrito deste Município e obras
de implantação e construção da Escola Padrão e Quadra Poliesportiva Coberta,
localizada entre a Rua Piracicaba com a Avenida Pistóia, Jardim Gramacho - l 9
Distrito

deste

Município,

tendo

em

vista

o

constante

nos

Processos

Administrativos n9 64.062/2015, 64.063/2015 e 60.051/2017.

DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 17 de novembro de 2017.

Ví\aAAAí.
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JOAO CARLOS
GRILO CARLETTI
Secretário Municipal
de Obras

OMAR KIRCHMEYER
d e Lim a
Subsecretário
Operacional

MARISE MOREIRA
RIBEIRO
Secretária Municipal
de Educação

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
ESTADO DO RIODESPACHO
DEJANEI

Praça Roberto Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Telefone: (021) 2672-8820

GERENCIA DE OBRAS CONTRATADAS
www.duquedecaxias.rj.gov.br

; Ç AC T

Ä

Ci Ú
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PORTARIA
PORTARIA N.º 139/2017-SMO
Designando, como Gerentes Fiscais, o Sr. DIEGO ARMANDO
DA COSTA, matrícula 35.226-8 e Sr. CARLOS JOSÉ CORREA
PAULO, matrícula 35.229-2, para sem prejuízo de suas funções,
a contar de 20 de dezembro do ano em curso, fiscalizarem o
transbordo e destinação final de resíduos e lixo urbano, oriundos da
coleta de lixo regular, atendendo as necessidades do Município de
Duque de Caxias, conforme constante no Processo Administrativo
n.º 24.253/2017, a cargo da firma ETR JARDIM GRAMACHO
S/A.
Em 20/12/2017.

Dispensa de Licitação
Processo Administrativo n° 59.922/2017
Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei n° 8.666/93, e no Parecer da
Procuradoria Geral do Município em fls. 90 a 97, do Processo Administrativo n°

59.922/2017, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, Empresa
Especializada em serviços contínuos de coleta, transporte de resíduo domiciliar, produzidos
pela população de Duque de C axias, referente a L O T E 1, no valor de R$ 28.004.284,65
(Vinte e oito milhões, quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos).

Duque de C axias, 10 de janeiro de 2018.

S E C R E T Á R IO M UN ICIPAL DE O B R A S
Mat.: 35.145-8

8
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ie de Caxias - RJ, Telefone: 2676-8^W
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EXTRATO TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2017

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO- CAMPUS ABREU E LIMA.
PREGÃO N° 041/2017

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO- CAMPUS ABREU E LIMA.
ORGÃOS ADERENTE: Secretaria Municipal de Educação.
FAVORECIDO: CARDEAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ n° 29.774.734/0001-00
PROCESSO N°:

26044/17

OBJETO: Eventual contratação de aparelhos de ar condicionado.
FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2017 do Pregão eletrônico Nr 03/2017.
•

Relação do Item da Adesão:

ITEM

PRODUTO

UNID.

QTD.

Unid.

03

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

Aparelho de ar condicionado tipo split hiwall capacidade
9.000 btu's/h , tecnologia inverter, tubulação de cobre ,
classificação energética a com sistema inverter, com
controle remoto , fluído refrigerante ecológico r 410-a , o
aparelho deverá ser fornecido e instalado , para instalação
considera distância máxima de 10 metros entre a
evaporadora e a unidade condensadora , considerar para
a instalação dos aparelhos todos os custos com a a mão de
obra , fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma
elastomérica para isolamento térmico , e revestimento das
tubulações frigorígenas , fornecer cabos elétricos para
interligação da evaporadora a condensadora , suportes em
geral, gás para a partida , fornecimento de mangueira
cristal para interligação ao sistema de drenagem.
01

EXTRATOS

PREFEITURA
D U Ç U 1

DE

£

Elgin

R$3.380,00 R$10.140,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO EM GERAL

ESPÉCIE:

Marca :Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo HVF 9.000/220v HVF 09B21AHVFI09B21A - ECO INVERTER
•
Garantia: 12 meses
•
Validade de Proposta: 12 meses
•
Prazo de entrega: 30 dias
•
Classificação de Eficiência Energética: A
•
N° Registro do Fabricante do produto no CTF do
IBAMA: 72214
•
Entrega, Instalações e Imposto de demais
despesas que incidam diretamente e
indiretamente no fornecimento estão inclusa no
preço proposto.
•
Procedência: Nacional
ESTADO
DO30RIO
DE JANEIRO
•
Pagamento:
dias mediante
Nota Fiscal
•
Locais de entrega e instalação. Na unidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

CAXIAS

•
•
•

•

Termo de Rescisão Bilateral n^. 25-033/2017 ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 05-021/2009, oriundo da Concorrência n°

Gerenciadora e participantes, nos endereços
informados no item do edital.
Os itens ofertados cumprem os critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando a
Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan
2010, Instrução Normativa IBAMA n°6, de
15/03/2013 e toda legislação correlata, constante
no Termo de Referência.

003/2009, encartado no Livro 05/2009 conforme Processos Administrativos n^.
64.062/2015, 64.063/2015 e 60.051/2017.

PARTES:

Aparelho de ar condicionado tipo split hiwall capacidade
12.000 btu' s/h , tecnologia inverter, tubulação de cobre ,
classificação energética a com sistema inverter, com
controle remoto , fluído refrigerante ecológico r410-a, o
aparelho deverá ser fornecido e instalado , para instalação
considera distância máxima de 10 metros lineares entre a
evaporadora e a unidade condensadora , considerar para
in s ta la ç ã o d o s a p a re lh o s to d o s os c u s to s co m m ão de
obra , fornecimento de tubo de cobre flexível,
espumaelastomérica para isolamento térmico , e
revestimento das tubulação frigorígenas , fornecer cabos
elétricos para interligação da evaporadora a
condensadora , suportes em geral, gás para a partida,
fornecimento de mangueira cristal para interligação ao
sistema de drenagem.

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS e da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do outro lado, CRATER
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9. 00.615.133/0001-72.

OBJETO:

Fica neste Ato AMIGAVELMENTE RESCINDIDO o Termo 05-021/2009, oriundo da
Concorrência n° 003/2009, encartado no Livro 05/2009, originalmente celebrado
entre as partes inicialmente identificadas. O objeto do Termo supracitado é a
execução de obras de implantação e construção de um prédio destinado à

•
•
•

instalação de uma Escola Padrão e Quadra Poliesportiva Coberta, conforme
previsto no projeto básico e observado no projeto arquitetônico constantes do
processo administrativo n®. 55.551/2009, localizada entre a Avenida Anhangá e
Rua Biguaçu, loteamento Jardim Anhangá -35 Distrito deste Município e obras

02

de implantação e construção da Escola Padrão e Quadra Poliesportiva Coberta,
localizada entre a Rua Piracicaba com a Avenida Pistóia, Jardim Gramacho - 12
Distrito

deste

Município,

tendo

em vista

o

constante

nos

•
•
•
•
•
•

Processos

Administrativos n^ 64.062/2015, 64.063/2015 e 60.051/2017.

DATA DE ASSINATURA:

•
•
•

Duque de Caxias, 17 de novembro de 2017.

•

MM)
GRILO CARLETTI
Secretário Municipal
de Obras

OMAR KlRCHMEYER
DE '.IMA
Subsecretário
Operacional

MARISE MOREIRA
RIBEIRO

Secretária Municipal
de Educação
04
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Marca :Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo HVF 12.000/220V HVFE 12B21AHVFI12B21A - ECO INVERTER
Garantia: 12 meses
Validade de Proposta: 12 meses
Prazo de entrega: 30 dias
Classificação de Eficiência Energética: A
N° Registro do Fabricante do produto no CTF do
IBAMA: 72214
Entrega, Instalações e Imposto de demais
despesas que incidam diretamente e
indiretamente no fornecimento estão inclusas no
preço proposto.
Procedência: Nacional
Pagamento: 30 dias mediante Nota Fiscal
Locais de entrega e instalação. Na unidade
Gerenciadora e participantes, nos endereços
informados no item do edital.
Os itens ofertados cumprem os critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando a
Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan
2010, Instrução Normativa IBAMA n°6, de
15/03/2013 etoda legislação correlata, constante
no Termo de Referência.

Aparelho de ar condicionado tipo split hiwall capacidade
24.000 btu’ s/h , tecnologia inverter, tubulação de cobre ,
classificação energética a com sistema inverter, com
controle remoto , fluído refrigerante ecológico r410-a, o
aparelho deverá ser fornecido e instalado , para instalação
considera distância máxima de 10 metros lineares entre a

Unid.

123

Elgin

R$3.788,00 R$465.924,00

Unid

10

Elgin

R$6.360,00 R$63.600,00
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evaporadora e a unidade condensadora , considerar para
instalação dos aparelhos todos os custos com mão de
obra , fornecimento de tubo de cobre fle x ív e l,
espumaelastomérica para isolamento térmico , e
revestimento das tubulação frigorígenas , fornecer cabos
elétricos para interligação da evaporadora a
condensadora , suportes em g e ra l, gás para a partida,
fornecimento de mangueira cristal para interligação ao
sistema de drenagem.
•
•
•
•
•
•

Marca : Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo HVF 24.000/220v HVFE 24B21AHVFI24B21A - ECO INVERTER
Garantia: 12 meses
Validade de Proposta: 12 meses
Prazo de entrega: 30 dias

•

Classificação de Eficiência Energética: A

•

N° Registro do Fabricante do produto no CTF do
IBAMA: 72214
Entrega, Instalações e Imposto de demais
despesas que incidam diretamente e
indiretamente no fornecimento estão inclusas no
preço proposto.
Procedência: Nacional
Pagamento: 30 dias mediante Nota Fiscal
Locais de entrega e instalação. Na unidade
Gerenciadora e participantes, nos endereços
informados no item do edital.

•

•
•
•

•

CISBAF- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE
PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 10/2017
ORGÃO GERENCIADOR: CISBAF - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA
FLUMINENSE
ORGÃOS ADERENTE: Secretaria Municipal de Saúde.
FAVORECIDO: PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 34.043.125/0001-10.
PROCESSO N°: 59288/2017
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados, em
especial ambulâncias do SAMU - 192.
FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS n° 502/2017 do Pregão eletrônico
010/2017.
•

Os itens ofertados cumprem os critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando a
Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan
2010, Instrução Normativa IBAMA n°6, de
15/03/2013 e toda legislação correlata, constante
no Termo de Referência.

•
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Relação do Item da Adesão :
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VALOR
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QTD.

TÉ C N IC A

Aparelho de ar condicionado tipo split capacidade 18.000 btu' s/h
, de tubulação de cobre , ciclo quente e frio classificação
energética a /b com controle remoto, fluído refrigerante
ecológico r410-a, o aparelho deverá ser fornecido e instalado ,
para instalação considera distância máxima de 10 metros lineares
entre a evaporadora e a unidade condensadora, considerar para
instalação dos aparelhos todos os custos com mão de obra .
fornecimento de tubo de cobre flexível, espuma elastomérica para
isolamento térmico , e revestimento das tubulação frigorígenas ,
fornecer cabos elétricos para interligação da evaporadora a
condensadora, suportes em geral, gás para a partida,
Unid.
fornecimento de mangueira cristal para interligação ao sistema dc
drenagem
•

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 502/2017
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Manutenção de veículos em especial ambulâncias do SAMU 192

U n id a d e

46

R$
1 1 2 ,5 0

D E S C O N TO PEÇA

KM R O D A D O R E BO Q U E

R$ 5 ,4 0

4 ,2 5 %

Duque de Caxias, 25 de Janeiro de 2018

34

Elgin

R$4.890,00

José Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

R$166.260,00

Marca : Elgin
Fabricante: Elgin

•

Modelo HVF 18.000/220v -HEQ118B21AHEQE18B21A

•

Garantia: 12 meses

•

Validade de Proposta: 12 meses

•

Prazo de entrega: 30 dias

•

N° Registro do Fabricante do produto no CTF do

COMSADC – Conselho Municipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 001/COMSADC/2018

IB A M A : 7 2 2 1 4
•

“Tornar Pública a Ata da Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos
que menciona”

E ntrega, In stala ções e Im p o s to de d e m a is despesas
qu e in c id a m d ire ta m e n te e in d ire ta m e n te no
fo r n e c im e n to e stã o inclusas n o p re ço p ro p o s to .

•
•
•

P roce dência: N acional
P a g a m e n to : 30 dias m e d ia n te N ota Fiscal
Locais de e n tre g a e insta la çã o . Na u n id a d e

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Df. Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,

G e re n c ia d o ra e p a rtic ip a n te s , nos e n d e re ço s
in fo rm a d o s no ite m do e d ita l.
•

Os ite n s o fe rta d o s c u m p re m os c rité rio s de
s u s te n ta b ilid a d e a m b ie n ta l, c o n s id e ra n d o a In stru çã o
N o rm a tiv a N rO l-M P O G de 1 9 Ja n 2010, In stru çã o
N o rm a tiv a IB A M A n°6, de 1 5 /0 3 /2 0 1 3 e to d a

RESOLVE:

legislação c o rre la ta , c o n s ta n te no T e rm o de
R eferência.

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, a Ata da
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no
dia 11 de Novembro do ano de dois mil e dezessete, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

Valor Total- R$705.924,00

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

Duque de Caxias, 26 de Janeiro de 2018.

Duque de Caxias, 11 de Janeiro de 2018
lira. ClaraLúcia C.S. Carvalho
Subsecretária de Monitoramento
Regula ção e Fisca liza ção em Saude
CRM 52.57138-5

fia! PSOoq.ç
Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Denise Cabaline Pereira Klayn
Subsecretária de Planejamento e Projetos Educacionais

Resolução editada por
) / ' ..
/L{LUCÍá\
_
hidia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 001/COMSADC/2018 de 11 de Janeiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Janeiro de 2018
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Washington Reis de Oliveira
Prefeito Municipal
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Alameda James Franco, n°. 03 - Jardim Primavera - Duque de Caxias
comsadc.sms@gmail.com - Tel.: 2773-6318
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Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Onze dias do mês de Novembro do ano de dois
mil e dezessete, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.
A reunião teve início às Nove horas e vinte minutos, com Quorum de dezessete Conselheiros com
direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Nove representando os Gestores/Prestadores/Instituições de
Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Oito representando os Usuários. 1-) Composição da Mesa:
Presidente do COMSADC: Dr3. Clara Lucia Corrêa dos S. Carvalho; Secretário de Saúde: Dr. Jose
Carlos de Oliveira; Secretária Executiva: Sr3. Claudia Regina J. A. Santos; Representante do
Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Antonio Pereira dos Santos e Representante do Segmento
Usuários: Sr3. Luciana Marina da Silva. 02-) Dinâmica da Reunião - disponibilizada no verso da pauta.
03-) Posse Conselheiros - Dra. Clara informou que haveria posse do Conselheiro(a) da Unigranrio, mas
que ainda não houve indicação por parte da Entidade. 04-) Aprovação Ata Reunião Extraordinária dia
18/10/2017 - Não houve destaques - a Ata aprovada por 16 votos a favor e uma abstenção ( Sr. Sebastião
Bemardino Andrade, por não ter participado da reunião). Aprovação da Ata da Reunião Ordinária dia
21/10/2017 - Não houve destaques - ata aprovada por 15 votos a favor, e duas abstenções (Sr. Sebastião
Bemardino Andrade e Maria da Glória Ferreira dos Santos, por não terem participado da reunião). 05-)
Situação da Saúde no Município - Comissão Executiva - 1 hora Debate. A Conselheira Glória
iniciou sua fala dizendo que o município encontra-se em situação caótica, instalada nesses nove meses de
gestão, além das unidades de saúde estarem com atendimento restrito, os laboratórios nas unidades 24
horas não estão funcionando; só tem o laboratório do HMMRC para atender toda a rede, mas não atende
a contento. Pautou ainda que o transporte também não funciona como deveria, disse que os Conselheiros
sabem do quantitativo de carros e ambulâncias, pois na gestão anterior foi entregue para o conselho,
informações do que estava funcionando e do que não estava. Disse que na gestão atual, o conselho
começou a solicitar carro para realizar suas atividades, tendo algumas dificuldades e, por isso, foram
solicitadas por ofício, ao chefe do setor de transporte, informações sobre o quantitativo de carros e até a
presente data a Comissão não recebeu respostas. Sendo assim, disse que terão que dar outros
encaminhamentos a isso e que é de lei. Passando para outro assunto, disse que havia um laboratório
quando foi feita a transição e que também não atendia a contento. Que o Secretário de Saúde teve a
liberdade de trocar o laboratório através de um acordo, mas que o novo laboratório também não está
atendendo a contento. Destacou que um exame de emergência leva 24 horas para que o resultado seja
entregue ao paciente e que qualquer pessoa que chegar a uma UPH enfartando ou com outro tipo de
situação de emergência, vai acabar morrendo porque não tem o laboratório para realizar os exames
urgentes solicitados pelos médicos. Falou também da situação que considera mais agravante, a dos
conveniados. Disse que quer deixar claro que o conselho não briga por pagamentos de prestadores, que a
política do conselho será sempre em defesa dos Usuários, mas na medida em que esses conveniados,
nesse caso, Clínicas de Hemodiálise, não recebem seus pagamentos, pode ocasionar o não atendimento
aos usuários. Disse ter reportagem no facebook, criado pela associação do RENAIS ( que o representante
não estava presente nesta data, mas que já esteve na Plenária em outra ocasião). Disse que acontece de o
paciente estar em uma seção de diálise e os funcionários das Clínicas Conveniadas dizerem que na
próxima semana pode ocorrer da Clínica não mais atender, por falta de pagamento pela gestão. Destacou
que os pagamentos do tratamento para os pacientes Renais Crônicos são feitos por verba carimbada,
assim como os pagamentos do HSCOR e da Saúde Auditiva também, que são recursos do Ministério da
Saúde e que não tem contra partida paga pela Prefeitura e, por isso, não tem motivo dos pacientes que
utilizam esses serviços não serem atendidos. Disse que o recurso é enviado pelo Ministério da Saúde no
dia 28 de cada mês. Que isso é público e não é fonte exclusiva do conselho, está no Portal da
Transparência. Destacou ainda que o SAMU, Programa de Saúde da Família, Guardas de Endemias e
Agentes Comunitários da Saúde também vem a verba Federal para o Município. Disse que o Laboratório
já é outra questão, entra na Média e Alta Complexidade(MAC) e não dá para visualizar, entra tudo em
uma “caixa única” e não dá para separar e destacou que na próxima Conferência de Saúde, os
Conselheiros vão propor para separar em “caixinhas”. A conselheira disse que essa é a atual situação da
saúde e que o papel do Conselho de Saúde é que, além de fiscalizar, é preciso cobrar da Gestão que os
serviços funcionem e a Gestão cobrar dos demais profissionais que foram nomeados para seus cargos:
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com unidade local, levarão a cópia da ata em m ãos para a médica. A conselheira V ilna destacou que se

uma Unidade está fechada, não pode receber pacientes. Perguntou se havia representantes da Direção da
Unidade presentes na plenária, como não havia, a conselheira solicitou que essa informação fosse
repassada para a Direção. O Conselheiro Antonio disse que já vislumbrava lá atrás esse cenário, e que já
havia apresentado na plenária, anteriormente, a questão de comunicação formal e assédio moral. Disse
que o poder de decisão do técnico está limitado porque é assediado e sobre a questão da comunicação
verbal, destacando que é fácil dar ordem para um funcionário, e depois pressionar para que o indivíduo
cumpra, e ficar tranqüilo, se algo der errado e que o ordenador não será cobrado, pois não existe nada
formalizado e não formalizar faz a informação se perder. Questionou o motivo pelo qual se paga a tantos
Cargos Comissionados, se só poucos tomam a decisão e nem todos(as) têm o conhecimento técnico
necessário. Disse não ser uma crítica pessoal e sim como Conselheiro. Destacou que se o técnico não tem
autonomia para desenvolver o seu trabalho, qual a finalidade de ter esse técnico. Disse estar claro que não
há autonomia para trabalhar. Que recentemente uma funcionária chegou ao ponto de pedir demissão, por
não ter como trabalhar, por não conseguir fazer o trabalho de enfermagem que precisava fazer e que
estava acostumada a fazer. Destacou que ninguém é detentor de todo o conhecimento e que, com todo
respeito à gestão, não entende que se comece a discutir o Plano Municipal de Saúde no mês de setembro.
Que o Departamento de Planejamento da SMS não deve ter conseguido ouvir os técnicos das áreas
envolvidas no devido tempo. Que é preciso reafirmar que se deve manter a comunicação verbal através de
ofício, ou por atas, etc. E que é assim que a gestão pública tem que trabalhar, para entendermos quem está
sendo irresponsável dentro do processo, porque ordens verbais se perdem, não funcionam. Disse que é
preciso entender que nada vai funcionar, quando se fica retalhando quem está tentando fazer a coisa certa,
só porque está fazendo de forma diferente. O Conselheiro Antonio disse que política de assistencialismo
não dá certo em lugar nenhum. Que é preciso fazer uma organização da rede com o atendimento
começando pela Atenção Básica e terminando na Alta Complexidade, pois o Município possui mais de
hum milhão de habitantes. Dra Ivia falou especificamente sobre a questão do laboratório. Explicou que o
mesmo, atualmente, encontra-se em situação emergencial até o mês de dezembro e que o laboratório São
José assumiu o atendimento nesse período emergencial. Explicou estar buscando a melhor forma para
resolver o problema, pois, o “emergencial” vai encerrar no mês de dezembro. Que tem toda a autonomia
para estar estudando a melhor forma de agilizar as licitações e vem pedido ajuda ao Conselheiro Antonio
e que devido ao pouco tempo, também pediu ajuda aos Técnicos da SMS e também aos Técnicos de fora
e que a SMS está estudando como proceder com relação aos técnicos de laboratório, que fazem parte do
quadro de funcionários atual, que estão com a jornada de trabalho reduzida e que precisam ser incluídos.
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Que a SMS está buscando uma forma de colocar laboratório nas unidades e que esta sendo feito um
estudo financeiro para avaliar se será possível fazer desta forma. Disse que com relação ao Técnico que o
Conselheiro Antonio se referiu, sobre a saída de alguém do cargo, por não se sentir com autonomia para
estar atuando, que a questão é que ela gostou da pessoa a qual ele se referiu, que gostou de trabalhar com
ela, que muitas vezes o problema é a forma que a pessoa trabalha. Disse que a Sr3. Niquellen está a
poucos dias na função e já trouxe inúmeras propostas para ela e que algumas delas já estão sendo
implantadas. Disse que quando percebe que o trabalho não está sendo realizado de forma adequada,
fazem cobranças no intuito de melhorar. Disse que os técnicos também têm que buscar trazer idéias. Que
ela deixa livre, quem trabalha com ela sabe que ela ouve e sempre está aberta a idéias novas. O
conselheiro Pedro iniciou dizendo que a fala da Conselheira Glória foi muito feliz, que reflete o que se
tem percebido, principalmente, em quem está nas ruas precisando de ajuda. Disse pensar que neste exato
momento, muita coisa está acontecendo, que tem pessoas “gemendo” porque não consegue atendimento,
pessoas “descendo à sepultura” também por não ter conseguido atendimento e destacou que a autonomia
do técnico é fundamental. Disse que hoje a estrutura da SMS não está funcional, que se fizerem uma
análise, muitos dos profissionais que ocupam postos hoje, não são habilitados. Disse que é complicado
estar em um ambiente em que você não se sente a vontade, ou que você não domina, mas se tiver um
pouco de humildade para ouvir pessoas que entendem, pode evitar muitos problemas para si e para as
pessoas que te colocaram ali. Disse que hoje o que acontece na secretaria é isso, são pessoas com extrema
vaidade, que tomam decisões, porque acham que é assim, mas está trazendo graves conseqüências, que
são atos impensados, que é preciso repensar que modelo de secretaria se quer, que tipo de estrutura e
organograma, porque vai ter conseqüências. Disse que a Secretaria de Saúde precisa de uma
reestruturação. Disse saber que quem está na gestão da SMS hoje e o prefeito, querem que dê certo e que
ninguém domina todas as áreas do conhecimento, seja na Educação, Saúde, Planejamento, Urbanismo,
que delega-se funções, acreditando que aquelas pessoas/equipes vão tomar as melhores decisões.
Destacou não estar falando de Secretários e Sub-Secretários e enalteceu os seus trabalhos, mas se for
necessário, fará críticas. Disse que sua fala é com relação ao segundo escalão em diante, que este sim tem
que ser repensado e destacou também que a equipe técnica da secretaria tem que ter autonomia e que vai
precisar de uma postura mais efetiva do Conselho de Saúde sobre isso, para evitar que o COMSADC
tenha “responsabilidade” quando as conseqüências vierem, enfatizando que elas virão. Dr. Sérgio
Guedes, Subsecretário de Saúde, iniciou falando com relação a “ausência” de pagamento ao HSCOR.
Recentemente disse que recebeu uma demanda de Inquérito Civil instaurada pelo MP através da Dr3.
Carla Carruba, devido à denúncia feita por familiares da paciente Ioná Fernandes, que foi internada
através do SISREG, providenciada pelo Estado, sendo assim, o município não tomou conhecimento da
situação dessa paciente. Disse que quando foi instaurado o inquérito, a alegação foi de que o HSCOR não
estaria atendendo pacientes, devido ao município não estar realizando pagamentos e, é o que consta
dentro do processo de Inquérito Civil, que está franqueado a quem quiser ir ao MP. Disse que foram
juntados todos os extratos de pagamentos ao HSCOR, que se encontra rigorosamente em dia. Que o que
consta em aberto são os pagamentos que o HSCOR protocolou em atraso, referentes aos meses de agosto
e setembro e que o processo, após protocolado na prefeitura, tem tramitação formal, que vai percorrer por
diversos setores, departamentos e secretarias. Dr. Sérgio Guedes disse que esse governo, além de pagar o
exercício atual, também pagou ao HSCOR, os meses de agosto a dezembro do exercício de 2016 e que é o
que está no extrato financeiro e encontra-se no processo do Inquérito Civil, junto ao Ministério Público.
Quanto às viaturas, informou que a nova gestão recebeu todas elas sucateadas, que estão tentando
recuperá-las. Que a SMS está fazendo adesão a uma ata de registro de preços, formalizada pelo CISBAF,
em que foi feito uma licitação e a empresa vencedora foi a Peça OE, que irá prover a manutenção dessas
viaturas. Disse que tão logo seja finalizado, a SMS terá condições imediatas de conduzir as viaturas para
realizar revisão e reforma, daquelas que efetivamente estiverem em condições de serem recuperadas.
Informou que Recentemente a SMS conseguiu doação pelo Ministério da Saúde de uma ambulância para
o SAMU (modelo sprinter). Disse que quando esse governo assumiu o município, constavam 29
Ambulâncias do SAMU, na frota da Secretaria de Saúde, isso porque anteriormente nunca haviam dado
baixa dessas viaturas, no CNES e que para o Ministério da Saúde, o Município de Duque de Caxias
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Direção de Hospital, Direção de Unidades e etc. Disse que cada um tem que saber entender o papel que
assumiu, para poder fazer a máquina funcionar. A Conselheira Vilna, iniciou dizendo que reforça o que
foi dito pela Conselheira Glória. Disse que o papel do Conselho é fazer com que as coisas sejam bem
feitas, tanto a Gestão, quanto os Profissionais e os Usuários, pois, os Conselheiros são co-gestores e o que
vier a acontecer com a Gestão vai acontecer também com os Conselheiros. Disse que são extremamente
solidários aos trabalhadores, que tem funcionários passando fome e que a Gestão aqui presente sabe disso
e esta sensibilizada também. Que os Usuários pedem ajuda do conselho a toda hora, para conseguirem
atendimento. A Conselheira Vilna perguntou quantos representantes de Conselhos Gestores estavam
presentes na plenária e constatou que somente representantes das Unidades Pilar e Xerém estavam
presentes na busca de melhoria para as Unidades e que sendo assim, ela considera que as outras Unidades
devem estar muito bem e até parabenizou a Gestão. Disse que se as demais unidades estivessem ruim.
seus representantes estariam presentes na reunião. Que deveriam parar de ficar reclamando no faceboock,
porque quando chega a hora de falar, só alguns comparecem na Plenária para dar a “cara a tapa"' e que o
conselho não agüenta mais tanta reclamação. A Conselheira Vilna disse para a Gestão que quando o
COMSADC é incisivo, é para ver a situação melhorar. Relatou que a emergência da Unidade de Xerém
paralisou na sexta-feira, dia 10/12/17 e pediu que cópia dessa ata fosse entregue para a médica que estava
no ambulatório, Dra. Tatiane. Que o Conselho Gestor recebeu o relato de uma usuária que viu um
paciente precisando de socorro na emergência e não tinha médico para atender e que a Df Tatiane foi
chamada na emergência e conseguiu reverter o quadro do paciente. Disse que em agradecimento de toda a
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estava com viaturas suficientes e que a partir de agora está sendo realizado um trabalho técnico. A
Conselheira Glória complementou dizendo que o HSCOR não é motivo de denúncia. Que o motivo da
denúncia, foram as Clínicas de Tratamento de Renais Crônicos, e que é preciso saber informações sobre
os pagamentos das Clínicas. Dr. Sérgio se comprometeu a procurar levantar a real situação das mesmas.
Informou que tiveram problemas com duas Clínicas, a PRONTOCARD e a SEGUMED, em que foram
identificadas questões de procedimentos errados. Disse que essas clínicas mandavam todos os pacientes
fazerem tratamento interno no HMMRC, pois dessa forma, para o paciente que recebe tratamento ao pé
do leito, a empresa recebe uma verba de mais ou menos seiscentos reais e se o tratamento for realizado na
unidade da empresa, o valor é equivalente a um terço do valor feito no HMMRC. Disse que após
confirmado esse comportamento por parte das empresas, foi realizada a substituição por outras empresas,
para manter os serviços de forma correta e assim valorizar o recurso da Secretaria de Saúde que está
escasso. O Conselheiro Luiz Paulo, que faz parte da Direção Geral do HSCOR, esclareceu que não há
mais nada do que falar da atual gestão da Secretaria de Saúde, que só tem a agradecer pela brevidade em
resolver os problemas, tanto administrativos quanto os financeiros do HSCOR. Informou que esteve com
a Procuradora do MP durante duas horas, a fim de prestar esclarecimentos referentes a Sra. Ioná, que hoje
é sua paciente particular e que será operada no próximo dia 26 de novembro. Disse que em nenhum a
posição do HSCOR foi deixar de atender/operar os pacientes por não ter recebido. A denúncia teria sido
feita por alguém que ele desconhece, se foi pela paciente ou seus familiares, que “julgou” que a Sf'. Ioná
não foi operada porque havia boatos na cidade de que o HSCOR não estaria recebendo e,
conseqüentemente, não estaria atendendo, o que não é verdade. Disse que em gestões anteriores, o
HSCOR, que não é o caso da atual gestão, ficou um ano sem receber, e não deixou de atender nenhum
paciente. Disse que esteve pessoalmente com a Procuradora do MP, prestando esclarecimento do ponto de
vista técnico e a paciente precisa trocar a válvula mitral. Disse que já solicitou os exames pré-operatórios
e ocorreu que quando a paciente ficou internada no HMMRC, foi pedida a cirurgia, foi marcada a cirurgia
e depois inadvertidamente teve alta, e no momento em que ela teve alta, ela saiu do sistema e quando o
HSCOR ia chamar para realizar a cirurgia a paciente já não estava mais internada e conseqüentemente
tornou-se uma doente ambulatorial, que entra em outro tipo de fila. Explicou que o familiar fez a
denúncia dizendo que o HSCOR não queria receber a doente, o que não foi o caso. Disse esperar ter
esclarecido ao Conselho de Saúde, o que realmente aconteceu, e deixar bem claro que o HSCOR só tem a
agradecer a gestão atual, pela brevidade e pontualidade dos seus pagamentos. Sra. Niquellen,
Coordenadora de Enfermagem da SMS, falou que assumiu a Coordenação de Enfermagem, e que
recebeu o convite da Dra. Ivia e do Dr. José Carlos, após o pedido de exoneração feito pela Sf*. Selma.
Diz que o serviço não é fácil e não está sendo fácil devido ao município estar passando por um momento
difícil, e a equipe de enfermagem já estava vindo num processo difícil. Destacou que os profissionais já
estavam sem pagamento e que também estão tentando resolver a questão das complementações. Disse que
foi feita reunião com todos os Gerentes de Unidades para que isso se resolva da melhor forma possível e
que a partir de primeiro de janeiro, os gerentes de enfermagem que estavam presentes em colegiado,
adotaram/preferiram a escala de vinte e quatro, por cento e vinte horas (24X120), explicando que nessa
escala o Profissional Técnico não vai precisar pagar outra passagem. Destacou mais uma vez que a
decisão foi tomada em colegiado e informou que os Gerentes estavam presentes na Plenária e estão
agradecidos, tendo em vista que agora eles podem ir até a Secretaria de Saúde, têm a oportunidade de
conversar com Dra. Ivia, e que estão realmente participando do processo. Destacou que sua gestão é
compartilhada, que não toma decisão nenhuma sem estar com os seus pares, que são os Gerentes de
Enfermagem das Unidades: HIIS, HMMRC, UPAs e UPEfs e que não toma nenhuma decisão sem
compartilhar, procurando por uma ação melhor da Enfermagem. Disse que se erram sabem voltar atrás.
Disse que o Conselho de Saúde a procurou, para participar de uma reunião e que o Conselheiro Pedro
colocou muito bem a questão do Infantil e que, por isso, a equipe está tentando conseguir repor o quadro
de Enfermeiros. Disse que o quadro de Técnicos já está sanado, mediante o término dos desvios. Disse
que a equipe está sempre na SMS e que quando recebe queixas, procura chamar o Antonio para
conversar. Que está aberta para conversar e que agora tem a Sf1. Simone trabalhando com ela, e que
qualquer queixa do Conselho ou de outras pessoas, estão prontas para tentar resolver. A Conselheira
n
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Glória perguntou de que forma será a reposição dos enfermeiros. Sra. Niquellem respondeu que está
vendo com a RENACOP. Destacou que está de portas abertas e pediu para levarem idéias. Disse que as
coisas só serão feitas se for possível e nunca para prejudicar o usuário e nem o profissional, seja ele
ATRIO, RENACOP ou SERVIDOR. O Conselheiro Sebastião Bernardino disse que quando viu a pauta
“A situação da saúde de Duque de Caxias”, pensou que seria um “Diagnóstico”, de como está a rede a
partir da base, até as especialidades, o que tem, o que não tem, o que está dentro do perfil. Disse que a
estrutura de uma realidade de atendimento da Política de Saúde de uma cidade é o Plano Municipal de
Saúde. Que dentro de um plano, acredita que vá na lógica “piramidal”, desde aquilo que é a entrada no
sistema - as Unidades Básicas - até a alta complexidade. Disse que é isso que tem que ser avaliado. Ver
como está a rede a partir da porta de entrada, da base nos bairros, chamada Unidade de Saúde da Família,
até chegar às Clínicas Especializadas e dentro disso, avaliar o perfil epidemiológico de cada uma dessas
unidades, ver o que tem, o que não tem, o que está dentro do perfil e se não estiver o que se pode fazer
para conseguir alcançar. Sr. Sebastião disse que sua PROPOSTA, é que se faça um Seminário com o
Conselho, em uma discussão plena, dizendo se vão ocorrer mudanças, por quais motivos, qual a
fundamentação para se mudar esse tipo de profissional por outro, em uma discussão onde se pega o Plano
Municipal de Saúde e se diga o que está sendo colocado em prática e o que não se está. Lembrou que
daqui a dois ou três meses virá para aprovação, o Relatório de Gestão e que o Conselho será chamado
para aprovar um Relatório de Gestão que poderá ser “mentiroso”, e que daí aprova-se com “ressalvas”
para vir o dinheiro do Ministério da Saúde e depois continuar o problema. Destacou que é preciso fazer
um diagnóstico com cada setor, que deverá explicar o que está planejando, fazendo, cumprindo ou não
cumprindo e os motivos e juntos avaliarem qual o melhor caminho a seguir. Enfermeira Elizabeth do
CRAESM disse que falar de gestão é uma coisa que gosta muito e que é preciso desenhar um modelo
para a capacitação dos Diretores de Enfermagem. Disse que é importante conhecer o Estatuto do Servidor
Público, como se deve proceder para lidar com os profissionais, sendo eles Funcionários Estatutários,
Profissionais da Renacoop e com todos os outros vínculos. Disse que muitos não conhecem o que está no
Plano Municipal de Saúde e que hoje no CRAESM se trabalha com planejamento estratégico, que é
baseado Plano Municipal de Saúde. Informou que foi apresentado o seu Plano Estratégico de 2017 para a
Sr3. Niquellem e ela apresentou para a Dra. Ivia, que leu o documento e a chamou para perguntar quais
das suas solicitações não foram atendidas e que posteriormente esteve novamente na Secretaria com a
Direção de Enfermagem, com os itens pendentes e foi atendida. Destacou a importância de elaborar uma
Capacitação/Escola de Gestão, para os gestores de enfermagem, pois a função da Enfermagem não é só
de gerenciar profissionais, gerenciar agendas para organizar acesso das pessoas no atendimento à saúde,
ela vai muito além disso. A Conselheira Vilna disse que quer corrigir uma injustiça e agradeceu também
o trabalho da Enfermagem da UPH de Xerém, sempre conduzindo de forma exemplar e também foi assim
no dia do ocorrido na unidade, juntamente com a Dr3. Tatiane, conforme seu relatado, anteriormente nessa
ata. Conselheira Glória fez duas propostas: PROPOSTA 1: Propôs que seja realizado no dia 30 de
Novembro de 2017, o Encontro dos Conselheiros com as Áreas Técnicas da SMSDC, proposto pelo
Conselheiro Sebastião, para discutir o Plano Municipal de Saúde de Duque de Caxias 2017-2021,
analisando também o Plano Municipal de Saúde anterior. PROPOSTA 2: Que a Comissão de Visitas do
Conselho, acompanhe o que está acontecendo com o atendimento aos pacientes renais crônicos, inclusive,
falando diretamente com os mesmos, para que o COMSADC entenda o que de fato está acontecendo.
Destacou que não quer ficar discutindo sobre a situação dos desvios de função e cumprimento de carga
horária, pois isso é Lei e tem que ser cumprido. Destacou que a saúde não pode esperar, por ter um
diferencial. E sobre as ambulâncias, disse é preciso mais informações, que no governo passado
começaram a dar uma “cara nova” ao patrimônio e é preciso saber o que está acontecendo atualmente. O
Conselheiro Antônio destacou da importância dos laboratórios voltarem a funcionar nas unidades para
melhor eficácia dos serviços e que até o momento não obteve sucesso para sentar e conversar sobre essa
“constução”. O Conselheiro Antônio encaminhou a seguinte PROPOSTA: Gestão Democrática com a
eleição das Direções das Unidades. Conselheiro Luiz Paulo disse que precisava passar informações,
baseadas no que foi dito pelo Dr. Sérgio Guedes. Disse que o Conselho tem que tomar conhecimento de
que o HSCOR atende a toda baixada e que a saúde do Estado está acabada e que está havendo uma
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judicialização da saúde e que o HSCOR está sofrendo, pois a regulação do Estado do Rio de Janeiro não
consegue atender a sua demanda, já que os Hospitais do Estado não atendem. Disse que o HSCOR tem
um teto programado para o atendimento da Baixada Fluminense e o Estado está transferindo doentes por
Mandados Judiciais, praticamente obrigando o HSCOR a atender pacientes que não são da Baixada
Fluminense e com isso utilizando o teto do HSCOR. Informou que o HSCOR executa vinte e cindo
procedimentos do SUS por dia em hemodinâmica e o Hospital Federal de Bonsucesso executa trinta e
oito procedimentos em média, por mês. Pediu desculpas pela falta de modéstia, mas esse é o preço da
competência. Destacou que o HSCOR não poderia se omitir em pedir ajuda do Conselho de Saúde e do
Secretário de Saúde, para irem juntos à Secretaria Estadual de Saúde a fim de resolver, pois, esse
problema está trazendo prejuízos para o Município de Duque de Caxias. Dr. Sérgio Guedes disse que
seguindo a mesma linha do Luiz Paulo, é muito fácil quando a gestão está aqui sendo “vitrine”, as pessoas
atirarem pedras, mas destacou que as Unidades de Saúde de vários Municípios estão fechadas, como
Belford Roxo, São João de Meriti, Magé, etc. Disse que existem documentos que comprovam, que são as
AIH (Autorização de Internação Hospitalar) do HMMRC, onde das internações realizadas no HMMRC,
os pacientes de Belford Roxo equivalem e vinte por cento do total de internações e as outras várias
centenas, de outros Municípios, inclusive Rio de Janeiro. Destacou que estão suportando devido a verba
da MAC(Média e Alta Complexidade) que estão recebendo e que, por exemplo, Belford Roxo, recebe a
verba deles da MAC, mas o recurso está ficando lá, sem uso nas unidades de saúde, porque estão
fechadas. Informou que já foi conversado com os Técnicos da SMS para rever isso. Que também já abriu
um canal de comunicação tanto com o Promotoria, como com a Defensoria, de forma a evitar a
Judicialização, pois existem certas coisas que chegam à SMS através desses órgãos, que já são feitas no
Município, como a Laqueadura e esse canal vai ajudar a diminuir as demandas judiciais. Destacou
também, que infelizmente, Duque de Caxias está “pagando” porque está funcionando. Disse que o
HSCOR é importante demais para o Município, do qual não há reclamações e que o ocorrido foi uma
demanda de um parente que entrou de forma errada desde o início, pelo Estado, acusando o HSCOR e o
Município e quando foi dada a oportunidade de provar, foi feita junto à Promotoria de Justiça. O
Conselheiro Pedro Davi disse que o Sr. Sebastião Bemardino foi feliz na sua fala, mas que a Comissão
de Orçamento do COMSADC fez vários apontamentos e recomendações, nos dois últimos Relatório de
Gestão e que é notório que houve queda na arrecadação do Município, e destacou que as recomendações
ajudaria a cortar as “gorduras” da SMS, que uma delas se refere ao vínculo de contratações, outra foi a de
esterilização de materiais, que o Município teria condições de absorver, também sobre a questão do
laboratório, pois até o último levantamento, foi constatado existirem cerca de cento e cinqüenta técnicos
de laboratório subutilizados. Que esses e vários outros apontamentos foram colocados no Relatório, mas
não foram acatados. Que outro ponto é a discussão do Plano Municipal de Saúde, que precisa ser
aprovado antes do Plano Plurianual (PPA) e que nesse ano não houve discussão adequada. Lembrou que o
Plano Municipal de Saúde é feito para um milhão de pessoas e que é preciso que a discussão seja feita de
forma adequada e que o dever de todos é zelar por tudo. Que assim também é um ambiente de trabalho
em um hospital, como não se ter alimentação adequada, ambiente adequado, acomodação adequada, e que
as vezes não damos importância para esses aspectos que ajudam a melhorar a fluidez do serviço. Disse
que é importante estarem sempre buscando um consenso através de uma mesa de negociação permanente.
Enfermeira Elizabete disse que com relação às eleições para Direção de Enfermagem precisa ter uma
discussão abrangente, que é preciso que o profissional tenha condições técnicas, competência, e não uma
eleição política. Que não adianta eleger um Diretor só por que ele é simpático e não levar em
consideração a questão da condição técnica e de competência. Que não é uma coisa tão simples, que
entende que pode ser marcada outra reunião para discutir isso, mas que é preciso entender que a palavra
final sobre essa questão cabe ao Diretor Geral de Enfermagem. Sra. Niquellem disse que a idéia do
Conselheiro Antônio é plausível, mas a preocupa, pois a questão técnica do Conselho de Enfermagem tem
que ser levada em consideração. Que sabe que o COMSADC quer que a Saúde ande para a frente e que
muitas vezes a pessoa não precisa ser simpática, mas ter competência técnica. Que sobre o curso de
capacitação citado anteriormente, será conversado com a Dr3. Ivia e será realizado. APÓS O DEBATE
FORAM COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUITES PROPOSTAS: Ia PROPOSTA
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UNIFICADA DE ACORDO COM OS ENCAMINHAMENTOS FEITOS PELOS
CONSELHEIROS SEBASTIÃO BERNARDINO E GLÓRIA: QUE SEJA UM ENCONTRO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM OS TÉCNICOS DA SMSDC, QUE DEVE DURAR O
DIA TODO, PARA DISCUTIR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2017-2021, COM AS
JUSTIFICATIVAS DO QUE FOI CUMPRIDO E O QUE NÃO FOI CUMPRIDO DAS METAS
APRESENTADAS E OS MOTIVOS PELOS QUAIS AS METAS NÃO FORAM CUMPRIDAS,
COMPARANDO COM O PLANO ANTERIOR. O ENCOTRO SERÁ REALIZADO NO DIA
27/11/2017 - PROPOSTA APROVADA POR UNANIMIDADE. 2a PROPOSTA - CONSELHEIRA
GLÓRIA: QUE A COMISSÃO DE VISITAS DO CONSELHO E COMISSÃO EXECUTIVA
ACOMPANHE O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM O ATENDIMENTO AOS PACIENTES
RENAIS CRÔNICOS NAS CLÍNICAS CONVENIADAS, INCLUSIVE, FALANDO DIRETAMENTE
COM OS PACIENTES, PARA QUE O COMSADC ENTENDA O QUE DE FATO ESTÁ
ACONTECENDO - PROPOSTA APROVADA POR DEZESSEIS VOTOS A FAVOR E UMA
ABSTENÇÃO (DRa. SANDRA VICTÓRIA). 3a PROPOSTA O CONSELHEIRO ANTÔNIO
DEFENDEU SUA PROPOSTA DE ELEIÇÃO DAS DIREÇÕES DE UNIDADES, EXPLICANDO QUE
ASSIM JÁ É FEITO NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E QUE TEM TIDO BONS RESULTADOS
E QUE ENTENDE QUE PARA TAL, É PRECISO ELABORAR OS CRITÉRIOS DE QUEM ENTRA
OU NÃO ENTRA NO PROCESSO ELEITORAL. DRa. CLARA DECLAROU SEU VOTO
CONTRÁRIO, EXPLICANDO QUE ESSES CARGOS SÃO COMISSIONADOS E AÍ SE ELEGE
UMA PESSOA E O SECRETÁRIO QUER OUTRA E SE A COISA ESTÁ DIFÍCIL, VAI
COMPLICAR AINDA MAIS. O CONSELHEIRO PEDRO SUGERIU QUE A PROPOSTA SEJA
ADIADA, PARA QUE SEJA MELHOR PENSADA E COM OBJETIVOS MAIS CONCRETOS. OS
CONSELHEIROS DALMIR MACHADO E LUCIANA DECLARARAM APOIO À SUGESTÃO DO
CONSELHEIRO PEDRO E O CONSELHEIRO ANTÔNIO CONCORDOU COM A SUGESTÃO
DE ADIAR SUA PROPOSTA, POR SER CONSENSO DA MAIORIA DOS PRESENTES NA
PLENÁRIA, FICANDO A PROPOSTA DE RETORNAR QUANDO ESTIVER MAIS
AMADURECIDA. 06-) Projeto da Obra do Ambulatório do Hospital Infantil Ismélia da Silveira Comissão Executiva - O Conselheiro Antônio disse que quando inaugurou a Policlínica, a parte
ambulatorial do HIIS foi levada para àquele prédio, para a realização de obras no ambulatório do FIIIS, já
que havia um projeto e verba para a realização do mesmo, para que fossem feitas as adequações
necessárias e que foi surpreendido, no mês de setembro desse ano, de que o ambulatório retornaria para o
HIIS para o mesmo espaço, onde só haviam feito a parte de pintura, como foi ver pessoalmente.
Questionou qual é planejamento de finalização do projeto com a verba que já foi destinada para esse fim,
e disse que não adianta levar o ambulatório novamente para esse espaço sem que as adequações tenham
sido feitas. A Conselheira Glória disse que quando essa transferência do ambulatório foi feita para a
Policlínica, ela ficou sabendo por uma mãe no meio da rua, que pediu informações para ela, pois estava
perdida, precisando encontrar o novo local. Pediu desculpas ao Antônio, mas que o cronograma dessa
obra não passou pelo Conselho e, por isso, fica difícil cobrar alguma coisa, pois se tivesse passado o
Conselho estaria acompanhando desde o início. Dr. Sérgio Guedes disse que a verba que está destinada
para essa obra e que de fato existe o projeto para o ambulatório do HIIS, trata-se de uma verba do MS.
Verba Parlamentar Impositiva, conseguida por alguns Deputados e que está contingenciada e, por isso,
ainda não foi liberada e o que está sendo feito agora é com verba da PMDC, para melhorar o espaço
existente, fazer a informatização, assim como será feita em toda a rede. Destacou que no FIMMRC, com a
simples informatização na porta de entrada, já houve um benefício grande na questão do faturamento.
Disse que iniciaram o trabalho no FIIIS, mas precisaram paralisar, para priorizar o pagamento do
funcionalismo. Que o motivo do ambulatório voltar para o HIIS é pela questão do cumprimento da carga
horária, que já está estabelecido e na Policlínica não haveria consultórios suficientes para os médicos
atenderem. Que ainda não é o que teriam com o projeto finalizado, mas que para isso dependem de verba
e que, se não se engana, o valor é de um milhão e quinhentos mil reais, mas que nesse momento terão um
ambiente melhorado. Dra. Patrícia Neves disse que essa discussão é bem ampla. Que existe uma planta
para readequar o espaço do hospital e que deve ter gerado a busca por essa verba de um milhão e meio,
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onde conseguirão readequar todo o espaço e abrir o CTI de oito leitos, com isolamento e com isso pode-se
pensar o hospital como um ambulatório de especialidades, que é o interesse dessa gestão e explicou que
hoje quando uma criança precisa de um parecer de um especialista, ela precisa sair de ambulância do
hospital para ir até a Policlínica para receber um parecer e que isso dificulta muito o fluxo dessa linha de
cuidado. Destacou que quando avisaram que o ambulatório voltaria para o HIIS, foi preciso fazer
minimamente uma limpeza do local, que consiste em pintura, hidráulica e ambientação. Que esse projeto
de retorno emergencial atrapalha outras linhas, mas que é o que se tem no momento. Que está sendo visto
com o Dr. Sérgio Guedes, até mesmo sobre a porta de entrada do HIIS. que é muito complexa, mas tudo
está sendo discutido, já que esse retorno impacta na linha de cuidado da criança. Disse que gostaria de
poder apresentar no futuro o que pretendem para o HIIS, pois é muito importante discutir a linha de
cuidado da criança. Que ela gostaria de ter no HIIS, apenas o retorno das especialidades e que os
Pediatras Gerais retomassem para as UPHs e Atenção Básica, para fazerem o acompanhamento das
crianças, que aí, com certeza os indicadores vão apresentar resultados satisfatórios, como foi falado pelo
Conselheiro Sebastião. O Conselheiro Pedro Davi disse que o ambulatório nunca deveria ter saído do
HIIS, que até hoje nunca entendeu isso. Que com os especialistas trabalhando no mesmo local, o
problema era resolvido mais rapidamente. Disse que o HIIS precisa de fato de uma obra estrutural, mas
entendeu o que a Dr3. Patrícia explicou, que estão fazendo o que é possível, para ter um ambiente melhor
para receber as crianças de volta. Disse que entende as preocupações do Antônio, pois existem muitas
iniqüidades no processo de produção do serviço em si, e que é preciso da boa vontade da equipe como um
todo para que haja fluidez e continuidade no serviço. Como exemplo citou, que hoje não contam com um
serviço de comunicação interna dentro da UPA e que por isso, os profissionais precisam dar muitas voltas
dentro da Unidade para resolver os problemas e que é preciso pensar no serviço como um todo de forma
que não se gere mais uma iniqüidade e o serviço não funcione. Disse que será um grande ganho conseguir
colocar de volta todas as especialidades no HIIS, mas concorda com a preocupação do Antônio em querer
resolver um problema e não conseguir resolver nenhum. O Conselheiro Antônio disse que não é contra o
retorno, que acha correto e acha que tem que funcionar junto, mas que entende que é preciso de um
espaço adequado. Que a sua colocação é que se tem a verba e o projeto para isso, que é preciso finalizar o
projeto na íntegra. A Conselheira Glória questionou, diante de tudo que foi dito, se as especialidades vão
voltar para o HIIS. Dr. Sérgio Guedes disse que a intenção é retornar, mas que nesse momento estão
priorizando o pagamento do funcionalismo, pois é preciso comprar todos os aparelhos de ar condicionado
e materiais em geral. Dra. Patrícia Neves informou que no mês anterior, mesmo em greve, o HIIS fez
onze mil quinhentos e sessenta atendimentos. 07-) Apresentação Plano de Saneamento Básico Conselheiro Jose Miguel - Representante do Segmento Usuários pela Associação ECOCIDADE Esse item não foi debatido, tendo em vista que o Conselheiros Miguel teve um outro compromisso e não
pode comparecer. 08-) Apresentação sobre Prontuário Eletrônico do Cidadão na Atenção Básica Sr. Marco Aurélio Cardoso Moraes, Médico Veterinário da equipe técnica de implantação do PEC, do
Departamento de Atenção Primária da SMS, fez sua apresentação, deixando disponibilizada ao
COMSDC. Informou o nome dos demais profissionais da equipe. Sr. Marcos destacou que: Foi uma
Doação do Ministério da Saúde em 2015; Objetivo: Melhorar a qualidade dos atendimentos nas unidades
de Atenção Primária (Porta de entrada do SUS e competência direta do município) e Punições: caso use
os equipamentos para outros fins ou em outros locais. Informou a quantidade de equipamentos recebidos
através do MS e para onde foram destinados e os locais onde já haviam sido implantado e os locais onde
ainda serão implantados. Disse que devido a uma orientação do MS, foi preciso parar a implantação na
Atenção Básica, para poder fazer nas UBS e depois retornar para a Atenção Básica. Destacou alguns
pontos importantes para a implantação do PEC: Equipe formada em Janeiro/2017: Conhecer o sistema;
Elaborar materiais; Planejar as capacitações; Configurar os equipamentos; Capacitar; Monitorar e assistir.
Destacou que o PEC é Gratuito; de Fácil utilização; Funciona sem internet; Adequado à realidade da
atenção básica; Acessado por todas as categorias profissionais, adequado a cada categoria; Atualização
periódica pelo MS. Sr. Marcos apresentou o que seria um “Cenário Ideal” para o funcionamento do PEC e
que ainda não é a realidade, pois falta um servidor mais potente na SMS. Apresentou o “Cenário Atual” e
destacou que seria importante que os Agentes Comunitários de Saúde possuíssem tablets, para lançarem
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os dados em tempo real, pois esses profissionais precisam fazer o trabalho na rua, anotando os dados em
papel e depois precisam ir para a Unidade para lançar os dados no sistema, bem como também um tablet
por equipe, para que o Enfermeiro pudesse lançar em tempo real os dados do seu atendimento ao
paciente. Destacou que através do PEC, é possível localizar qualquer cidadão, incluindo dados de busca
como CPF, PIS, Cartão SUS e que também é possível a impressão ou geração do cartão do SUS do
paciente. Explicou que o sistema classifica o paciente de acordo com a classificação de risco. Que no
sistema podem ser feitas solicitações de exame, receitas e atestados, tudo na hora. Destacando que o
sistema possui muitos recursos e é auto-explicativo. Informou que até o momento, cento e seis
profissionais já foram capacitados e por fim agradeceu pelo apoio e parceria da FEUDUC e do
Panamericano de Febre Aftosa que cedeu o espaço para as capacitações, onde foram instalados os
equipamentos. APÓS A APRESENTAÇÃO FORAM FEITAS AS INSCRIÇÕES PARA DEBATE
DO TEMA: Conselheira Flávia disse que é a Diretora do Departamento de Atenção Primária da SMS,
disse que é importante destacar que o PEC é uma exigência do MS. Agradeceu pelo empenho da equipe
que vem trabalhando na implantação do PEC, pois os quatro profissionais (Marcelle, Marco Aurélio, Jose
Ronaldo e Tatiane) não têm capacitação em informática, mas buscaram as informações e dominaram
muito bem e conseguiram alcançar os objetivos, também com a colaboração da funcionária Alexssandra,
que faz parte do Núcleo de Planejamento do Departamento de Atenção Primária. Agradeceu também pelo
suporte do Departamento de Informática, pois nessa altura os “braços estão ficando curtos”. Convidou os
Conselheiros para visitar o local onde está sendo feita a capacitação. Que os profissionais estão felizes em
realizar essa capacitação e, por isso tudo, não poderia deixar de registrar o seu agradecimento e lembrou
que esse sistema não teve custo nenhum para o Município. O Conselheiro Marcos Araújo parabenizou
pela apresentação do Sr. Marco Aurélio e perguntou se o Município tem alguma contra partida. Sr.
Marco Aurélio respondeu que tem algumas, com funcionários, veículos, etc. O Conselheiro Marcos
continuou dizendo que sua proposta é que o Município assuma esse investimento no que está
faltando. O Conselheiro Sebastião perguntou se a equipe está sentindo que a gestão central está
entendendo a importância desse prontuário e qual a meta para alcançar cem por cento de implantação nas
unidades. Sr. Marco Aurélio disse que a meta é para 2018. A Conselheira Flávia disse que a gestão da
SMS está apoiando em tudo o que é preciso, que o Dr. Sérgio Guedes está trabalhando na TI das demais
Unidades, mas que é preciso dar continuidade no trabalho, por ser uma exigência do MS e depois que
todas as Unidades estiverem informatizadas, os sistemas serão unificados, que não vai ficar isolado. Que
a Meta para a implantação do PEC na Atenção Básica e nas UBS, é para finalizar no ano de 2018. Dr.
Sérgio Guedes disse a parte de Informatização já está sendo implantada no HMMRC e o processo de
licitação já está sendo aberto, onde será instalado um Data Center da Saúde, explicando que o motivo
dessa decisão, deve-se ao fato de que o HMMRC é um local que tem estabilidade elétrica(tem gerador), é
um local de fácil acesso e funciona vinte e quatro horas por dia. Explicou que o Data Center vai interligar
todas as Unidades de Saúde de grande porte e destacou que de todas as Unidades a única que tem
estabilidade interna é o Hospital do Olho, pois já está “nascendo” com a estrutura instalada. Que no
HMMRC, a estrutura de rede que estava instalada, foi cortada nas gestões anteriores para a colocação de
ramais de telefone e, por isso, precisará ser refeita. Destacou que tudo está sendo feito de forma
planejada. Disse que o sistema que será instalado, não será meramente um Prontuário Eletrônico e sim um
Sistema de Gestão da Área de Saúde, que vai estar se comunicando com o Ministério da Saúde,
importando os dados da pessoa, onde poderá ter seus dados também atualizados, podendo ser incluído o
resultado de um exame através do próprio laboratório e que isso já estará pré estabelecido com os
laboratórios e estará disponível no prontuário do paciente, bem como exames de imagem. Que o médico
vai poder lançar todo o histórico de doenças pré-existentes, todas as consultas com parâmetros de pressão,
etc. e tudo com importação e exportação de dados para o MS. Disse que todas as plantas das obras das
novas unidades, já terão previsão de cabeamento que vai facilitar o trabalho da informatização. Dr. Sérgio
disse que para o PEC funcionar precisa ter a internet funcionando. O Sr. Marco Aurélio e a Sra. Tatiane
do Núcleo de Planejamento do DAP discordaram e os Conselheiros disseram que eles precisarão se
entender nessa questão. Dr. Sérgio Guedes disse que a Sr3. Flávia vem insistindo nessa questão, mas a
decisão do Governo já está tomada, de que será feito um sistema de forma ampla e que não fique
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“capenga”. Os Conselheiros destacaram que é preciso ver a questão do custo com esse outro sistema,
pois o PEC não tem custo, segundo os técnicos. Dr. Sérgio Guedes disse que esse sistema também não
terá custo, somente de informatização e que o sistema é cessão de uso a título gratuito. Os Conselheiros
disseram que sendo assim, precisarão acompanhar e vão analisar se realmente isso não vai acontecer. Dr.
Sérgio Guedes se colocou à disposição para fazer uma demonstração do sistema, assim que puderem. O
Conselheiro Antônio disse a Comissão Executiva já havia falado sobre isso e que não havia ficado claro
sobre essa questão da comunicação e do custo. Sr. Edinilson, Diretor do Departamento de Informática
disse que custo vai ter, tanto em um sistema como no outro. Que no caso do PEC não tem custo na
questão dos equipamentos e software que já foram doados pelo MS, mas terão custo com material,
insumos, etc. Destacou que como a equipe já explicou, acessar os dados no próprio local dá para fazer
sem internet, mas se o Secretário quiser ver os dados, estando na SMS vai, precisar ter internet e isso tudo
gera custo, mas que o projeto é juntar os dois sistemas, que entende que o Conselho precisa avaliar. O
Conselheiro Pedro Davi disse que quando se discute na Plenária que o Município não tem condições de
garantir assistência mínima, acha que não é o momento de se preocupar em melhorar a parte tecnológica
do Município. Disse que ela é importante, até vital, pois todos sofrem nas Unidades por falta de
informação, mas que é preciso avaliar muito bem o custo, que é preciso pensar no
Custo/Benefício/Prioridade, pelo momento que vivemos e acha que o Município não tem condições de
implantar um sistema de grande porte nesse momento e pensa que é a partir disso que precisam discutir.
A Conselheira Glória disse que o que os preocupa é a prepotência em que se diz que o governo vai fazer
de qualquer jeito, queira o Conselho ou não, mas que o COMSDC está instrumentalizado para responder.
Sr. Heitor disse que está na Direção de uma UPH, mas até há dois meses fazia parte da equipe de
enfermagem do PSF, que foi pioneiro na implantação do Prontuário Eletrônico e que com a
informatização facilitou o atendimento ao paciente, que muitas vezes chega até a unidade sem receita,
sem saber qual especialidade foi agendado e assim o profissional poderá dar o atendimento com maior
qualidade, salvando vidas. O Conselheiro Pedro Davi perguntou o que é melhor, comprar um respirador.
que salva uma vida que está em suas mãos ou investir em tecnologia. Que concorda que a tecnologia é
importante, mas precisa ver as prioridades. Sr. Edinilson disse que é preciso pensar que com a
informatização vai reduzir custos. Que acha que o Conselho precisará avaliar sobre essa questão. Pois o
sistema controla estoques e vai, por exemplo, evitar que o mesmo paciente pegue medicamentos em mais
de uma Unidade de Saúde e que com controle melhor se gasta melhor. Sr. Marco Aurélio disse que o
MS enviou as máquinas e o prontuário e que as máquinas só podem ser usadas nas Unidades específicas e
as que ainda não foram implantadas estão no Almoxarifado e que não houve gasto nenhum para implantar
nas Unidades. Não sabe dizer o motivo pelo qual esse outro sistema é gratuito, mas que até esse
prontuário do MS já foi pago por cada um que comprou uma bala e que pagou o imposto por isso. Disse
que repudiou uma palavra utilizada pelo Dr. Sérgio Guedes, que foi a palavra “capenga” e que isso foi
ofensivo aos técnicos do MS, ofensivo aos técnicos e gestores desse Município e espera que tenha sido
uma colocação infeliz e destacou que o prontuário funciona sem internet e que para uma Unidade ver o
prontuário de um paciente da outra Unidade, o paciente tem que autorizar e que o que eles precisam é de
um grande servidor, que poder ser colocado no HMMRC ou na SMS e que o gestor possa acessar os
dados, e que fora isso, que tem muito custo, os computadores se comunicam um com outro através de um
roteador e que é assim que estão sendo feitas as capacitações. A Conselheira Luciana disse que a idéia é
maravilhosa, mas que já entenderam que custo vai ter e que a colocação do Pedro foi maravilhosa. Disse
que é preciso avaliar quais são as prioridades e que a Sociedade Civil desse Conselho, quer
esclarecimentos do que será gasto com a implantação desse sistema, inclusive com tomadas, fios e
cabeamentos. A Conselheira Clara disse que em saúde não existe uma prioridade, que existe a
“prioridade saúde”, comparou como uma gangorra, onde a prioridade está em cima e quem sofre está em
baixo e disse que volta para a questão do planejamento, ressaltando que sem planejamento a saúde não
avança e que isso é a questão fundamental, mas que vão discutir posteriormente o que vão fazer e
destacou que é claro que a informatização reduz custos. Disse que o Conselho teria reclamado que os
pacientes não estavam conseguindo a carbamazepina, mas que com a informatização da farmácia, ela
recebeu um relatório essa semana, com informações de que foram dispensados em um só dia 1980
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comprimidos de carbamazepina, num total de vinte e uma receitas e em outro dia foram dispensados 1300
comprimidos em treze receitas e com isso entende-se que tem alguma coisa errada nessa situação e que
mesmo com a greve o paciente é acolhido e consegue a receita e com medo de ficar sem o remédio, vai
em mais de uma unidade e consegue os medicamentos para três meses e que isso é a conseqüência do que
estão vivendo hoje. Disse que os funcionários estão fazendo greve e que estão no seu direito, pelo fato de
não receberem seus salários e que é dessa forma que a coisa não avança. Destacou que a saúde tem que
avançar como um todo, porque se uma parte vai e a outra fica, nós não vamos ter saúde e disse que à
exemplo do nosso organismo, tem que ser a “saúde”, tudo interligado para que possa funcionar e que essa
é a grande dificuldade da gestão e que é muito complicado interligar isso tudo. Lembrou que nesse caso
da carbamazepina, o planejamento é feito para um mês e tem paciente pegando a medicação para três
meses e que por conta isso, alguns pacientes vão ficar sem receber. Disse que sem planejamento não vão
avançar. 09-) Apresntação sobre Tecnologia da Informação (TI) da Saúde - Esse item será
apresentado em outra oportunidade. 10-) Informes: a-) Reunião da Comissão Executiva com a
Promotora de Justiça, Dra. Carla Carruba - Comissão Executiva - O Conselheiro Antônio informou
que a Comissão Executiva participou da reunião com a Promotora de Justiça, D f. Carla Carruba, para
tentar interceder quanto ao processo de carga horária e desvio de função dos funcionários da saúde e
destacou que isso foi devido à falta de planejamento em que o processo estava sendo feito. Que nessa
reunião a Promotora informou que teria que apurar todos os processos de denúncia e orientou que o
melhor seria um acordo entre os trabalhadores e gestores. Disse que foi entregue para a promotora, cópia
dos três últimos relatórios de gestão, com a analise com COMSADC, onde o Concurso Público sempre é
citado. Disse que foi feito um esclarecimento de que não partiu dos servidores a questão do desvio, que
isso é uma coisa histórica que sempre foi feita. Disse que a Dr3. Carla Carruba informou que no dia
anterior teve uma reunião com a gestão e que as faltas dos profissionais que estão em greve, precisarão
ser muito bem vistas pela gestão, para evitar confusão da “falta pela greve”. Dr. Sérgio Guedes
perguntou ao Antônio qual Sindicato está comandando a greve. O Conselheiro Antônio respondeu que é
um conjunto de servidores, onde participam: Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem,
Federação Nacional dos Médicos, Sindicato dos Nutricionistas, de Psicologia, de Enfermeiros, de
Fisioterapia, de Nutrição e representações de servidores de diversas categorias. Sr. Antônio destacou que
o problema da greve é a falta de acordo e comunicação e que o gestor precisa conversar, ele não pode
simplesmente ignorar. Dr. Sérgio Guedes disse que só perguntou, pelo fato de ter visto protocolado na
SMS, apenas Atas de Assembléia do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. O
Conselheiro Antônio respondeu que esse Sindicato vem organizando as Assembléias e que é uma ata
coletiva, pois alguém tem que redigir, mas a participação nas Assembléias é todo o conjunto de
servidores/representações, citadas anteriormente, que assinam a presença e pode ser constatado, b-)
Informe do CEREST: Oficina:”Saúde Mental no Trabalho: Uma Construção Coletiva” - Dia
30/11/2017 - das 09:00 h as 17:00 h, no Auditório do SINDIPETRO- Rua Jose de Alvarenga, 553, Centro
- Duque de Caxias. Pré-inscrições até o dia 20/11/2017 no e-mail: cerestduquedecaxias@hotmail.com e
aguardar confirmação até o dia 23/11/2017. c-) Reunião da CISTT (Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora) em Dezembro: Dia 21/11/2017 e 12/12/2017 - 14:00 h - Local a
Confirmar, d-) Reunião do Fórum de Conselhos de Saúde da Região Metropolitana I em Dezembro:
Dia 15/12/2017 - 10 h - Magé. e-) Senhores responsáveis pelas apresentações constantes na pauta, a
Comissão Executiva informa que, devido aos primeiros itens da pauta que são de longo debate, pode ser
que algum dos temas precise ser adiado para o mês de Dezembro, DEVIDO AO TEMPO DE DURAÇÃO
DA REUNIÃO QUE É DE ATÉ TRÊS HORAS, f-) IV Encontro Estadual de Educação Permanente
em Saúde - Dia 08/12/2017, das 09:00 h as 16:00 h - Auditório do TCE - Rua da Constituição, 44 Centro - RJ. g-) Conselheira Glória disse que o Conselho Estadual de Saúde, fez um posicionamento de
não realizar a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde e o Conselho Nacional dê Saúde se
posicionou contrário para evitar que o Rio de Janeiro ficasse fora dessa Conferência. Disse que o
Secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Dr. Jose Luiz, disponibilizou as passagens aéreas das pessoas que
irão à Brasilia, mas diante do posicionamento do CES, haverá necessidade de uma reunião com a
presença de todos os Delegados eleitos, que saíram da etapa regional da Conferência, para poderem
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fechar as propostas, já que o CNS adiou até o dia 22 de novembro, para receber as propostas do Rio de
Janeiro. Sra. Glória informou também sobre a Conferência de Educação será realizada nos dias 24 e 25
de Novembro e destacou que é importante a participação, pois educação também é saúde e pediu que os
Conselheiros que puderem participar, façam a inscrição no site da Secretaria de Educação e que já viu que
o convite também já foi enviado no WhatsApp do Conselho, h-) Conselheira Luciana convidou a
todos(as) para a Audiência Pública, a se realizada no dia 23//2017, as 10:00 h, no Auditório do prédio
anexo da ALERJ. Tema: “O Transporte é Público, o Corpo da Mulher Não”, e destacou que o telefone
0800 dos SOS Mulher da ALERJ tem recebido muitas denúncias de assédio nos meios de transportes e a
Comissão de Mulheres optou fazer o debate através de Audiência Pública, i-) Sr. Antônio informou que
foi protocolado na Câmara de Vereadores uma solicitação de Realização de Audiência Pública para
discutir a situação da Saúde de Duque de Duque de Caxias, no contexto atual. Serão convidadas
autoridades, conselheiros, etc e tentar tirar dessa Audiência, algumas propostas já para 2018. Informou
também que do dia 06 ao dia 10 de Novembro, aconteceu no Rio de Janeiro, o Vigésimo Congresso
Nacional de Conselhos de Enfermagem, do qual participaram aproximadamente seis mil e novecentos
profissionais de Enfermagem de todo o Brasil e também do exterior. Disse que foi um evento
maravilhoso, onde o Presidente do COFEN comandou os trabalhos durante o tempo todo do evento. Que
a Presidente do COREN do Rio de Janeiro, Dra. Maria Antonieta Tyrrell, ficou recebendo as Delegações.
Que foram realizadas dezenas de palestras e cursos ao longo desses dias e que vários profissionais de
Duque de Caxias participaram também e foi muito proveitoso e motivo de orgulho. A reunião foi
encerrada às 12:17 h. Eu, Cláudia Regina de Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do COMSADC,
redigi e lavrei a presente ata em livro próprio, para que após aprovada venha a surtir seus efeitos legais.
Duque de Ganias, 11 de Novembro de 2017.
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RESOLUÇÃO N° 002/COMSADC/2018
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“Tornar Pública a Ata da Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos
que menciona”

54
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O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,

59
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RESOLVE:

66

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, a Ata da
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no
dia 09 de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, no Auditório do Hospital Municipal Dr.

67
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M oacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

71
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Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.

73
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Duque de C^xiás, 11 de Janeiro de 2018
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HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 002/COMSADC/2018 de 11 de Janeiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 1^de Janeiro de 2018
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Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Nove dias do mês de Dezembro do ano de dois
1
Alameda do
James
Franco,Municipal
n°. 03 - Jardim
Primavera
- Duque do
de Caxias
2
mil e dezessete, no Auditório
Hospital
Dr. Moacyr
Rodrigues
Carmo, Duque de Caxias.
o
comsadc.sms(a}gmail.com
Tel.:Quorum
2773-6318de Vinte Conselheiros com direito a
A reunião teve início às Nove
horas e vinte minutos,- com
j
voto pelo rol de assinaturas, sendo Oito representando os Gestores/Prestadores/InstituiçÕes de Ensino
4
Superior e Profissionais de Saúde e Doze representando os Usuários. 1-) Composição da Mesa: Vice5
6 Presidente do COMSADC: Dr. Dalmir Machado; Subsecretária de Saúde: Dr3. Ivia Kobs; Secretária
Executiva: Sr3. Claudia Regina J. A. Santos; Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr.
7
Pedro Davi de O. Silva e Representante do Segmento Usuários: Sr3. Luciana Marina da Silva. 02-)
8
Dinâmica da Reunião - disponibilizada no verso da pauta. 03-) Aprovação do Calendário Reuniões
9
10
Ordinárias 2018 - Dr. Machado iniciou a reunião informando que presidiria nesta data, substituindo a
11
Presidente do COMSADC, Dr3. Clara, tendo em vista que a mesma ficou impedida de comparecer.
Perguntou para a Plenária se todos já tinham conhecimento das datas do calendário para 2018 e se alguém
12
tinha alguma outra proposta a apresentar. Conselheira Glória: Propôs que a primeira reunião do ano, seja
13
14
de avaliação e que seja uma prévia do Relatório de Gestão, com apresentação dos dados. Conselheira
Sandra Victória sugeriu que o melhor é que o essa avaliação seja no mês março. Conselheiro Sebastião
15
destacou que não se deve aprovar o relatório de gestão da SMS sem que tenha acontecido a reunião de
16
17
avaliação. PROPOSTA DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NO MÊS DE
18 MARÇO APROVADA POR CONSENSO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
PARA O ANO DE 2018 APROVADO POR UNANIMIDADE. 04-) Solicitação de Alteração de
19
Endereço de UBS - (Foi enviada Justificativa quanto à mudança do Endereço da Estrada Velha do Pilar,
20
S/N —Parque Capivari (UBS Porte IV) para Avenida Trinta e Um de Março/Esquina com Rua Vinte e
21
Nove, S/N - Parque Paulista) - Planejamento - Dr. Machado passou a palavra para o Sr. Mateus da
22
Secretaria de Obras para explicar sobre a alteração do endereço. Sr. Mateus explicou da grande
23
24
dificuldade que a equipe tem de conseguir terrenos com registro de imóveis e que tiveram que fazer o
25
possível para conseguir cumprir o prazo junto ao Ministério da Saúde. Destacou que as UBSs são de
grande importância para atender a população e por isso precisam da aprovação dessa alteração de
26
27
endereço, justificando motivos técnicos e sociais. Após os esclarecimentos os Conselheiros se
inscreveram para debate do tema: Principais Destaques/Perguntas: Conselheira Glória: Destacou
28
29
que os Usuários não vão aprovar essa alteração de endereço, pois no Capivari não existe nenhuma
30
unidade de saúde e que o Conselho vai assumir a responsabilidade se tiver que devolver o recurso ao MS,
31
justificando que acha injusto esse pedido para um local que possui outros equipamentos. A Conselheira
32
Luciana passou a palavra para o Sr. Clério do Amapá, que informou que existe um local no Parque
oo
Capivari, onde funcionava uma Escola Municipal, que poderia ser aproveitado (Rua Marquês de
JJ
Barbacena, Lote 3, Quadra 18). Sr. Mateus informou que para esse endereço já tem proposta aprovada de
34
construção de uma UBS. O Conselheiro Pires disse que a Prefeitura/Câmara Municipal tem condições de
35
resolver as questões do RGI dos terrenos. Dr. Machado concordou com o Conselheiro Pires.
36
Conselheira Flávia esclareceu que a proposta é transferir o endereço de uma Unidade, pois já existe
37
outra proposta aprovada para o Capivari, que são duas Emendas Parlamentares do mesmo porte e a
38
proposta é transferir uma delas para o Parque Paulista, de forma a não perder o recurso e que Capivari não
39
vai ficar desassistido, pois já existe a proposta que será mantida no endereço mencionado pelo Sr. Clério.
40
Conselheiro Sebastião disse que é preciso esclarecimentos de que se, por exemplo, existe estudo técnico
41
para saber se há necessidade de duas Unidades para o Capivari, para entenderem melhor sobre a proposta
42
de alteração de endereço e votarem com consciência. Conselheiro Pedro destacou que a questão não é só
43
a mudança de endereço, mas com relação aos critérios relacionados ao destino das Emendas
44
Parlamentares. Que confia no trabalho da Coordenadora da Atenção Básica, mas que é preciso ter cuidado
45
para tomar essas decisões, pois essas solicitações de alteração de endereço, já acontece há muito tempo.
46
Conselheira Sandra Victória fez uma proposta de que uma pessoa ou Comissão do COMSADC
47
acompanhe os Processos de Emendas Parlamentares, juntamente com a Sr3. Cleide do Planejamento da
48
SMS, de forma a trazer esclarecimentos para a Plenária e que fique tudo de forma transparente.
49
Conselheira Ivia disse que a Sr3. Flávia tem uma proposta de que se aprove a alteração de endereço e o
50
Conselho ajude a encontrar outro local para não perder o recurso da Emenda Parlamentar. Conselheira
51
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Flávia explicou que essa é uma Emenda de 2014, que estava perdida e que a SMS resgatou e, por isso,
entende que é necessário a aprovação da alteração do endereço e, se necessário for, posteriormente, o
COMSADC pode colaborar indicando o endereço e de forma que não percam o recurso da Emenda que é
de setecentos e setenta e três mil reais. Destacou também que essa gestão está resgatando todas as
Emendas que tinham ficado para trás. Conselheira Luciana destacou que a dificuldade para o Conselho é
a falta de clareza, que é necessário que os Conselheiros recebam as informações com as Emendas e os
endereços e possam avaliar. Disse que ao invés de se criar mais uma comissão, é que as informações
cheguem por e-mail para que possam avaliar com antecedência. Destacou que desconhece como terreno
público a Emenda para o Parque Comercial, na Rua Itambi, n°. 20, mas vai procurar se informar para
confirmar. Destacou ainda que a comunicação da gestão para o Conselho precisa ser melhorada.
Conselheiro Antônio destacou que é necessário que o Conselho receba as informações sobre as
Emendas/Endereços dessas UBSs, desde o seu planejamento para que tenham tempo de avaliar e ainda
que é complicado construir novas Unidades se as atuais não funcionam como deviam. Conselheira Ivia
disse que seria importante a Dfl. Fátima esclarecer se tem um prazo para cadastrar a Emenda e se seria
possível adiar a votação para outro mês, de forma que os Conselheiros analisem melhor sobre o fato e se é
possível que a Emenda possa ser transferida para outro bairro. Disse também que pode cadastrar a
proposta inicial e depois modifica, se for necessário. Conselheiro Sebastião disse concordar que se
aprove para o endereço inicial (no Capivari) e que se avalie a possibilidade ou não da troca do endereço,
posteriormente, e que seria o caso de sair o assunto da pauta, pois o endereço inicial já estava aprovado
pelo Conselho. Conselheiro Dalmir Machado disse que é preciso fazer tudo dentro da Lei e o
COMSADC é quem deve decidir o local mais adequado e destacou que essas Unidades Básicas são
importantes, pois são Unidades de prevenção. Sr. Mateus disse que não é intenção passar por cima da
decisão do COMSADC, mas que o MS leva muito tempo para liberar os recursos e é necessário
comprovar o Registro do Imóvel. Conselheira Sandra Victória lembrou que já existe outra UBS
aprovada para o Capivari. Sr. Mateus lembrou que no mês de julho de 2017, ele apresentou ao
COMSADC uma relação com todas as UBS e que de acordo com estudos feitos, há também uma
necessidade de construção de uma Unidade no Parque Paulista. Conselheira Glória disse que se já foi
apresentado ao Conselho, não está entendendo a necessidade de retornar o assunto para a pauta.
Conselheiro Dalmir Machado disse que é necessário passar tudo pelo Pleno do Conselho e perguntou se
poderia colocar as proposta em votação. Conselheiro Marcelo - Questão de Ordem: Propôs inversão de
pauta para que a Df\ Fátima chegasse e esclarecesse sobre o prazo para a perda do recurso, tendo em
vista que os Conselheiros não estão se sentindo seguros para fazer a votação. Conselheiro Ildenir
registrou seu protesto, pois tentou se inscrever por diversas vezes para o tema e foi negada a fala pelo
Presidente da Mesa e depois outros Conselheiros tiveram garantidas as suas falas. Continuou dizendo
concordar com o Conselheiro Antônio e que não adianta ter outros objetivos e não atender a necessidade
da população e que no seu entendimento não adianta aprovar a saída da Unidade de Capivari, que não
possui outras unidades naquele local ou se vai adiar essa pauta ou não. Conselheiro Dalmir Machado
disse ter concedido a palavra ao Dr. Ildenir, pois outros já tinham conseguido falar, além do limite de
inscrições, porém não abriria mais exceções. FOI APROVADA POR UNANIMIDADE A
PROPOSTA DO CONSELHEIRO MARCELO, DE INVERSÃO DE PAUTA, PARA AGUARDAR
A RESPONSÁVEL PARA DAR RESPOSTAS QUANTO AO PRAZO PARA A PERDA DO
RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. No momento em que Dra. Fátima Saieg chegou para
a reunião, o assunto foi retomado: Dra. Fátima explicou que essa proposta é do ano de 2014 e já era
para ter sido executada pela gestão anterior e que essa gestão está resgatando as propostas antigas e foi
feita uma solicitação ao MS, de prorrogação por mais noventa dias, para conclusão da obra, para não
perder o recurso. Disse que as equipes de Parque Paulista, está trabalhando em dois containeres e com a
alteração do endereço, a obra será feita em um terreno público, dentro das normas. Conselheiro Dalmir
Machado perguntou se foi feito algum ofício, solicitando ao Prefeito sobre a necessidade de
desapropriação. Dra. Fátima explicou que quando a proposta é favorável, e quando chega a primeira
parcela do recurso, o Planejamento faz um ofício para a Secretaria de Obras, para que esta faça um visita
técnica para avaliar o local e solicita o RGI. Disse que é um processo que exige que vários dados sejam
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c-------------lançados no sistema e, por isso, num primeiro momento lançam um endereço que pode ser trocado,
posteriormente, de forma que não percam o prazo de inclusão do endereço e que esse fato é previsto e
possível no site no MS. Conselheiro Pedro Davi - Questão de Ordem disse que confia na equipe, que
sabe que estão tentando organizar os processos antigos, mas que o Conselho precisa de maior
transparência, de como estão sendo feitas essas mudanças. Dra. Fátima disse que o Conselho pode
priorizar as necessidades juntamente com a Dra. Flávia da Atenção Básica e destacou que Capivari já está
contemplado, com uma obra para o próximo ano. Conselheira Ivia disse que já ficou esclarecido pela
Dr3. Fátima que essa mudança é uma questão técnica e entende que não podem perder essa UBS e que
após a colocação da Dr*. Fátima ficou claro para ela, que precisam repensar, de forma a não perder o
recurso. Dra. Fátima disse que essa proposta referente ao ano de 2014, é preciso resolver de imediato
para não perder o recurso, mas que as próximas podem fazer priorização juntamente com o Conselho.
Não havendo mais nenhuma colocação, após os esclarecimentos, DR. DALMIR MACHADO
COLOCOU EM VOTAÇÃO A PROPOSTA DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE À PROPOSTA N°.
11128.8090001/15-008, DO ENDEREÇO: ESTRADA VELHA DO PILAR, S/N° - PARQUE
CAPIVARI - DUQUE DE CAXIAS, PARA O ENDEREÇO: AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO,
ESQUINA COM A RUA VINTE E NOVE, S/N° - PARQUE PAULISTA, QUE FOI APROVADA
POR DEZESSETE VOTOS A FAVOR, UM VOTO COTRA (DR. ILDENIR MAIA BARBOSA) E
DUAS ABSTENÇÕES (SRa. VILNA FERREIRA E SR. JOSE MIGUEL DA SILVA). 05 )
Pacientes Renais Crônicos - Comissão de Visitas às Unidades/Comissão Executiva - Conselheiro
Dalmir Machado informou que dois membros da Comissão de Visitas(Conselheiros Dalmir Machado e
Carlos A. Pires) juntamente com um membro da Comissão Executiva(Conselheira Glória) realizaram
visita às três Unidades que atendem os Pacientes Renais Crônicos no Município e passou a palavra para a
Sr3. Glória para dar continuidade ao assunto. Informou também que já foi entregue cópia do Relatório
elaborado pelos representantes que realizaram as visitas, ao gabinete do Secretário de Saúde. A
Conselheira Glória disse que a comissão fez visita aos estabelecimentos RENALDUC, SEGUMED E
PRONTOCÁRDIO, no dia 07 de Dezembro de 2017, para verificação sobre informações que chegaram
ao COMSADC, de uma provável paralisação do atendimento aos pacientes por parte de dois desses
estabelecimentos (SEGUMED e PRONTOCÁRDIO), devido à falta de pagamento. PROPOSTA DA
CONSELHEIRA GLÓRIA: Que o Governo cumpra o que estabelece a Portaria do Ministério da Saúde
de N°. 2617 de Io de Novembro de 2013, que estabelece “o prazo do 5o dia útil, após o MS creditar na
Conta Bancária do Município, para que os gestores efetuem o pagamento dos incentivos financeiros aos
estabelecimentos de saúde que prestam assistência deforma complementar ao SUS”. Conselheiro Pires
disse que sua preocupação é que os pacientes renais crônicos não podem ficar sem atendimento. Que a
verba que vem para o Município é específica e precisa ser repassada dentro do prazo. Que ele fez parte da
comissão que visitou as unidades e observou que um dos grandes problemas é a dificuldade de
comunicação das clínicas conveniadas com o poder público. Após as colocações do Dr. Machado, da
Sra Glória e do Sr. Pires, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: Principais
Destaques/Perguntas: Conselheiro Antônio disse que também já esteve visitando as clínicas pela
comissão que acompanha o processo do “Chamamento Público” e que o atraso nos pagamentos gera
saída/substituição de funcionários que já estavam capacitados e quem sofre com isso são os pacientes,
devido à perda da qualidade do atendimento e que é preciso repensar algumas coisas para os próximos
contratos. Conselheiro Sebastião destacou que se o serviço é prestado com qualidade como já foi
confirmado pela comissão, que se há um repasse mensal específico do MS e se há uma portaria do MS
que estabelece prazos para os pagamentos, não há o que se discutir e que é preciso que o gestor do FMS
se faça presente para esclarecer qual o motivo do atraso nos repasses. Destacou também que se não há
nada que desqualifique o serviço, de acordo com a avaliação do Departamento de Controle e Avaliação,
que precisa ouvir periodicamente os Usuários, o FMS não pode reter indevidamente o recurso e precisa
dar explicações ao COMSADC. A Conselheira Glória passou a palavra para o Sr. Monteiro,
Presidente da Associação de Renais Crônicos da Baixada Fluminense que destacou que os
pagamentos precisam ser realizados no prazo, pois isso atinge o paciente que não pode ser punido por
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essa burocracia e que é um “crime” deixar o paciente renal crônico sem atendimento. Disse que recebeu
informações de que a SEGUMED iria parar de atender os pacientes por falta de pagamento e isso o
deixou preocupado e informou que iria na Delegacia dar parte, sendo que a situação foi contornada e não
chegou a fazê-lo naquele momento. Pediu ajuda do COMSADC para solucionar o problema junto aos
gestores do Município. Disse que o HMMRC deveria ter onze leitos de retaguarda para esses pacientes e
esses leitos não aparecem e que também existem problemas com transporte. Conselheiro Marcelo
lembrou que os Prestadores de Serviços prestam um serviço complementar à Rede Pública e quando a
rede pública não tem condições, com sua própria capacidade de oferecer um serviço, ela abre um
Chamamento Público para que as empresas que prestam serviços venham realizar um serviço
complementar na sua rede. Disse que há uma tabela e uma lista de exigências a serem cumpridas no ato
do chamamento público e que não há falta de conhecimento por parte das empresas, daquilo que é sua
obrigação ao aceitar o chamamento público. Lembrou que quem entra nesse negócio sabe que está
entrando num “negócio remunerado” pela Prefeitura e que tem obrigações contratuais a cumprir e que
entrou de forma voluntária. Disse que existem duas formas para que o prestador não receba o recurso,
uma é incompetência própria, por não cumprir as exigências contratuais e a outra é o atraso do pagamento
pelo FMS, que não tem explicação para acontecer, a não ser que o recurso não tenha vindo do Governo
Federal e que nesse momento não está claro para o COMSADC qual dos motivos acima citados, vem
causando o atraso nos pagamentos. Destacou que o tratamento de hemodiálise não pode ser interrompido
de forma alguma, que é inegociável, e que é preciso que a Prefeitura tenha um plano de contingência para
realocação dos pacientes em outras unidades de forma emergencial, caso algum dos prestadores deixe de
prestar o serviço. Conselheiro Pedro Davi disse que o Marcelo explicou muito bem sobre o serviço
complementar e que o Município não pode ficar refém dos prestadores. Que o prestador tem que ter
responsabilidade social, mas é necessário saber urgentemente o motivo pelo qual o FMS não repassou o
recurso, que é Federal e que é preciso transparência. Que estão falando agora especificamente dos renais
crônicos, mas tem muitas outras coisas que precisam ser resolvidas na saúde. Disse que a Comissão
Executiva participou de uma reunião com o Prefeito Washington Reis e que ele saiu animado ao final da
reunião, pois um dos pontos debatidos com o Prefeito foi à falta de transparência do FMS e ele
determinou que os números fossem abertos para a Comissão e que ele está esperando esse retorno por
parte do FMS. Em prosseguimento, Dr. Machado anunciou a presença da Vereadora e Presidente da
Comissão de Saúde da Câmara, Juliana do Taxi e também a presença do ex Conselheiro, destacando ser o
mesmo, um grande advogado, representante da OABDC, Dr. Francisco Velaques e disse esperar que o
Dr. Francisco possa retornar em breve ao COMSADC. Conselheira Ivia esclareceu que as três empresas
(RENALDUC, SEGUMED e PRONTOCÁRDIO) receberam um pagamento no dia 17 de Novembro e a
Prontocárdio recebeu outro pagamento no dia 05 de Dezembro. Disse que gostaria que o responsável pelo
FMS estivesse presente para esclarecer melhor sobre os pagamentos, mas o que pode ser feito nesse
momento é esclarecer sobre o chamamento público e que dos três prestadores o único que conseguiu
entregar a documentação em dia foi a RENALDUC e que as outras só conseguiram entregar a
documentação completa nos últimos dias e que ainda não foi possível renovar o contrato com os outros
dois prestadores(SEGUMED E PRONTOCÁRDIO) e que ambos estão recebendo por reconhecimento de
dívida. Que a Protocárdio estava com a certidão de débito positiva e que a SEGUMED, além do mesmo
problema, também estava com problema na Vigilância Sanitária Estadual, pois não tinha conseguido a
licença. Explicou que seria bom que o responsável pelo FMS estivesse presente para esclarecer as
questões de data, pois não tem informações em mãos. Lembrou que os pagamentos, através de
reconhecimento de dívida é mais um processo que precisa passar pela Procuradoria, Fazenda, etc e que
não é possível pagar de um dia para o outro. Conselheiro Dalmir Machado disse entender que os
prestadores estavam com pendência na documentação, mas que o Governo aceitou que continuassem
prestando serviços, até porque a vida é mais importante que uma Lei, e por isso pede que Dr8. Ivia possa
colaborar levando o problema para que o Secretário possa agilizar os pagamentos, o mais rápido possível.
Conselheira Ivia lembrou que o chamamento público ainda não está fechado e somente os mesmos três
prestadores se inscreveram até agora e espera que até o final do prazo, no mês de dezembro, outros
prestadores venham a participar. Conselheira Vilna - Questão de Ordem - disse que é preciso que
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a leitura de todos os itens constantes no Planilha referente Plano Municipal de Saúde, que foram sendo
aprovados automaticamente quando não tinham destaques: Conselheiro Antônio: Garantir a participação
do Conselho nos eventos em gerais com Diárias e/ou Vale transporte - Sugeriu alteração no texto.
Conselheira Glória: Disse que é preciso ser inserido os Leitos de Retaguarda. Dra. Fátima disse que
esses leitos já estão inseridos no Plano, pois era um pendência do Plano anterior. Conselheiro Antônio
destacou que a construção desse plano foi demorada e em respeito a isso, é necessário avaliar item a item
para evitar falhas. Destacou para o concurso e disse que é o Orçamento será votado essa semana na
Câmara de Vereadores e é preciso fazer nesta data, os ajustes necessários para o Plano Municipal. Disse
que o Plano prevê aumentos de cobertura e isso requer aumento de pessoal e só tem previsão de duzentos
mil reais para tal. Dra. Fátima disse que o valor do concurso constante no plano é quase simbólico, pois
quando da realização do mesmo, é cobrada inscrição. Conselheira Luciana - Questão de Ordem Propôs ver ponto a ponto e fazer destaques no momento da apresentação do item, evitando conversas
paralelas. DESTAQUES: Diretriz 1 - Objetivo 1.1 - n° 1 - Conselheira Sandra Victória: Ações:
“Construir novas Unidades Básicas de Saúde, de preferência em locais de "vazios sanitários".
Conselheiro Antônio - Dúvidas sobre os recursos do Hospital do Olho. Dra. Ivia informou que o recurso
vai entrar através do FMS e ser gerido pelo FMS. Diretriz 2 - Objetivo 2.1 - n° 8 - Conselheira Sandra
Victória: “Ampliar o número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência
doméstica, sexual e outras violências”. Diretriz 7 - Objetivo 7.1 - Ações do CEREST - Sra. Débora do
CERST: “Garantir a aplicação dos repasses no CERST”. Diretriz 11 - Objetivo 11.1 - n° 58 Conselheiro Pires: Corrigir onde se lê: PCCS. leia-se: PCCR; Conselheiro Antônio: Alterar texto da
meta para: “Realizar Concurso Público para substituição de funcionários contratados” e Conselheira
Sandra Victória - PCCR - “Colocar como meta separada a Implantação do Plano“ e na Ação: “Acelerar
a implantação do PCCR”. Conselheira Ivia informou que nesse momento o processo do PCCR está
apenso ao processo do PSF de funcionários de “40 horas” e que já está sendo discutido, devido ao estatuto
do servidor. Diretriz 12 - Objetivo 12.1 - Conselheira Glória: “Incluir a realização de “Dois
Seminários” nos anos de 2018, 2020 e 2021”. Conselheiros Pedro e Antônio destacaram para a
importância da formalização da comunicação nas unidades/nível central. Proposta do Conselheiro
íldenir: Criar em cada Distrito, nas UBSs, um serviço de prevenção de doenças oftalmológicas,
justificando que o custo com esse serviço é relativamente baixo e que a demanda de pacientes pode ser
encaminhada ao Flospital do Olho a partir do ano de 2018 - Essa proposta não foi votada.
Esclarecimento Dra. Fátima: Explicou que nessa planilha faltaram dois indicadores que ela se
comprometeu a lançar para fechar a planilha do Plano Municipal de Saúdem, que são: “Setor de Saúde do
Servidor” e o “Código Sanitário”. Proposta Conselheiro DaSmir Machado: pelo adiantado da hora,
propõe que seja realizada reunião extraordinária para a conclusão dos demais temas dessa pauta.
CONTRA PROPOSTA CONSELHEIRA GLÓRIA: PROPÔS APROVAR O PLANO
MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021, BEM COMO O PLANO PLURIANUAL (PPA) 2018-2021 E
A PROGRAMAÇÃO ANUAL 2018 E NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, FARÃO UMA
REVISÃO GERAL E NOVOS ENCAMINHAMENTOS, SE NECESSÁRIO FOR - PROPOSTA
DA CONSELHEIRA GLÓRIA APROVADA POR UNANIMIDADE. 07-) Programação Anual de
Saúde 2018 - Planejamento - Aprovado na proposta acima. 08-) Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) 2018 - Planejamento - Será debatido no mês de Fevereiro de 2018. 09-) Lei Orçamentária
Anual (LOA) 2018 - Será debatido no mês de Fevereiro de 2018. 10-) Plano Plurianual (PPA) 20182021 - Planejamento - Foi aprovado na proposta acima. 11-) Informes: a-) A Ata da Reunião Ordinária
do dia 11 de Novembro de 2017 será votada na Reunião do Janeiro de 2018. b-) Reunião do Fórum de
Conselhos de Saúde da Região Metropolitana I em Dezembro: Dia 15/12/2017 —10 h —Magé. A reunião
foi encerrada às 13:30 h. Eu, Cláudia Regina de Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do
COMSADC, redigi e lavrei a presente ata em livro próprio, para que após aprovada venha^a surtir seus
efeitos legaj^. Duque de Caxias, 09 de Dezembro de 2017
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Clara Lucia Correa dos Santos Carvalhó0^ ./^
Presidente do COMSADC

Clâíidia Regí^apO. A7 Santos
Secretária Executiva do COMSADC
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sejam votadas as propostas imediatamente, com a decisão do COMSADC, pois as pessoas precisam fazer

hemodiálise, caso contrário podem morrer. Disse que é preciso chamar o responsável pelo FMS à
responsabilidade, que não dá “para brincar de Conselho” enquanto pessoas estão morrendo. Que não é a
primeira vez que o responsável não comparece para responder às demandas do COMSADC e que a sua
proposta é exigir a presença do responsável pelo FMS, Sr. Junior, no dia 11 de Dezembro, segundafeira, na reunião da Comissão Executiva, para dar esclarecimentos e apontar a solução que ele
encontrou para evitar que os pacientes morram por falta de hemodiálise e a Conselheira Glória
complementou dizendo que o Junior é um dos responsáveis e que o Secretário Executivo do FMS é
quem precisa ser convocado para a reunião. Conselheiro Pires - Pedido de Esclarecimento - Disse
que tem informações de que a SEGUMED mudou a razão social e agora se chama NEFROCARE e que
“SEGUMED” é nome fantasia e perguntou se isso procede. Conselheiro Dalmir Machado disse que
com certeza as clinicas não vão deixar de atender os pacientes, pois sabem que isso é um “crime” e eles
podem responder por isso, mas a Prefeitura tem que resolver o mais rápido possível sobre os pagamentos.
Conselheiro Sebastião fez proposta de que não haja interrupção no atendimento aos pacientes nas três
clinicas onde são realizados os serviços de hemodiálise. Conselheira Luciana propôs convidar os
representantes das três empresas que prestam serviços de hemodiálise, para participarem da reunião no
dia 11 de Dezembro com a Comissão Executiva, para firmarem o compromisso de não interromper o
tratamento e para que o Governo firme o compromisso de fazer os pagamentos e assim evitar que os
pacientes corram risco de vida. Conselheiro Pedro Davi disse que não podem obrigar o prestador a
continuar realizando o serviço, que terceirizar é uma relação perversa, mas o importante nesse momento é
sair com uma solução da Plenária. Conselheiro Antônio disse que é importante fortalecer a Atenção
Básica para evitar esse tipo de problema, que causa seqüelas aos pacientes. Conselheiro Dalmir
Machado informou que durante a reunião da Executiva com a Promotora de Justiça, Dfl. Carla Carruba,
foi solicitado que cópia dos relatórios das visitas realizadas as Unidades do Município, seja encaminhada
para àquela promotoria e que isso será feito a partir desse mês. PROPOSTA FINAL DA
CONSELHEIRA VILNA, QUE FOI APROVADA POR UNAMIDADE, DE APROVAR TODAS
AS PROPOSTA ENCAMINHADAS E APROVAR NO BLOCO, FICANDO A RESOLUÇÃO DO
COMSADC, COM O SEGUINTE TEXTO A SER PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DO
MUNICÍPIO: líO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUOUE DE CAXIAS por sua Presidente Infra

assinada, Dra. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais. Considerando visita
dos Conselheiros da Comissão de Visitas e Comissão Executiva aos estabelecimentos de Saúde que prestam
serviço de hemodiálise ao Município (RENALDUC, SEGUMED E PRONTOCÁRDIO) no dia 07 de Dezembro de
2017, para verificação in loco, sobre informações que chegaram ao COMSADC, de uma provável paralisação do
atendimento aos pacientes por parte de dois desses estabelecimentos (SEGUMED e PRONTOCÁRDIO), devido à
falta de pagamento; Considerando as deliberações aprovadas pela Plenária Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde de Duque de Caxias, realizada no dia 09 de Dezembro de 2017, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias, RESOLVE: Art. I o- Tornar do conhecimento público, para todos
os fins e efeitos, que a Plenária do Conselho deliberou: I - Que o Governo Municipal cumpra a Portaria do
Ministério da Saúde de N°. 2617 de I o de Novembro de 2013, que estabelece "o prazo do 5o dia útil, após o MS
creditar na Conta Bancária do Município, para que os gestores efetuem o pagamento dos incentivos financeiros
aos estabelecimentos de saúde que prestam assistência de forma complementar ao SUS”. Nesse caso específico
aos estabelecimentos que prestam serviço de hemodiálise ao Município; II - Que o Governo Municipal coloque em
dia, os pagamentos ainda não efetuados aos estabelecimentos que prestam serviço de hemodiálise ao Município,
de forma a garantir o atendimento aos pacientes, não colocando em risco a vida dos mesmos; III - Que cópia desta
Resolução seja encaminhada para a Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Ministério da Saúde, para
ciência; IV Que se o Governo Municipal não cumprir estas Deliberações, o COMSADC acionará a Defensoria
Pública, o MPF e o MS, para que estes tomem as providências cabíveis; V - Que fossem convocados para uma
reunião com a Comissão Executiva do Conselho e a Gestão da SMS, no dia 11 de Dezembro, as 14:00 h, na Sala
do COMSADC, o Secretário Executivo do FMS e seu Assessor e os responsáveis pelos três Estabelecimentos
Conveniados supracitados, de forma que a Comissão pudesse se inteirar melhor dos fatos, ouvindo as duas partes
ao mesmo tempo. Art 2o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
desta data”. 06-) Plano Municipal de Saúde de Duque de Caxias 2018-2021 - Planejamento - Dra.

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE CULTURA E TURISMO
P R E F E I T U R A
DUQUE DE PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

ESPÉCIE: Termo de Permissão de Uso de Bem Público n9. 09-045/2017, com base na Lei
8.666/93 e Decreto n9 6844/2017, Conforme o Processo Administrativo n9
24.443/2017.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO e, do outro lado, ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DE INCLUSÃO
SOCIOCULTURAL RECICLE E DANCE, inscrito no CNPJ sob o N? 24.465.970/0001-20.

OBJETO:

0 presente Termo de PERMISSÃO DE USO ONEROSA, em caráter eminentemente precário,
de Bem Público, das dependências do TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ, sendo destinado
exclusivamente para a realização do espetáculo intitulado "RECICLE E DANCE" no horário
das 16:00h, espetáculo realizado por artistas, grupos artísticos e produtores culturais,

pessoa física ou jurídica, sediados em

Duque de Caxias, para qual se recolhe tarifa

pública conforme o art. 10, inciso IV, do Decreto 6844/2017, que serão realizados no dia 06
e 07 de janeiro de 2018, no horário das 16:00h, situado na Praça do Pacificador, s/n°,
Centro -

Duque de Caxias/RJ, conforme constante no Processo Administrativo n9

24.443/2017.

DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 15 de dezembro de 2017.

-

Fátima sugeriu a realização de um encontro no mês de Fevereiro para discutir o Relatório de Gestão e fez

DANIELE MARQUES CORRÊA REIS DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE:

Termo de Colaboração n-. 54-006/2017, conforme o Procedimento Administrativo n9
6.677/2017.

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e, do outro lado, AMIRES - ASSOCIAÇÃO MISSÃO
RESPLANDECER, inscrita no CNPJ sob o n9 05.323.797/0001-81.

OBJETO:

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO objetiva atender 100 (cem) jovens, adultos e idosos,
promovendo a qualidade de vida, garantir a informação e acolher as pessoas vivendo
com HIV e AIDS em Duque de Caxias, conforme disposto no Plano de Trabalho as fls.
79/91, constantes no processo administrativo n9 6.677/2017. O prazo do presente
TERMO é de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua assinatura. O valor global deste
Contrato é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme constante no Processo
Administrativo n9 6.677/2017. Parágrafo Único - A despesa to ta l deste Termo,
mencionada no caput desta CLÁUSULA, será coberta pela: Nota de Empenho n9 011,
emitida em 19/05/2017, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e atendida pela
Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 1791; Função 08; Sub-Função 244;
Programa 0021; Ação 2260; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 09. Ressalta-se que, embora o
valor global deste term o seja de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), resta
demonstrado nos autos, conforme ofício encartado à fl. 49, do P.A. 6.677/2017, que
este valor será estornado, já que há solicitação de cancelamento da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos no valor de R$ 23.000,00 (vinte e
três mil reais), relativo à parte do empenho n9 11/2017 de 19/05/2017, posto que o
contrato terá vigência de apenas 01 (um) mês e não de 06 (seis) meses como havia sido
empenhado.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 16 de novembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA

ESPÉCIE:

Term o de Parceria n9 28-001/2017, co nfo rm e Processo A d m in istra tivo n9
2.434/2017.

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, de o u tro lado, CENTRO DE RESGATE, CIDADANIA E
INCLUSÃO SOCIAL "CORAÇÃO" -

ORA DENOMINADA "POLO

ONG

CORAÇÃO", inscrita no CNPJ sob o n9. 22.704.391/0001-68.

OBJETO:

O o b je to do presente Term o A ditivo é desenvolver a iniciação desportiva

em vários locais do Município de Duque de Caxias, atendendo uma
população carente, a presente parceria visa estabelecer um programa de
cooperação e intercâmbio educacional, cultural e esportivo denominado
"Projeto Aqui tem Esporte" a ser realizado e ntre ambos os PARCEIROS,
para a te n de r as necessidades da Secretaria M unicipal de Esporte e Lazer,
constante no Processo A d m in istra tivo n9 2.434/2017.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 06 de m aio de)2017.

SÉRGICXALBER
____
Secretário Municipal de EsporteeTazer

Sexta-feira
26 de janeiro de 2018

Sexta-feira
26 de janeiro de 2018
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