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PODER EXECUTIVO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

DESPACHO

Processo n.º 55.520/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Governo
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da Licitação: Locação de imóvel para instalação de Posto 
de Vistoria do DETRAN-RJ.
RATIFICO
Em 26/07/2018.

CPL – Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico n.º 023/2018

Comunicamos que fica suspenso o Pregão Eletrônico 023/2018, 
para ajustes no Termo de Referência do Processo Administrativo n° 
50.017/2018.
OBJETO: Registro de preços para celebração de contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de seleção e administração de 
vagas para Estágio remunerado de estudantes de Instituições de ensino 
Superior, Públicas ou Privadas, oficiais e reconhecidas pelo Ministério 
da Educação - MEC, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Informamos que atualizações 
serão disponibilizadas no portal de Compras Governamentais e no 
portal da transparência de Duque de Caxias, através do link: http://
transparencia.duauedecaxias.ri.qov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Klicia Teotonio de Melo Silva
Pregoeira

Em 27/07/2018.

ATO DE DISPENSA DE LICITACÃO

Solicitante: Secretaria Municipal de Governo 
PROCESSO: 55.520/2018
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE POS-
TO DE VISTORIA DO DETRAN-RJ.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93, 
com fulcro no parecer n° 578/2018/CTCC/PGM.
FAVORECIDO: RH PARTICIPAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Perimetral Emilio de Menezes, s/n°, lote 14, 
quadra 3-B, Jardim Primavera, Duque de Caxias-RJ
CNPJ: 03.858.605/0001-06
TELEFONE: (21) 2676-8218
VALOR MENSAL: R$ 40.000,00
VALOR GLOBAL: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

Em, 26 de Julho de 2018.

Marco Antôno Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONVITE N°: 003/2018

Processo n.º 53.194/2018

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Esfera 
Refrigerada para UPA Infantil conforme condições definitivas através 
de Projeto Básico e Memorial Descritivo Apenso.
DATA E HORA DO CERTAME: 07 de Agosto de 2018, às 10:00hs 
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.ri.aov.br/portal/index.php/licitacao
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Marco Antônio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Em 27/07/2018.

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
FORNECEDORES DA PMDC

O Secretário Municipal de Governo AUTORIZA a inscrição das 
firmas abaixo relacionadas:

•	 J. F. GALLO MÉDICA LTDA
•	 P. R. DE ARAÚJO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-

EPP
•	 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA-ME

Mayara Lopes da Silva
Presidente da Comissão Especial de Cadastro

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA N.º 640/SMA/2018
Concedendo, a contar de 04 de maio de 2016, com base no artigo 
95 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ANA PAULA PERONE 
DE ANDRADE, matrícula n.° 13886-9, lotado(a) na SMSDC, 
02 (dois) anos de Licença sem Vencimentos para acompanhar 
o Cônjuge, conforme Processo n.º 11.398/2016, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 26/07/2018.

PORTARIA N.º 641/SMA/2018
Concedendo, a contar de 20 de janeiro de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) CLEBER 
FREIRE LIMA, matrícula n.° 04274-7, lotado(a) na SMSDC, 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 17 de abril de 2010 a 16 de abril de 2015, 
conforme Processo n.° 50.540/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 26/07/2018.
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PORTARIA N.º 642/SMA/2018
Concedendo, a contar de 04 de março de 2015, com base no artigo 
66 da Lei n.° 1.506/2000 e Lei n.° 1.815/2004, ao(a) servidor(a) 
MARLI COUTO AMARAL, matrícula n° 10203-0, lotado(a) 
na SME, o adicional de mais 06% (seis por cento) sobre seu 
vencimento, por haver completado o 7º Triênio em 03 de março 
de 2015, conforme Processo n° 1.182/2015-IPMDC, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 26/07/2018.

PORTARIA N.º 643/SMA/2018
Averbando, com base no inciso I do artigo 84, da Lei n.° 
1.506/2000, para fins de aposentadoria 5.467 (cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e sete) dias de serviços prestados pelo(a) 
servidor(a) ALEXSANDRA RANGEL DE OLIVEIRA, matrícula 
n.° 19297-0, lotado(a) na SME, a Secretaria de Estado de Educação 
do Rio de Janeiro, função inerente a de Magistério - Professor, 
no(s) período(s) de 01 de fevereiro de 1991 a 30 de janeiro de 
2006, conforme Processo n.° 52.474/2016, nos termos do Decreto 
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 644/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n° 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.400 (mil e quatrocentos) 
dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência 
Social, em função inerente a de Magistério - Professor, pelo(a) 
servidor(a) EDENS MARCELO COSTA DOS SANTOS, 
matrícula n° 10567-8, lotado(a) na SME, no(s) período(s) de 05 
de junho de 1990 a 05 de abril de 1994, conforme Processo n.° 
56.373/2017, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 645/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III, do artigo 84 da Lei n.° 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.183 (mil, cento e oitenta 
e três) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) OSWALDO 
FRANCISCO DE ARRUDA NASCIMENTO, matrícula 
n.° 07110-2, lotado(a) na SMO, a entidade(s) vinculada(s) à 
Previdência Social, no(s) período(s) de 03 de outubro de 1980 a 
26 de março de 1981 e 12 de julho de 1982 a 15 de abril de 1985, 
conforme Processo n.° 21.104/2017, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 646/SMA/2018
Concedendo, a contar de 29 de fevereiro de 2016, com base 
no artigo 95 da Lei n.° 1.506/2000, ao (a) servidor(a) LETICIA 
GERMANO DA SILVA, matrícula n.° 15176-8, lotado(a) na 
SMSDC, 02 (dois) anos de Licença sem Vencimentos para 
acompanhar o Cônjuge, conforme Processo n.° 5.004/2016, nos 
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 647/SMA/2018
Averbando, com base no inciso I do artigo 84, da Lei n.° 
1.506/2000, para fins de aposentadoria 1.827 (mil, oitocentos 
e vinte e sete) dias de serviços prestados pelo(a) servidor(a) 
FERNANDO VENTURA QUERES, matrícula n.° 13116-0, 
lotado(a) na SME, à Secretaria Municipal de Educação da Cidade 
Rio de Janeiro, função inerente a de Magistério - Professor, no(s) 
período(s) de 31 de janeiro de 1995 a 01 de fevereiro de 2000, 
conforme Processo n.° 29.054/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 648/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de outubro de 2017, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARCO 
ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO, matrícula n.° 09909-
9. lotado(a) na SMSDC, 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 29 de junho de 
2008 a 28 de junho de 2013; conforme Processo n.° 54.148/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 649/SMA/2018
Concedendo, a contar de 29 de agosto de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ALINI DA 
SILVA BANDEIRA, matrícula n.° 17943-5, 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 21 de dezembro de 2009 a 20 de dezembro de 
2014, conforme Processo n.° 54.306/2016, nos termos do Decreto 
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 650/SMA/2018
Concedendo, a contar de 17 de setembro de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) WAN1A ALVES, 
matrícula n.° 08015-3, 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 23 de fevereiro de 2011 a 23 de fevereiro de 2016, conforme 
Processo n.° 4.014/2016, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 
de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 651/SMA/2018
Concedendo, a contar de 19 de setembro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) FLORA DE 
JESUS, matrícula n.° 08479-5, lotado(a) na SME, a Licença 
Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) anos 
de serviços prestados à esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 11 de setembro de 2011 a 17 de setembro de 2016, 
conforme Processo n.° 22.380/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 652/SMA/2018
Concedendo, a contar de 23 de julho de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) FLAVIA VIDAL 
ROCHA DOS SANTOS, matrícula n.° 19387-1, 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 07 de fevereiro de 2011 a 10 de 
fevereiro de 2016, conforme Processo n.° 5.094/2016, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 653/SMA/2018
Concedendo, a contar de 27 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ROSANGELA ALVES 
CLEMENTE, matrícula n.° 20676-9, 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 04 de fevereiro de 2012 a 11 de fevereiro de 2017, 
conforme Processo n.° 50.901/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.
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PORTARIA N.º 654/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ALAIDE GOMES DE 
OLIVEIRA, matrícula n.° 16558-7, lotado(a) na SMPSINUGET, 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 17 de abril de 2010 a 05 de maio de 2015, 
conforme Processo n.° 58.442/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 655/SMA/2018
Concedendo, a contar de 02 de outubro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) GLAUCIA 
SANCHES BRAGA GONÇALVES, matrícula n.° 05761-3, 
lotado(a) na SMSDC, 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 13 de agosto de 
2007 a 12 de agosto de 2012, conforme Processo n.° 55.732/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 656/SMA/2018
Concedendo, a contar de 07 de outubro de 2016, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) DARCI 
APARECIDA D’ANGELIS CLAUDIO, matrícula n.° 01325-
3, 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 21 de maio de 
2011 a 22 de maio de 2016, conforme Processo n.° 5.821/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 657/SMA/2018
Concedendo, a contar de 02 de janeiro de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ANA ROSA DA 
SILVA, matrícula n.° 11406-9, lotado(a) na SMSDC, 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 30 de setembro de 2011 a 23 de outubro de 2016, 
conforme Processo n.° 18.742/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 658/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de novembro de 2017, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) RICARDO 
CALMON DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula n.° 05972-
6, lotado(a) na SMSDC, 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 23 de agosto de 
2007 a 22 de agosto de 2012, conforme Processo n.° 53.709/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 659/SMA/2018
Concedendo, a contar de 17 de abril de 2018, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARA REGINA DE 
ALMEIDA LEIBAO, matrícula n.° 10624-4, 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 22 de fevereiro de 2010 a 26 de fevereiro de 
2015, conforme Processo n.° 60.771/2015, nos termos do Decreto 
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 660/SMA/2018
Concedendo, a contar de 02 de outubro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ZENAIDE 
DE PAULA VIRGULINO, matrícula n.° 04728-0, lotado(a) na 
SMSDC, 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 29 de junho de 2011 a 01 de julho 
de 2016, conforme Processo n.° 56.546/2016, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 661/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de setembro de 2017, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ENIR 
BARCELOS FERREIRA DA SILVA, matrícula n.° 01978-
8, lotado(a) na SMSDC, 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 07 de agosto de 
2011 a 23 de agosto de 2016, conforme Processo n.° 50.997/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 662/SMA/2018
Concedendo, a contar de 29 de agosto de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARCIA 
DE PAULA SILVA LEITE, matrícula n.° 19268-3, 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 07 de fevereiro de 2011 a 07 de 
fevereiro de 2016, conforme Processo n.° 3.620/2016, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 663/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) ELIANA LIBORIO 
E SILVA, matrícula n.° 12159-3, 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 22 de janeiro de 2008 a 21 de janeiro de 2013, 
conforme Processo n.° 4.407/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 664/SMA/2018
Concedendo, a contar de 01 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n 0 1.506/2000, a(o) servidor(a) MARIA SUSANA 
DE SOUSA, matrícula n.° 18235-3, 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 19 de janeiro de 2010 a 18 de janeiro de 2015, 
conforme Processo n.° 12.174/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 665/SMA/2018
Concedendo, a contar de 21 de setembro de 2017, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) RITA DE 
CÁSSIA SILVA VILELA, matrícula n.° 07339-4, 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 28 de outubro de 2010 a 28 de 
outubro de 2015, conforme Processo n.° 23.941/2016, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.
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PORTARIA N.º 666/SMA/2018
Concedendo, a contar de 26 de abril de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) SIMONE MENDES 
COELHO, matrícula n.° 07854-0, 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 20 de novembro de 2007 a 19 de novembro de 2012, 
conforme Processo n.° 3.059/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 667/SMA/2018
Concedendo, a contar de 25 de maio de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) CAT1A REGINA 
COUTO RIBAS, matrícula n.° 20576-5, 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 fevereiro de 2007 a 01 de fevereiro de 
2012, conforme Processo n.° 94/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 668/SMA/2018
Concedendo, a contar de 20 de outubro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) VIVIANE 
MENEZES MOREIRA DA ROCHA DIAZ, matrícula n.° 25060-
5, 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 20 de janeiro de 
2010 a27 de janeiro de 2015, conforme Processo n.° 28.026/2016, 
nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 669/SMA/2018
Concedendo, a contar de 26 de outubro de 2016, com base 
no artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) CARLA 
TERES1NHA LANZA, matrícula n.° 11031-2, 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 30 de janeiro de 2011 a 29 de janeiro de 2016, 
conforme Processo n.° 13.115/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07  /2018.

PORTARIA N.º 670/SMA/2018
Demitindo, a contar de 01 de novembro de 2015, por estar 
incurso(a) no artigo 176, inciso II, da Lei n.º 1.506/2000, o(a) 
servidor(a) ELAINE REIS DA SILVEIRA, matrícula n.º 22521-
0, conforme ficou apurado no Processo Administrativo n.º 
9.573/2016, nos termos do Decreto n.º 4.193 de 11 de fevereiro 
de 2003.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 671/SMA/2018
Demitindo, a contar de 01 de fevereiro de 2016, por estar incurso(a) 
no artigo 176, inciso II, da Lei n.º 1.506/2000, o(a) servidor(a) 
DANIELE GOMES RODRIGUES TEIXEIRA, matrícula n.º 
19145-7, conforme ficou apurado no Processo Administrativo n.º 
54.007/2016, nos termos do Decreto n.º 4.193 de 11 de fevereiro 
de 2003.
Em 27/07/2018.

PORTARIA N.º 672/SMA/2018
Concedendo, a contar de 25 de agosto de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.° 1.506/2000, a(o) servidor(a) CATIA REGINA 
COUTO RIBAS, matrícula n.° 20576-5, 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 02 de fevereiro de 2012 a 08 de fevereiro de 
2017, conforme Processo n.° 94/2016, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 27/07/2018.

APOSTILAS

APOSTILA N.º 04/SMA/2018
Em virtude da servidora NEIDE SILVA DOS SANTOS, matrícula 
n.º 06570-1, lotada na SMCI (Secretaria Municipal de Controle 
Interno), haver realizado CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
EM CASAMENTO, passando a assinar NEIDE SOARES DA 
SILVA ZAMBRANO, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo n.º 55.596/2018.
Em 27/07/2018.

APOSTILA N.º 05/SMA/2018
Em virtude da servidora ROSIMERI MARIA BARBOSA 
PALOMANES, matrícula n.º 12.688-0, lotada na SME, passado 
a assinar-se ROSIMERI MARIA BARBOSA em virtude da 
Averbação de Divórcio, homologado(a) em 07/11/2016, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo n.º 
17.380/2017.
Em 27/07/2018.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

Contrato de Prestação de Serviços n .̂ 01-016/2018, oriundo do Pregão Eletrônico n° 006/2018 

do Tipo Menor Valor por Lote, com base na Lei Federal n̂  10.520/02, conforme o Processo 

Administrativo n̂  52.285/2017.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, do

outro lado, HB MULTISERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 00.768.165/0001-08.

O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de preparo de alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e 

distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e abastecimento de gás, glp, mão de obra 

treinada para o armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da 

alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares desta 

Rede Pública Municipal de Ensino e supervisão, reposição e complementação dos 

equipamentos e utensílios, bem como a manutenção preventiva e corretiva destes, em 

conformidade com o Termo de Referência e seus anexos, conforme o Processo 

Administrativo n̂  52.285/2017. O valor global deste Contrato é de R$ 26.780.000,00 (vinte e 

seis milhões, setecentos e oitenta mil reais), conforme constante no Processo Administrativo 

n̂  52.285/2017. A despesa parcial deste Termo, mencionada no caput desta CLÁUSULA, será 

coberta pelas: Nota de Empenho ns 1229, emitida em 05/07/2018, no valor de R  

3.183.474,97 (três milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais 

e noventa e sete centavos), e atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade 

Orçamentária 1001; Função 12; Sub-Função 361; Programa 0035; Ação 2096; Elemento 

3.3.90.39.00; Fonte 07. Nota de Empenho ns 1230, emitida em 05/07/2018, no valor de R  

9.388.247,25 (nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais 

e vinte e cinco centavos), e atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 

1001; Função 12; Sub-Função 361; Programa 0035; Ação 2096; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 

00.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 12 de julho de 2018.

MARILDA DE PAULA E SILVA X"*
Subsecretária Municipal de Educação em Infraestrutura

Alameda Esmeralda, n? 206, jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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Número do Processo Administrativo 52.285/2017

Modalidade da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2018

Tipo de Licitação MENOR PREÇO POR LOTE

Espécie do Contrato TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de assinatura 12/07/2018

Prazo 12 (doze) MESES

Valor global R$ 26.780.000,00 (vinte e seis milhões, 
setecentos e oitenta mil reais)

Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho ns 1229, emitida em 
05/07/2018, no valor de R$ 3.183.474,97 
(três milhões, cento e oitenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos);
Nota de Empenho n- 1230, emitida'em 
05/07/2018, no valor de R$ 9.388.247,25 
(nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, 
duzentos e quarenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos)

Dados secundários Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de preparo de 
alimentação escolar, incluindo o 
fornecimento, logística, transporte e 
distribuição dos gêneros alimentícios, 
insumos e abastecimento de gás, glp, mão de 
obra treinada para o armazenamento, 
preparo dos gêneros alimentícios e 
distribuição da alimentação escolar aos 
alunos regularmente matriculados nas 
unidades escolares desta Rede Publica 
Municipal de Ensino e supervisão, reposição e 
complementação dos equipamentos e 
utensílios, bem como a manutenção 
preventiva e corretiva destes.

' Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

PUbLîCÂi

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

Contrato de Prestação de Serviços n9. 01-017/2018, oriundo do Pregão Eletrônico n° 006/2018 

do Tipo Menor Valor por Lote, com base na Lei Federal n5 10.520/02, conforme o Processo 

Administrativo n* 52.285/2017.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, do

outro lado, COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA,inscrita no CNPJ sob o n9 01.920.177/0001- 

79.

O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de preparo de alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e 

distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e abastecimento de gás, glp, mão de obra 

treinada para o armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da 

alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares desta 

Rede Pública Municipal de Ensino e supervisão, reposição e complementação dos 

equipamentos e utensílios, bem como a manutenção preventiva e corretiva destes, em 

conformidade com o Termo de Referência e seus anexos, conforme o Processo 

Administrativo n9 52.285/2017. O valor global deste Contrato é de R$ 28.749.724,58 (vinte e 

oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme constante no Processo Administrativo n9 52.285/2017. 

A despesa parcial deste Termo, mencionada no caput desta CLÁUSULA, será coberta pelas: 

Nota de Empenho n9 1227, emitida em 05/07/2018, no valor de R$ 3.928.073,65 (três 

milhões, novecentos e vinte e oito mil, setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e 

atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 1001; Função 12; Sub- 

Função 361; Programa 0035; Ação 2096; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 07. Nota de Empenho 

n9 1228, emitida em 05/07/2018, no valor de R$ 9.568.324,84 (nove milhões, quinhentos e 

sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e atendida 

pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 1001; Função 12; Sub-Função 361; 

Programa 0035; Ação 2096; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 00.

DATA DE ASSINATURA: Duaue de Caxias. 17 de iulhn de 2018

MARILDA DE PAULA E SILVA
Subsecretária Municipal de Educação em Infraestrutura

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Número do Processo Administrativo 52.285/2017

Modalidade da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2018

Tipo de Licitação MENOR PREÇO POR LOTE

Espécie do Contrato TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de assinatura 12/07/2018

Prazo 12 (doze) MESES

Valor global R$ 28.749.724,58 (vinte e oito milhões, 
setecentos e quárenta e nove mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e cinquenta e oito 
centavos)

Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho ns 1227, emitida em 

05/07/2018, no valor de R$ 3.928.073,65 {três 

milhões, novecentos e vinte e oito e setenta e 

três reais e sessenta e cinco centavos).

Nota de Empenho n? 1228, emitida em 

05/07/2018, no valor de R$ 9.568.324,84 (nove 

milhões, quinhentos e sessenta e oito e 

trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos).

Dados secundários Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de preparo de 
alimentação escolar, incluindo o fornecimento, 
logística, transporte e distribuição dos gêneros 
alimentícios, insumos e abastecimento de gás, 
glp, mão de obra treinada para o 
armazenamento, preparo dos gêneros 
alimentícios è distribuição da alimentação 
escolar aos alunos regularmente matriculados 
nas unidades escolares desta Rede Pública 
Municipal de Ensino e supervisão, reposição e 
complementação dos equipamentos e 
utensílios, bem como a manutenção preventiva 
e corretiva destes.

' Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

Contrato de Prestação de Serviços n9. 01-018/2018, oriundo do Pregão Eletrônico n° 006/2018 

do Tipo Menor Valor por Lote, com base na Lei Federal n9 10.520/02, conforme o Processo 

Administrativo n9 52.285/2017.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, do

outro lado, ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO- EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9 20.522.050/0001- 

46.

O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de preparo de alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e 

distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e abastecimento de gás, glp, mão de obra 

treinada para o armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da 

alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares desta 

Rede Pública Municipal de Ensino e supervisão, reposição e complementação dos 

equipamentos e utensílios, bem como a manutenção preventiva e corretiva destes, em 

conformidade com o Termo de Referência e seus anexos, conforme o Processo 

Administrativo n9 52.285/2017. O valor global deste Contrato é de R$ 9.580.371,62 (Nove 

milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois 

centavos), conforme constante no Processo Administrativo n9 52.285/2017. A despesa parcial 

deste Termo, mencionada no caput desta CLÁUSULA, será coberta pelas: Nota de Empenho 

n9 1231, emitida em 05/07/2018, no valor de R$1.435.959,25(Um milhão, quatrocentos e 

trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nova reais e vinte e cinco centavos), e atendida 

peia Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 1001; Função 12; Sub-Função 361; 

Programa 0035; Ação 2096; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 07. Nota de Empenho n9 1232, 

emitida em 05/07/2018, no valor de R$ 3.061.493,71. {Três milhões, sessenta e um mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), e atendida pela Classificação 

Orçamentária: Unidade Orçamentária 1001; Função 12; Sub-Função 361; Programa 0035; 

Ação 2096; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 00.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 12 de julho de 2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
MARILDA DE PAULA E SILVA

Subsecretária Municipal de Educação em Infraestrutura

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ro
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Número do Processo Administrativo 52.285/2017

Modalidade da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2018

Tipo de Ucitação MENOR PREÇO POR LOTE

Espécie do Contrato TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de assinatura 12/07/2018

Prazo 12 (doze) MESES

Valor global R$9.580.371,62 (Nove milhões, quinhentos e 
oitenta mil, trezentos e setenta e um reais e 
sessenta e dois centavos)

Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho 1231, emitida em 

05/07/2018, no valor de R$ 1.435.959,25(Um 

milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, 

novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e 

cinco centavos).

Nota de Empenho n* 1232, emitida em 

05/07/2018, no valor de R$ 3.061.493,71 (Três 

milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e 

noventa é três reais e setenta e um centavos).

Dados secundários Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de preparo de alimentação 
escolar, incluindo o fornecimento, logística, 
transporte e distribuição dos gêneros alimentícios, 
insumos ê abastecimento de gás, glp, mão de obra 
treinada para o armazenamento, preparo dos 
gêneros alimentícios e distribuição da alimentação 
escolar aos alunos regularmente matriculados nas 
unidades escolares desta Rede Pública Municipal 
de Ensino e supervisão, reposição e 
com pie me ntação dos eq u i pa mentos e ute ns ífios, 
bem como a manutenção preventiva e corretiva 
destes.

■ Alameda Esmeralda, n® 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 007/2018, especificado no livro n° 001, 
conforme processo administrativo n° 23.302/2017.

Município de Duque de Caxias, representado pela Secretaria Municipal 
de Educação e IRANI SILVA SOARES.

Pagamento da importância de R$ 23.346,66 (Vinte e três mil trezentos 
e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) nos termos do 
Decreto 6260/2013, reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em 
favor do proprietário supracitado, em razão da utilização do imóvel 
onde funciona a CRECHE MUNICIPAL TERESA DE LISIEUX, 
no período de 01/12/2016 a 04/10/2017.

Duque de Caxias, 09 de julho de 2018.

MARILÏTADE PAULA E
Subsecretária de Educação/em 

Mat: 04.983-6

v > *
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO PE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 009/2018, especificado no livro n° 001, 
conforme processo administrativo n° 69534/2013.

Município de Duque de Caxias, representado pela Secretaria Municipal 
de Educação e JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA.

Pagamento da importância de R$ 19.755,00 (Dezenove mil, setecentos 
e cinquenta e cinco reais)nos termos do Decreto 6260/2013, 
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor do proprietário 
supracitado, em razão da utilização do imóvel onde funciona a 
CRECHE MUNICIPAL GRACIESSE LUIZA DA SILVA 
LOURENÇO, no período de JANEIRO de 2010 a DEZEMBRO de 
2012.

Subsecn

io de 2018.

A E SILVA
ia de EduCação/em Infraestrutura 

Mat: 04.983-6

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 010/2018, especificado no livro n° 001, 
conforme processo administrativo n° 69.533/2013.

Município de Duque de Caxias, representado pela Secretaria Municipal 
de Educação e MANOEL RIBEIRO DE SOUZA.

Pagamento da importância de R$ 3.195,00 (Três mil cento e noventa e 
cinco reais) nos termos do Decreto 6260/2013, reconhecida a dívida 
pelo MUNICÍPIO em favor do proprietário supracitado, em razão 
da utilização do imóvel onde funciona a CRECHE MUNICIPAL 
GRACIESSE LUIZA DA SILVA LOURENÇO, no período de 
JANEIRO de 2010 a DEZEMBRO de 2012.

Duque de Caxias,! 1 de julho de 2018.

MARILDADE PAI
Subsecretária de E ducaçãd^p^râ^trutura 

Mat.:

'ir.íAí

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo n9. 03-013/2018, referente ao Contrato de Prestação

de Serviços 01-050/2014, assinado em 02/06/2014 e seus aditivos, oriundo 

do Pregão Eletrônico n- 042/2014, nos moldes da Lei 10.520/02, constante 

no Processo Administrativo 72.059/2013.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE E DEFESA CIVIL E, DE OUTRO LADO, BIOXXI SERVIÇOS DE 

ESTERILIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 27.721.364/0001-17.

OBJETO: 0 presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12  doze)

meses o TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n9 01-050/2014, assinado em 

02/06/2014 e vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9 03-054/2015, 

vinculado ao Segundo Termo Aditivo ne 03-047/2016, vinculado ao Terceiro 

Termo Aditivo n9 03-082/2016, vinculado ao Quarto Termo Aditivo n9 03- 

004/2017 e vinculado ao Quinto Termo Aditivo n9 03-031/2017 oriundo do 

Pregão Eletrônico n9 042/2014, tendo como objeto a prestação de serviços 

de esterilização de equipamentos hospitalares, em atendimento às 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e defesa civil. O valor global 

deste Aditivo é R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil reais) 

conforme Processo Administrativo n9 72.059/2013. A despesa total 

decorrente deste termo será coberta pela: Nota de Empenho n® 428, emitida 

em 01/06/2018, no valor de R$ 1.388.333,33 (um milhão, trezentos e 

oitenta e oito mil reais e trinta e três centavos) e Atendida pela Classificação 

Orçamentária: Unidade 1491; Função: 10; Sub-Função: 302; Programa: 0018; 

Ação: 2259; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 03.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de junho de 2018.
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Número do Processo Adm inistrativo 72.059/2013

M odalidade da Licitação Pregão eletrônico n° 042/2014

Tipo de Licitação Tipo menor preço por item

Espécie do Contrato Termo aditivo de prestação de serviços

Data de assinatura 12/06/2018

Prazo 12 meses

Váíor global R$ 2.380.000,00 (dois m ilhões, trezentos e 
oitenta mil reais)

Número, data e valo r do Empenho Nota de empenho n2 428, em itida em 
01/06/2018, no valor de r$ 1.388.333,33 
(um m ilhão, trezentos e oitenta e oito mil 
reais e trinta e três centavos)

Dados secundários Termo aditivo ao Termo de Prestação de 
Serviços n̂  01-050/2014

t - - - ̂
* . C;::

P R E F E I T U R A
DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACÃO

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo de Rerratificação n9 26-005/2018, vinculado ao TERMO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IV9 01-050/2014, assinado em 02/06/2014, com base 

na Lei n9 8.666/93 e no Decreto n9 6844/2017, conforme o Processo 

Administrativo n9 72.059/2013.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE E DEFESA CIVIL, DE OUTRO LADO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 27.721.364/0001-17.

OBJETO: O presente termo tem por finalidade retificar o TERMO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS NS 01-050/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE

DE CAXIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, E

DE OUTRO LADO, BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA, celebrado entre

as partes em 02 de junho de 2014, tendo em vista a ocorrência de erro

material, passando de:

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DESPESA

O valor global deste Aditivo é R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)

conforme Processos Administrativos n9 63.649/2015 e 72.059/2013.

Parágrafo Primeiro -  A despesa parcial decorrente deste termo será coberta pela:
Nota de Empenho n9 838, emitida em 16/05/2014, no valor de R$ 2.677,00 (dois mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais) e Atendida pela Classificação Orçamentária: 
Unidade 1491; Função: 10; Sub-Função: 302; Programa: 0007; Ação: 2217; Elemento 
3.3.90.39.00; Fonte 03.
Parágrafo Segundo - O complemento do valor global mencionado no caput desta 

Cláusula será pago mediante a emissão de nota de empenho complementar em 

momento oportuno."

Para Constar:

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PA DESPESA 

O valor global deste Aditivo é R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil 

reais)

conforme Processos Administrativos n9 63.649/2015 e 72.059/2013.

Parágrafo Primeiro -  A despesa parcial decorrente deste termo será coberta pela:
Nota de Empenho n9 838, emitida em 16/05/2014, no valor de R$ 2.677,00 (dois mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais) e Atendida pela Classificação Orçamentária:

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

Unidade 1491; Função: 10; Sub-Função: 302; Programa: 0007; Ação: 2217; Elemento 
3.3.90.39.00; Fonte 03.
Parágrafo Segundo - O complemento do valor global mencionado no caput desta 

Cláusula será pago mediante a emissão de nota de empenho complementar em 

momento oportuno."

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 20 de maio de 2018.

/.QV' «*-

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil PUBLIC ADO E M BOLETIM OFICIAL

Número do Processo Administrativo 72059/2013

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico ns 042/14

Tipo de Licitação Menor preço por item

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Rerratificação

Data de assinatura 18/07/2018

Prazo

Valor global

Número, data e valor do Empenho

Dados secundários Termo de rerratificação que altera o termo 03- 
031/2017.

t

Alameda Esmeralda, nü 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 ^ Duque de Caxias/RJ
womí HnnnoflpoaYias rí wnv hr

Unidade 1491; Função: 10; Sub-Função: 302; Programa: 0007; Ação: 2217; Elemento 
3.3.90.39.00; Fonte 03.
Parágrafo Segundo - O complemento do valor global mencionado no caput desta 

Cláusula será pago mediante a emissão de nota de empenho complementar em 

momento oportuno."

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 20 de maio de 2018.

/.QV' «*-

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil PUBLIC ADO E M BOLETIM OFICIAL

Número do Processo Administrativo 72059/2013

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico ns 042/14

Tipo de Licitação Menor preço por item

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Rerratificação

Data de assinatura 18/07/2018

Prazo

Valor global

Número, data e valor do Empenho

Dados secundários Termo de rerratificação que altera o termo 03- 
031/2017.

t

Alameda Esmeralda, nü 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 ^ Duque de Caxias/RJ
womí HnnnoflpoaYias rí wnv hr

COMSADC – Conselho Municipal de SaúdeESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

■Qom^Mo
DE SAUDE

RESOLUÇÃO N° 029/COMSADC/2018

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

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

RESOLVE:

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 09 de Junho do ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

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

Duque de Carets, 16 de Jultio de 2018
Jjr,

Ciara Lucia Correa
Presidente do COMSADC

os Santos CarvéÚ&s^S'5 S uóe

o edita

Cláudia Regina 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° 029/COMSADC/2018 de 16 de Julho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 16 de Julho de 2018

‘ ' V;" 'Liói*

W

Washingto: i Reis dè Oliveira 
Prefeito Municipal

Alameda James Franco, n°. 03 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias 
comsadc.sms@gmail.com -  Tel.: 2773-6318
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO
MUNICIPAL
DE SAUDE

Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Nove Dias do mês de Junho do ano de dois 
mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr, Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias. 
A reunião teve início às Nove horas e Vinte e Quarenta Minutos, com Quorum de Vinte e Três 
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Nove representando os 
Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Quatorze 
representando os Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do COMSADC: Dr3. Clara Lucia 
Corrêa dos S. Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde -  A Subsecretária de 
Administração e Gestão de Pessoal: Dr3. Ivia Kobs; Secretária Executiva: Sr3. Claudia Regina J, A. 
Santos; Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Pedro Davi de Oliveira Silva e 
Representante do Segmento Usuários: Sr3. Luciana Marina da Silva. 02-) Dinâmica da Reunião -  
Disponibilizada no verso da pauta. Aprovação das Atas: Reunião Ordinária realizada no dia 14 de 
Abril de 2018 -  Ata Aprovada com duas Abstenções (Sr3. Antônia e Sr3. Cleide Jane, com a justificativa 
de que não estavam presentes na reunião). Reunião Ordinária realizada no dia 05 de Maio de 2018 -  
Ata Aprovada com duas Abstenções (Sr3. Antônia e Sr3. Cleide Jane, com a justificativa de que não 
estavam presentes na reunião), e Reunião Extardinária realizada no dia 26 de Maio de 2018 -  Ata 
Aprovada com duas Abstenções (S f .  Antônia e Sr3. Cleide Jane, com a justificativa de que não estavam 
presentes na reunião). 03-) Implantação de Serviços de Prevenção de Doenças Oftalmológicas nos 
Distritos de Duque de Caxias -  Pauta solicitada pelo Dr. Ildenir -  Antes do início houve um 
pequeno debate, pois o Secretário de Saúde não estava presente e os Conselheiros questionaram, 
dizendo que ele precisava responder sobre essa demanda, pois o Conselho iria votar a proposta da 
descentralização. A Subsecretária de Saúde, Dr3. Ivia fez contato com o Secretário que disse que estava 
impossibilitado de comparecer, mas que o Dr. Daniel, Diretor do Hospital do Olho podería responder 
por ele. Em prosseguimento foi passada a palavra para o Dr. Ildenir, que agradeceu aos conselheiros que 
entenderam a importância do assunto, trazendo-o novamente para a pauta. Fez um pequeno histórico 
sobre doenças que foram erradicadas devido às pesquisas e prevenção das doenças. Disse que é muito 
importante se antever aos problemas. Destacou que com os serviços de prevenção muitas doenças são 
evitadas e que por isso, é preciso dar importância à prevenção e que o custo também é muito menor. Dr. 
ildenir lembrou que o Dr. Daniel, em outra reunião em que o assunto foi tratado, falou de três patologias 
principais que causam a cegueira, que são a catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética e destacou que 
essas três patologias podem ser prevenidas. Disse entender que é preciso fazer a descentralização dos 
serviços de oftalmologia e que essa é a sua proposta, ter um serviço em cada Distrito para a prevenção 
de doenças oftalmológicas e agradeceu pela oportunidade de fazer sua proposta. Após a colocação feita 
pelo Conselheiro, Dr. Ildenir, outros Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O 
Conselheiro Antônio disse que o SUS tem em suas diretrizes, a descentralização e que o Conselho 
defende o SUS e que na ótica do capitalismo a centralização é melhor, mas que esse não é o papel do 
SUS de acordo com as Leis 8080 e 8142. Disse que é preciso respeitar o princípio da equidade e o que 
está acontecendo nesse caso, é a não observação dos princípios do SUS e que é isso que está sendo 
discutido aqui, pois o Conselho defende o SUS. Disse que não há como prevenir a cegueira no diabetes 
se não conseguir garantir o protocolo com o paciente (deu como exemplo: um exame de fundo de olho 
por ano). Que a proposta é descentralizar o serviço de Oftalmologia e o Hospital do Olho ficar como 
retaguarda. A Conselheira Vilna disse que quando era conveniente para o Governo, o atendimento era 
feito nas Unidades, inclusive na UPH Xerém e elogiou o atendimento que era feito pelo próprio Dr, 
Daniel, naquela época e disse que chegou a ser atendida em outras Unidades do Município com muita 
qualidade. Destacou que o Conselho é deliberativo e que é preciso votar a proposta da descentralização 
e. sendo aprovada, a Gestão precisa cumprir. O Conselheiro Pires lembrou que no Rio de Janeiro tem o 
ínca para a oncologia e que também tem outras unidades que atendem essa especialidade e que está na 
hora da descentralização do serviço de oftalmologia e destacou que é preciso também no Município de 
Duque de Caxias, serviços de oncologia, pois existem muitos pacientes com câncer. Disse que em sua 
opinião a oftalmologia precisa estar nas seis Unidades 24 horas e que espera que o Dr. Daniel entenda o 
encaminhamento do Conselho, que é descentralizar. A Conselheira Glória disse que sabe que 
orçamento está apertado e que sua proposta é que retome o atendimento de oftalmologia para a UPH 
Saracuruna e para a UPH Xerém e que saia uma resolução do conselho nesse sentido. O Conselheiro
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Pedro Davi parabenizou ao Dr. Ildenir pela brilhante exposição. Disse que todos sabem das 
dificuldades. Que o Hospital do Olho tem seus problemas e também seus méritos. Destacou que também 
já tiveram avanços, mas que é preciso melhorar alguns aspectos. Disse que não foi pensada a questão da 
descentralização e de construir uma rede de apoio nas Unidades, já que existe um hospital de referência 
e pelo que todos já disseram, existe essa necessidade é deixa como proposta e, caso não seja possível 
nesse momento, deixa como sugestão que entre no Planejamento do Município, que seja montado um 
programa onde se faça a captação precoce de paciente que tenham pré-disposição para diabetes e 
hipertensão, pois esses pacientes têm mais probabilidade de adquirir doenças oftalmológicas. Sabe que 
não é simples de implantar de imediato, mas que entre no planejamento. A Conselheira, Dra. Clara, 
disse que a oftalmologia é uma especialidade de nível secundário e terciário e extremamente cara. Disse 
que no ano de 2008, duas Portarias do MS normatizaram a Política Nacional de Doenças Oftalmológicas 
e que em termo de descentralização, a Portaria fala de integração da rede de assistência básica e que a 
especialidade tem atuado tradicionalmente em nível secundário e terciário. Dr3 Clara destacou um trecho 
da Portaria 958 de 2008 e disse entender que a questão que o Conselho chama de descentralização e, que 
é de fato um dos princípios do SUS, seria em nível de ações na rede básica, de prevenção de saúde 
ocular, mas que se for pensado de forma a atender nos ambulatórios de todas as unidades, que isso não 
será possível acontecer e que não sairão daqui com uma solução, pois existe a questão do 
estrangulamento orçamentário e que, por isso, nesse momento não podem pensar grande demais, que 
podem começar a pensar baseados na portaria, em nível terciário, precisam pensar em buscar ações de 
prevenção e passou a palavra para o Diretor do Hospital do Olho, Dr. Daniel, que disse que fica feliz 
que todos estejam nesse espaço, debatendo a saúde. Disse que isso lhe remete aos tempos da faculdade 
quando estudava sobre o SUS, e que o tema Conselho de Saúde era cobrado na prova e ele achava que 
isso não existia e hoje está aqui participando do debate. Disse que gostaria de esclarecer que não é 
contra a descentralização, que da última vez que esteve no Conselho, só argumentou que a oftalmologia 
não era tão fácil como estava sendo colocada e destacou que é completamente a favor da 
descentralização. Disse que sabendo que o assunto retomaria à pauta, conversou com o secretário de 
saúde sobre o assunto. Dr. Daniel destacou também que o Hospital do Olho está estrangulado, e que isso 
precisa ser revisto com muito carinho e com muita atenção, mas que não podem acontecer equívocos de 
interpretação. Disse que um Conselheiro falou sobre a equidade e destacou que a equidade não é a 
mesma coisa que igualdade, que é um princípio um pouco diferente do que foi colocado, pois a equidade 
é dar mais a quem precisa mais e dar menos a quem precisa menos. Disse que às vezes a gente de prende 
a algumas palavras que de certa forma podem contrapor algum tipo de interpretação. Disse que o Dr. 
ildenir falou de prevenção de três doenças: glaucoma, retinopatia diabética e catarata e que essa última, 
na maioria das vezes, é um processo do envelhecimento. Destacou que é preciso muito cuidado com a 
forma com que expomos os assuntos relacionados à oftalmologia. Disse que existe um planejamento 
com a SMS, que o assunto já vem sendo debatido, mas que pelo estrangulamento orçamentário, 
precisaram recrutar um time todo para o Hospital do Olho, pois o mesmo se tomou uma referência e que 
acredita que as coisas tendem a caminhar um pouco melhor agora que possuem mais profissionais. Disse 
que a descentralização precisa ser feita, porém com muita cautela, e que no seu ponto de vista a 
descentralização precisa ser feita com muita fiscalização, principalmente por parte do Conselho, para 
evitar que essa descentralização aconteça como um atendimento de “empurração”. Destacou que da 
outra vez em que esteve debatendo o tema no Conselho, só foi contra a banalização como falaram da 
oftalmologia e não quanto à descentralização. O Conselheiro, Dr. Ildenir, disse que precisa fazer a 
réplica. Destacou que o conselho não está aqui para banalizar e que todos reconhecem a importância que 
a especialidade tem, mas que o importante é que fique claro que essas três doenças são possíveis de 
detectar com as consultas de oftalmologia. Disse que é inadmissível que um oftalmologista não saiba 
fazer os diagnósticos das três doenças citadas anteriormente, por isso, acha que é preciso implantar um 
serviço de prevenção oftalmológica. Que não está aqui desprezando a especialidade, já que tem doenças 
muito mais graves que precisam de especialistas. Parabenizou pelo serviço que tem sido efetuado no 
Hospital do Olho e que espera que a população tenha um serviço cada vez melhor em oftalmologia. O 
Conselheiro Antônio disse que precisa explicar que quando falou no princípio da equidade, foi no 
sentido de que algumas vezes o Município precisa gastar mais com determinadas coisas, para que lá na
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frente possam alcançar a igualdade. A Conselheira Glória disse que equidade é direitos iguais para 
todos e que isso não se discute. Após as colocações, Dra. Clara pediu para organizarem as propostas 
encaminhadas durante o debate do tema. Os Conselheiros que fizeram propostas anteriormente 
pedindo a descentralização dos serviços de prevenção de oftalmologia para as seis UPHs, retiraram as 
sua propostas em favor da proposta da Conselheira Glória, que seria, nesse momento, para a UPH de 
Saracuruna e UPH de Xerém, porém a Conselheira Luciana disse que existe um grande problema no 
Município, que é a mobilidade urbana e que quem mora em determinados bairros, precisam de duas 
conduções para chegar até Saracuruna. Destacou que é preciso pensar nisso e que entende que seria 
melhor que ao invés de Saracuruna, pudesse ter o serviço na UPH Pilar ou na UBS Antonio Granja no 
caso do segundo Distrito. Lembrou que no Município existem tarifas de passagem muito diferenciadas e 
é preciso pensar na população. A Conselheira Vilna lembrou que para o Primeiro Distrito, já foi 
aprovado no Chamamento Público pelo Conselho, a Clínica São Vicente que também vai atender 
oftalmologia. Após essas outras colocações, a Presidente do COMSADC, Dr3, Clara, sugeriu um 
texto para a proposta, de acordo com o que já havia sido entendido, pelos Conselheiros, como 
melhor para a população do Município, com o seguinte teor: “Que seja instituída a descentralização 
do atendimento oftalmológico, no sentido de se estabelecer ações preventivas individuais ou coletivas, 
voltadas para a promoção e prevenção de danos oftalmológicos, conforme Portaria 958 de 15 de Maio 
de 2008, a princípio no Segundo e Quarto Distritos do Município de Duque de Caxias ”, sendo que os 
Conselheiros pediram para complementar a proposta incluindo a “UPH Pilar no caso do Segundo 
Distrito e a UPH Xerém no caso do Quarto Distrito”. SENDO A PROPOSTA APROVADA COM A 
INCLUSÃO DAS DUAS UNIDADES NO TEXTO, POR VINTE E DOIS VOTOS A FAVOR E 
UM VOTO CONTRA (Dri Sandra Victória, justificando seu voto contrário, por entender que não 
deveria entrar na proposta as unidades específicas para a descentralização e apenas os Distritos). A 
proposta aprovada com alteração será publicada em Boletim Oficial do Município. A Conselheira 
Glória disse que quando as coisas melhorarem e, se for necessário, o assunto retoma à Plenária, para 
que seja votado para outras Unidades. 04-) Alteração de Endereços de Unidade Básica de Saúde -  
Vila Maria Helena -  A Dra. Flávia, Diretora do Departamento de Atenção Primária, lembrou que já 
passaram pela Plenária, outras solicitações de mudanças de endereço de UBSs e, como da última vez, 
foi solicitado para a gestão, que o Conselho seja convidado com antecedência para ver o local antes de 
trazer a proposta para aprovação, a gestão fez conforme essa orientação. DrL Flavia disse que a 
Conselheira Glória se prontificou de ir ao local dessa vez, por ser em Vila Maria Helena, onde é 
moradora. Dri Flávia informou que a Conselheira Glória foi visitar o local juntamente com equipe da 
SMS e teria entendido que o novo endereço escolhido atenderia a necessidade da população. A Sra. 
Ciei de do Planejamento e a Dra. Flávia demonstraram através de data show, a foto aérea do terreno 
onde a UBS será construída, caso o Conselho aprove a alteração de endereço(que foi dito durante a 
exposição). A Sra. Cleide disse que se trata de um terreno público, que fica ao lado de um CIEP. O 
Conselheiro Antônio parabenizou a forma como conduziram o processo dessa vez, para trazer para a 
apreciação da Plenária. A Conselheira Glória disse que depois de pronto vai propor que recadastre 
novamente os moradores. Dra. Flávia explicou que se trata de UBS Porte I, porém a SMS vai colocar 
Saúde da Família, tendo em vista que as três Codoras e Vila Maria Helena estão num local e agora vão 
voltar o de “Vila Maria Helena” para mais perto de Vila Maria Helena e dessa forma poderão ampliar a 
cobertura nessa localidade. Como não houve mais nenhuma colocação, Dra. Clara colocou em 
votação a seguinte proposta: “Alteração de endereço de construção da Unidade Básica de Saúde, 
referente à Proposta n°. 11128.8090001/15-010 — DO ENDEREÇO: Rua Eustáquio Azevedo, S/N - 
Duque de Caxias, PARA O ENDEREÇO: Rua São Paulo (antiga Rua F) -  Vila Maria Helena - Duque 
de Caxias 2 SENDO A PROPOSTA APROVADA POR UNANIMIDADE. 05-) Estudo 
Imunohistoquímico e 06-) Ressonância com Sedação — Dra. Clara explicou que precisa da aprovação 
do Conselho para os dois casos e destacou que tem problemas de cadastrar no sistema de regulação do 
Estado e que Duque de Caxias sempre acaba ficando no final da fila e nunca consegue fazer. Disse que a 
Dri. Luana vai apresentar a parte estatística. Dri. Clara explicou que sobre o Estudo Imunohistoquímico, 
os pacientes fazem biópsia ou outro procedimento e muitas vezes precisam do referido estudo para ter o 
diagnóstico conclusivo. Disse que a SMS tem uma PPI em nova Iguaçu, que esses exames são

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

157 encaminhados para lá, porém, até hoje não retomou nenhum resultado e isso está muito complicado.
158 Que; se o Município tiver um prestador que faça o estudo, vai agilizar o processo e destacou que câncer
159 não espera e vai ter a opção do prestador que vai entregar os resultados dos exames para a SMS e que só
160 dessa forma a SMS vai conseguir introduzir os pacientes no sistema de regulação. Sobre ressonância
16! com sedação, Dr3, Clara disse que o Município não consegue locais para realizar o exame, pois a
162 maioria dos pacientes possui deficiência mental e necessitam realizar o exame com sedação. Disse que a
163 SMS conseguiu um prestador, porém precisa da aprovação do Conselho para complementar o valor da
164 Tabela Municipal. Dra. Luana, Diretora do Departamento de Auditoria da SMS disse que a Dr3. Clara
165 explicou a parte médica e ela vai explicar a questão dos valores. Dr3. Luana apresentou os dados em data
166 show, tanto do Estudo Imunohistoquímico, como da Ressonância com Sedação. Disse que precisam
167 complementar o valor da Tabela Municipal em ambos os casos. Explicou que a SMS pediu para todos
168 os laboratórios credenciados enviarem os valores que cobrariam, e que após pesquisa, conclui-se que o
169 valor apresentado está bem a baixo do que conseguiriam com outros laboratórios. Destacou que existe
170 uma demanda reprimida de trezentos pacientes para realizar a ressonância com sedação, sendo a maioria
í 7 í crianças oriundas do CEAPD e, sobre o Estudo Imunohistoquímico, destacou que como Dr3. Clara já
172 explicou, a SMS não recebe os resultados dos exames através de Nova Iguaçu. A Conselheira Glória
173 perguntou quantos pacientes serão atendidos por mês. Dr\ Luana disse que ainda vão organizar o fluxo
174 junto com o prestador. A Conselheira Vilna disse que propostas para tratamento do câncer, ela sempre
175 vai aprovar e acredita que o Conselho também sempre vai aprovar, pois todos sabem das dificuldades,
176 que é um tratamento difícil, caro, doloroso e muito cansativo e que acha que os medicamentos deveriam
177 ser entregues no Município onde mora o paciente. Sobre a questão da sedação para Ressonância, Sr3.
178 Vilna perguntou que, se aprovado aqui hoje, em quanto tempo vai iniciar o agendamento dos pacientes.
179 Dr\ Luana disse que o agendamento será de imediato, assim que sair a publicação do Conselho. O
180 Conselheiro Pires perguntou quem serão os prestadores. Dra. Luana informou que para o estudo
181 imunohistoquímico será o Laboratório Pardine e Ressonância com sedação, será o SASE. A
182 Conselheira Glória disse que sua preocupação é com a sedação das crianças e que se tem uma demanda
183 reprimida de trezentos pacientes, perguntou como vai ser para atender essa demanda. Disse que será
184 preciso acompanhar e avaliar quantos pacientes poderão ser atendidos. Destacou que é melhor buscar as
185 PPI de volta dos outros municípios, pois o dinheiro está parado há muito tempo e faz falta aqui. Dra.
186 Sandra Victória disse que a partir do momento que deixa de usar as PPI tem que ir na CIB e pedir para
187 retirar e perguntou se a diferença que será paga a partir da Tabela Municipal, se será com repasse SUS
 88 ou se da fonte da 00. O Conselheiro Antônio perguntou qual o valor do teto e se vai atender outros
189 exames. D r11. Luana disse que será montado um planejamento, mas enquanto o Conselho não aprovar, a
190 demanda só vai crescer e que esse valor de complemento da Tabela Municipal sairá da fonte 00. Dr3.
191 Clara disse que sempre pede favor para o SASE e que o Marcelo ajuda demais e estão tentando
192 oficializar. Disse que estão buscando a PPI, mas outros locais ameaçam tirar outras PPIs daqui também
193 e que isso é muito complicado. Após os esclarecimentos, Dra. Clara colocou a proposta em votação
194 de acordo com os dados apresentados pela Dra. Luana e após aprovada será publicada através de
195 Resolução: “que sejam incluídos na Tabela Municipal: I  - Estudo Imunohistoquímico de Neoplasias
196 Malignas -  Valor Total do Exame: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), sendo: Código 02.03.02.004-9
197 -  Valor da Tabela SUS: R$ 92,00 (noventa e dois reais), Valor a ser complementado por Tabela
198 Municipal: R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) e II - Sedação para a realização da Ressonância
199 -  Valor Total do procedimento R$ 300,00 (trezentos reais), sendo: Código 04.17.01.006-0 — Valor da
200 Tabela SUS: R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos), Valor a ser complementado por Tabela
201 Municipal: R$ 284,85 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) ” - PROPOSTA
202 APROVADA POR UNANIMIDADE. 07-) Convite da Fiocruz para Indicação de um
203 Representante para participar do Projeto ComunicaSus - Foi lido o convite enviado pelo Instituto
204 de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, onde foi
205 solicitado que o Conselho indique um representante para participar do referido projeto. O Conselheiro,
206 Sr. Jose Miguel, disse que é importante a participação do Conselho e destacou que o SUS está sendo
207 ameaçado e a Fiocruz no seu papel de formulador de políticas, está tentando salvar o que sobrou do SUS
208 e acha que todos deviam estar levantando os seus crachás para participar desse espaço, FOI
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APROVADO PELA PLENÁRIA O NOME DO CONSELHEIRO JOSE MIGUEL DA SILVA, 
REPRESENTANTE DO SEGMENTO USUÁRIOS PELA ASSOCIAÇÃO ECOCIDADE, para 
participar do Projeto ComunicaSUS do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Será encaminhado ofício ao Instituto com a 
indicação do nome do Conselheiro. Em seguida a Subsecretária de Saúde, Dr8. Ivia, chamou à frente, 
a Sr2. Alessandra, informou que a mesma está substituindo a Sr3. Nilzete, que pediu exoneração do cargo 
de Coordenadora de Saúde Mental. Disse que a Dr2. Nilzete continua trabalhando, mas não mais como 
Coordenadora. A Sr3. Alessandra agradeceu pela oportunidade e se apresentou, informou que é 
Assistente Social de formação, tem curso de especialização em gestão, com especialização em 
consultoria e assessoria e que agora está fazendo parte dessa equipe e que quer somar. Colocou-se à 
disposição, destacando que todos(as) podem contar com ela. Os Conselheiros deram boas vindas. 08-) 
Pendências de Representantes Comissões, Câmaras Técnicas e Representações Diversas do 
COMSADC - Comissão Executiva -  A Conselheira Glória disse que o Conselho não se resume 
apenas nas reuniões de plenária, que as comissões precisam ser acertadas, pois nem todas estão 
paritárias, para que possam funcionar de fato e que é preciso que alguém se predisponha a ajudar a fazer 
o trabalho. Disse que o Conselho aumentou o número de representantes, porém nas condições atuais, são 
sempre os mesmos Conselheiros a fazer o trabalho e que não estão dando conta. A Secretária 
Executiva Cláudia fez a leitura de todas as comissões que estão com pendência de representantes. 
Di'3. Clara perguntou quem gostaria de se colocar nas comissões pendentes. O Conselheiro Antônio 
disse que gostaria de se inscrever para a Fiocruz, mas que não tem “pernas” e destacou que os 
conselheiros precisam se colocar nas Comissões, pois alguns não fazem parte de nenhuma delas. Disse 
também que o Profissional de Saúde ainda tem dificuldade de priorizar o conselho, pois a chefia não 
entende ou o próprio colega de trabalho não entende a importância. Destacou que o Conselho é 
prioridade e precisa ficar claro para as chefias, de que o Conselho é prioridade frente a qualquer outra 
coisa do Município e que acredita que o profissional não tem se colocado nas comissões, pois tem 
dificuldades de ser liberado quando necessário. O Conselheiro, Dr. Dalmir Machado, disse que está 
pedindo substituição no Conselho da Criança e do Adolescente, pois não está conseguindo dar conta de 
comparecer nas reuniões, tendo em vista que já participa de outras Comissões. Disse que para o 
Conselheiro levantar o crachá para se inscrever, precisa ter disponibilidade para participar. Disse que na 
comissão de fiscalização e visitas, quem participa sempre junto com ele é o Conselheiro Pires, e até a 
pouco tempo a Conselheira Claudete e que o Dr. Ildenir disse que quer continuar na Comissão. Destacou 
que é preciso no mínimo três representantes para comparecer nas Unidades, mas que o trabalho de 
fiscalização nas Unidades não pode parar. Disse que o Conselheiro que é funcionário do Município, 
sempre que participa das atividades do Conselho, tem direito a receber uma declaração de participação, 
que será disponibilizada pela Secretária Executiva e que o funcionário precisa apresentar o quanto antes 
para a chefia imediata e de preferência deve avisar a chefia com antecedência, que vai precisar se 
ausentar em determinadas datas. O Conselheiro Pires pediu para Dr3. Ivia participar das visitas junto 
com a Comissão. A Conselheira Vilna disse que a Conselheira Dominique, representante do segmento 
profissionais de saúde é funcionária pela empresa Átrio e gostaria de entrar na comissão de eventos. Sr2. 
Vilna destacou que se preocupa, pois o Conselheiro Antonio tem problema com perseguições, mesmo 
sendo estatutário e perguntou como fica a situação da profissional nesse caso, sendo a ela da Átrio. O 
Conselheiro Pedro lembrou que existe uma Resolução do CNS e uma Lei Municipal que respalda a 
participação dos profissionais e que negar direitos é muito grave. Disse que o conselheiro de saúde é 
comparado a um servidor municipal, mesmo não sendo servidor e sugeriu que se faça notificação às 
Unidades, citando as leis, para que liberem os profissionais, pois direito não se discute e destacou que se 
persistir esse impedimento terão que recorrer ao Conselho Nacional de Saúde, pois quando as pessoas se 
propõem a participar, não vão brincar, vão para trabalhar. A Conselheira Glória disse que resoluções e 
leis não se discutem, e destacou que a Resolução 453 do CNS, diz que o Conselho de Saúde tem que ser 
paritário, assim como as comissões, fora isso não pode funcionar como comissão e, por isso, estão 
trazendo o problema mais uma vez, para que os conselheiros entendam o seu papel. A Conselheira, Dr8 
Ivia, disse que com relação ao que o Pedro colocou, que é preciso ouvir os dois lados, pois tem recebido 
reclamações dos diretores que tem servidores que representam algum segmento e que mesmo estando na
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261 escala, de última hora o diretor é comunicado. Desatacou que uma ou outra vez pode acontecer do
262 Conselheiro ser convocado de última hora, mas não pode acontecer sempre dessa forma, pois se o
263 servidor está na escala, a unidade fica com dificuldade para substituí-lo. Pediu que os
264 profissionais/conselheiros comuniquem com antecedência para a direção, sobre a necessidade de sua
265 participação em algum compromisso do Conselho e se tiverem dificuldade pode falar com ela, que ela
266 resolve com a direção e disse achar que está faltando um pouco de diálogo nessa situação. O
267 Conselheiro Pedro agradeceu a Df .  Ivia pela disponibilidade em ajudar e destacou que precisa ter
268 previsilidade. Disse que ele não passa por esse problema, pois quando vê que a Unidade está lotada ele
269 prefere não sair, para evitar e desassistência e deixar o colega sobrecarregado. Disse que o
270 Administrador da Unidade ou o responsável tem que ter o entendimento de que, se O
27 í fimcionário/conselheiro está lotado num setor em que não tem como ser substituído, precisa rever isso.
272 Lembrou que precisa existir um número de profissionais, considerando o índice de absenteísmo, de
273 forma a cobrir essas faltas e como isso não existe, o responsável precisa ter o bom senso de que não
274 pode lotar o fundonário/conselheiro onde ele estará sozinho, pois ele precisa de uma flexibilidade maior
275 de horário para poder participar. A CONSELHEIRA DOMINIQUE PASSOU A SER MEMBRO
276 DA COMISSÃO DE EVENTOS DO COMSADC e seu nome será publicado como membro da
277 Comissão através de Resolução. Dra. Clara leu novamente quais as comissões que possuem pendência
278 e sugeriu que os Conselheiros analisem e se coloquem nas comissões durante a semana, utilizando o
279 grupo de whatsApp para informar para a Secretária Executiva. 09-) Atendimento nas Unidades de
280 Emergência - UPHs ~ A Conselheira Glória disse que o Conselho Gestor de Campos Elíseos pediu
281 que o tema entrasse na pauta, devido às reclamações quanto a restrições de atendimento na Unidade.
282 Disse que sabe não sabe se os pagamentos estão em dia e, alguns na Plenária disseram que sim, tanto
283 átrio como a Cooperativa e a Conselheira Glória continuou dizendo que se estão em dia, precisam saber
284 quais os motivos de estarem funcionando com restrições nas Unidades 24 horas, deixando de atender os
285 pacientes e que precisam de esclarecimentos quanto a isso. O Conselheiro Pires disse que a comissão
286 de fiscalização e visitas tem ido até as Unidades e estão recebendo muitas reclamações de que os
287 médicos estão atendendo um certo número de pacientes e depois vão embora. Pediu também para que os
288 médicos não abreviem seus nomes nos receituários, pois como não assinam legível, os pacientes estão
289 tendo problemas nas farmácias populares. Destacou que a UPH Saracuruna está precisando de médicos 
29ü de várias especialidades, como Pneumologista, Endocrinologista, Pediatra, entre outros e que a direção
291 está trabalhando com o que tem e que a SMS precisa preencher as lacunas nas emergências das unidades
292 pré- hospitalares e destacou que com a saúde não se pode improvisar. O Conselheiro Pedro disse
293 profissionais contratados pela Átrio e da Cooperativa são todos trabalhadores da saúde, mas que não
294 pode deixar de irisar que esses vínculos são frágeis. Lembrou que no caso da Cooperativa, a SMS
295 contrata o indivíduo por horas e assim o profissional faz a sua carga horária. Destacou que esse tipo do
296 vínculo traz sérios prejuízos para administração pública, não só do Município, mas do País inteiro.
297 Lembrou que na maioria das unidades do Município, os pacientes são atendidos pela Átrio e Renacoop.
298 Disse que não tem nada contra, mas que é um modelo que não está funcionando. Disse que o ideal é que
299 fosse misto, com um quadro de efetivos complementando com os terceirizados e dessa forma evitaria ter
300 que fechar a Unidade em alguma eventualidade. Disse que enquanto isso não for resolvido vão continuar
301 reinventando a roda e que a solução está no concurso público. Destacou que é preciso sensibilizar o
302 Prefeito quanto ao concurso público e com relação à questão dos salários e que isso é urgente, pois isso
303 não vem de hoje, pois de vez em quando a Conselheira Vilna traz a informação que a UPH Xerém está
304 com atendimento restrito. O Conselheiro, Dr. Machado, com relação ao que o Conselheiro Pires
305 mencionou acima, de que o médico precisa colocar o nome todo no receituário, destacou que o Médico
306 pode dar apenas um visto sobre o carimbo, onde consta o seu nome e número do CRM, que isso é
307 válido. E que a outra questão é com relação ao problema de pagamento, já  que foi dito que os
308 terceirizados estão com o pagamento em dia e que parabeniza por isso, mas quando o problema vem
309 para a pauta é preciso esclarecer que existe um erro grave da Prefeitura, mas que essa culpa ele entende
310 que é do Procurador, pois é quem precisa orientar o Prefeito sobre o que pode e o que não pode fazer e
311 que, em hipótese alguma, pode haver essa discriminação e que a Lei é clara e é para todos e se houver
3 !2 reclamação judicial vai acabar acontecendo um novo aresto(“termo técnico, de largo uso na linguagem
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jurídica, com o significado de acórdão, decisão de um tribunal, decisão coletiva”). Dr. Machado 
finalizou dizendo que a sua recomendação ao Sr. Procurador é que ele precisa ajudar ao Sr. Prefeito a 
resolver o problema o mais rápido possível. A Conselheira Vilna disse que fica feliz pelo fato dos 
outros conselhos gestores se manifestarem, pois parece que só a Unidade que Xerém tem problemas e 
destacou que é preciso que os Conselhos Gestores se pronunciem na Plenária sempre que preciso for. 
Disse que recebe muitas reclamações, mas que nem sempre pode ir à Unidade na hora, e que gostaria até 
de falar mais sobre a HPH Xerém, mas a Direção Geral da Unidade não está presente e por isso, prefere 
não falar, que vai deixar para falar na Reunião do Conselho Gestor na próxima terça-feira, para evitar 
que o que for dito chegue para a direção de forma distorcida. A Conselheira Glória disse que precisa 
fazer alguns encaminhamentos, que um deles é sobre a qualificação dos profissionais contratados pela 
Cooperativa, pois chegam muitas reclamações. A Conselheira encaminhou a proposta de que a 
Cooperativa apresente em quinze dias os diplomas e currículo dos seus cooperados, que pode ser 
entregue para a Gestão da SMS, para que sejam encaminhados para a sala do Conselho, para que o 
Conselho tente entender os motivos de tantas reclamações. Fez outro encaminhamento para que seja 
revista a questão do quadro de enfermagem nas emergências, pois os profissionais estão sobrecarregados 
nos plantões e que é preciso fazer alguma coisa para corrigir essas falhas. Destacou que o Conselho da 
classe tem uma legislação e que a gestão precisa respeitar e entender que hoje muitos estão na gestão, 
mas amanhã podem voltar para a ponta e que é preciso fazer alguma coisa enquanto podem. Sr3. Glória 
disse que a Dr3. Célia Guerra também precisa ver a carga horária dos médicos, mas entende que é mais 
fácil de corrigir, mas que a Enfermagem fica muito prejudicada. Destacou também que o Município 
precisa ver a questão do levantamento para fazer o concurso público e lembrou que hoje os aposentados 
ficam sem receber, pois não existem novos servidores para contribuírem para o Instituto de Previdência, 
que isso é uma roda e destacou mais uma vez, que muitos profissionais voltam para a ponta. Após as 
colocações dos Conselheiros Dr8, Clara perguntou se alguém da gestão da SMS ou das Unidades 
gostaria de se pronunciar a respeito: Dr8 Ivia disse que é pertinente o que foi colocado aqui e 
agradeceu aos Diretores presentes que foram convocados a comparecer e reiterou a importância da 
participação das Direções em todas as Plenárias do Conselho. O Dr. Anver, Diretor Médico da UPH 
Campos Elíseos disse que escutou as reclamações e colocações e acha que algumas delas são 
pertinentes, que é difícil ter condições de perfeição nas Unidades, mas desde que chegou na UPH está 
buscando resolver, principalmente, a questão do atendimento médico, que sempre teve deficiência 
grande nessa Unidade. Disse que realmente como foi dito pelos Conselheiros o vínculo dos profissionais 
é muito frágil e isso dá poucas opções de trabalho. Que muitas vezes a Direção é comunicada da 
ausência de profissionais, muito próximo do horário dos plantões e, por isso, não conseguem repor em 
tempo hábil. Diz que é um trabalho incansável junto com a Cooperativa, com a Átrio, com a SMS e 
junto a todos que participam da gestão, para tentar sempre repor os profissionais. Destacou que como 
conseguiram acertar a folha de pagamento dos profissionais, atualmente quase sempre conseguem repor 
as faltas e quando não conseguem, obviamente, a Unidade fica com o plantão incompleto e muitas vezes 
precisam priorizar o atendimento dos pacientes mais graves. Disse que também precisava fazer um 
comentário sobre o grau de complexidade com que as UPHs vêm atendendo e absorvendo cada vez 
mais, pois as Unidades não atendem só gripes, resfriados e afins, que têm atendido casos graves, com 
atendimento digno e adequado à população, com suporte muito bem feito, até que esse paciente mais 
grave tenha direção nas unidades terciárias ou de maior complexidade. Disse que sua fala é um 
testemunho, que ele acha que fala um pouco também em nome dos outros diretores, por conta da 
vivência semelhante e se colocou à disposição para receber as pessoas sempre que acharem necessário e 
dessa forma buscar sempre melhorar, Dr8. Célia Guerra, Diretora do Departamento de Atenção à 
Saúde da SMS disse que faz das palavras do Dr. Anver, as suas próprias palavras. Explicou que muitas 
vezes o Médico está indo para o trabalho e de repente tem uma ocorrência e comunica em cima da hora 
para a Unidade e a Renaccop nem sempre tem como repor o profissional de imediato. Disse que 
realmente existe tem déficit grande de profissionais no Município e também existe o problema com os 
pagamentos, que nem todos estão com seus pagamentos em dia. Disse que é preciso, em primeiro lugar, 
colocar os pagamentos em dia e que tem certeza que o Prefeito quer poder fazer isso, para depois poder 
contratar. Disse que está fazendo o que pode para repor os profissionais e procurando resolver da melhor
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365 forma possível. O Conselheiro Pedro Davi disse que o Dr. Anver colocou muito bem, destacou que
366 existe um déficit muito grande de UTI, tanto adulto como pediátrico e muitas vezes as UPHs que
367 deveriam ficar com os pacientes graves por pouco tempo, acabam ficando além do que deveriam, com
368 um nível de exigência da equipe que não deveria. Que é preciso lembrar que esse concurso público está
369 em pauta desde 2013 e que a complementaçâo de pessoal ajuda bastante, mas não pode inverter, que não
370 pode ser o que deveria ser natural e disse mais uma vez diz que é preciso sensibilizar o Prefeito, que 
37 í com certeza quando assumiu o Governo, assumiu querendo que desse tudo certo e, por isso, entende que
372 é preciso dialogar, para juntos encontrarem uma solução, pois quem sofre mais é a população e destacou
373 que os profissionais também sofrem e que as pessoas precisam receber por ter trabalhado e que isso é
374 um direito básico. Após todas as colocações foram colocadas em votação as propostas apresentadas
375 pela Conselheira Glória que após aprovadas serão publicadas através de Resoluções: Que os
376 Responsáveis pela Cooperativa que presta serviço para o Município, na pasta da Saúde, encaminhem
377 para a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e esta para a Sala do COMSADC, os Currículos e
378 Diplomas de seus cooperados que trabalham nas diversas Unidades de Saúde do Município no prazo de
379 quinze dias a partir da publicação da Resolução; l í  - Que a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e
380 Defesa Civil reveja no prazo de trinta dias a conta da publicação da Resolução, o quadro técnico da
381 enfermagem das Unidades de Saúde do Município que funcionam vinte e quatro horas, tendo em vista
382 que os Conselheiros do COMSADC observaram que o quadro atual de RH não tem sido suficiente para
383 suprir a demanda de atendimentos e III - Realização de Concurso Público para provimento de cargos
384 de nível superior e médio para desempenho de atividade fim na área da saúde, cumprindo dessa forma
385 o compromisso firmado no Termo de Ajustamento de Conduta A Conselheira Glória destacou que
386 mediante esse instrumento (Resoluções), o Conselho terá como cobrar providências. Dra. Clara disse
387 acredita que todos os estatutários estão passando pelo problema de atraso de salário, não vê solução
388 imediata e que acredita que quando os profissionais estiverem com seus salários em dia, a coisa volta a
389 fluir. Que o problema acaba passando de um para o outro e quando alguém é chamado para trabalhar no
390 Município, não aceita por esse fato de atraso de salários e destacou que uma relação de trabalho precisa
391 duplicidade. Que quanto ao Concurso Público disse que se sente um dinossauro na SMS, pois os
392 estatutários estão acabando, que as pessoas vão aposentar e que entende que se realmente não houver
393 uma renovação no quadro de estatutários, daqui a pouco a Prefeitura não vai ter mais profissionais e
394 acha que essa necessidade, daqui a algum tempo vai ser imperiosa. APÓS SUAS COLOCAÇÕES, A
395 PRESIDENTE DO CONSELHO COLOCOU AS PROPOSTAS ACIMA (I, II, E III)
396 APRESENTADAS PELA CONSELHEIRA GLÓRIA EM VOTAÇÃO E AS TRÊS PROPOSTAS
397 FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE E SERÃO PUBLICADAS ATRAVÉS DE
398 RESOLUÇÃO. 10-) Apresentação e Apreciação da Nota de Repúdio, conforme aprovado na
399 Plenária de 05 de Maio conforme proposta da Conselheira Glória - Dr2. Clara leu a Nota de
400 Repúdio elaborada pela Comissão Executiva, que se aprovada pela Plenária será publicada
401 através de Resolução: “NOTA DE REPÚDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - N°
402 01/2018 -  “A Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,
403 apresenta para a Plenária do COMSADC esta Nota de Repúdio tendo em vista que algumas das
404 contrações que estão sendo realizadas para os cargos de Direção e Funções Administrativas para as
405 diversas Unidades de Saúde do Município, não apresenta nenhum critério técnico, fato comprovado e
406 que foi amplamente veiculado através da impressa e redes sociais, ocorrido no dia 11 de abril de 2018,
407 em que um desses servidores fez disparos com arma de fogo em ambiente de trabalho. Diante deste falo,
408 este Conselho, cumprindo sua função fiscalizatória e deliberativa recomenda que o Gestor Municipal
409 reveja a forma de contração e contrate quem de fato tenha expertise para trabalhar no cargo ou
410 funções que lhes serão atribuídas”. Após a leitura foram feitas os seguintes destaques: A
411 Conselheira Glória lembrou que a Plenária já havia aprovado que a Comissão Executiva apresentasse a
412 moção nessa reunião e destacou que o Conselho não tem gerência para as contrações, mas que os
413 profissionais prestam serviço para a sociedade e, por isso, o Conselho pode recomendar que a SMS
414 verifique o perfil técnico desses profissionais e que tem muitos Diretores Administrativos que estão em
415 algumas Unidades que não sabem nem porque estão ali e que algumas pessoas se prevalecem do cargo e
416 ainda fazem perguntas como: “Você sabe com quem você está falando? Foi “fulano” quem me colocou
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417 aqui” e coisas do tipo. Sr3. Glória destacou que gostaria que os diretores pudessem escolher a sua equipe
4 j 8 e tivessem liberdade para trabalhar e que isso não entrou na nota de repúdio. A Conselheira Luciana
419 disse que é um assunto muito delicado e que ela é totalmente contra esse tipo de contratação e que
420 acabam sendo cabides de emprego dos vereadores. Disse que passou por dois episódios, que um foi no
421 CEO da Prainha. Destacou que quando ela vái na Unidade como Usuária ela faz tudo como Usuária, que
422 marca a sua consulta e espera a sua vez para ser atendida e que como cidadã e pagadora dos seus
423 impostos quer ser bem atendida. Disse que como agente político que é, sabe que existem restrições pela
424 falta de pagamento, da falta de insumos e que entende tudo isso, mas que estar sentada aguardando sua
425 vez e a pessoa que está na linha de frente, na porta de entrada do equipamento, maltratar as pessoas e
426 ainda dizer que foi colocada pelo Vereador e só deve satisfação ao Vereador, isso ela não aceita e que
427 deu vontade de chamar a polícia, mas que chamou a pessoa num canto e disse que não importava quem
428 a contratou, mas que ela precisa fazer o serviço e de forma carinhosa, pois estava lidando com pessoas
429 idosas. Disse que a Nota de Repúdio está ótima e precisa ser publicada mesmo, mas que o conselho
430 precisa ver essa forma de contratação. Disse que não se pode chegar, por exemplo, no Hospital do olho
431 a recepcionista estar gritando com um idoso de 80 anos que não escuta e só deu conta que seu número
432 foi chamado uma hora depois. Sabe que não é culpa da gestão, mas existe algum culpado. Destacou que
433 é muito ruim quando alguém vai ser atendido em qualquer local e é maltratado, e que precisa
434 humanização e que se o Vereador tem condições de indicar o profissional, ele também precisa ter
435 condições de mandar capacitar e que fica a dica de que é preciso capacitar. O Conselheiro Antônio
436 disse que essa resolução precisa ser aprovada, pois esse fato é muito preocupante e que a organização do
437 serviço de saúde é um resultado, especialmente da equipe de enfermagem, que tem caráter organizador e
438 da equipe administrativa e se a Unidade tem esses dois viés trabalhando de maneira integrada e
439 conhecendo o seu trabalho, o resultado é um bom serviço e que a equipe médica não tem esse caráter
440 organizativo e que a maioria dos profissionais médicos, apenas fazem o seu trabalho e depois vão
44 i embora. E muitas vezes um corpo administrativo acha que seu papel é arranjar encaixes para os pedidos
442 e a questão estrutural fica de lado. Disse que já trouxe o problema da Policlínica inúmeras vezes para o
443 Conselho com relação à questão do prontuário físico, que a administração da Unidade precisa resolver e
444 que existem problemas gritando na Unidade e que não ser enxergados. Destacou que o administrador
445 precisa conhecer o seu papel e que serviço precisa disso para ser organizado e respeitar quem tem
446 conhecimento técnico e que alguns não têm conhecimento técnico, mas tem alto poder de decisão.
447 Destacou que a saúde tem perdido grandes profissionais por conta de certas atitudes. Disse que é preciso
448 respeitar o conhecimento técnico do outro de forma que o trabalho possa fluir melhor e parabenizou a
449 Conselheira Glória pela iniciativa com relação à nota de repudio. A Sr3. Niquelem, Coordenadora de
450 Enfermagem da SMS, disse que estão vivendo um momento difícil e que acredita no Governo e
45 i destacou que o Governo vai conseguir resolver os problemas Disse que tem pedido que as lideranças de
452 enfermagem mantenham a calma e que a situação será resolvida. Disse concordar com o Pedro, que não
453 podem volta ao tempo das cavernas e destacou que as coisas vão se resolver. Quanto ao Hospital do
454 Olho, disse que já estão implantando o acolhimento e classificação de risco e acredita que isso, atrelado
455 à informatização, que o processo de trabalho e o fluxo vão melhorar. Disse que dessa forma os pacientes
456 e profissionais vão conseguir ver um horizonte diferente e que na semana que vai iniciar a coisa vai
457 tomar um novo rumo e agradeceu pelo tempo de fala. O Conselheiro Pedro Davi disse que não é fácil
458 rever processos e analisar dinâmicas, mas com boa vontade é possível chegar lá e que acha que a
459 sugestão da Conselheira Luciana vai ajudar a resolver, que é a capacitação, dando ao indivíduo noções e
460 princípios básicos para realizar o trabalho e aproveitando o que cada um tem de potencial e capacidade.
461 Mas que para isso a SMS precisará selecionar, fazer uma boa triagem, ante de colocar de fato o
462 indivíduo para realizar o serviço. Disse que sabe que não é fácil, mas se acatada a sugestão, acredita que
463 vai produzir muitos bons frutos. A Sr3. Niquelem disse que existe um núcleo de educação continuada e
464 que a triagem também é feita. A Conselheira Glória destacou que precisa ser feito em todos os níveis.
465 APÓS AS COLOCAÇÕES, A PRESIDENTE DO CONSELHO, DRa. CLARA, SUBMETEU À
466 PLENÁRIA, A NOTA DE REPÚDIO APRESENTADA NO INÍCIO DO ITEM DE PAUTA, QUE
467 FOI APROVADA POR VINTE E UM VOTOS E UMA ABSTENÇÃO (Dr3. Ivia Kobs). Antes de
468 ir para os informes, Dra. Clara agradeceu a presença dos onze alunos da UERJ e da Estácio, pela
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iniciativa de estarem presentes na Plenária para aprenderem sobre controle social. 11-) Informes: a-) O 
COREN precisará substituir duas representantes que faltaram a três reuniões consecutivas e está sendo 
enviado ofício com prazo até o dia 04 de Julho para que faça a substituição; e a Fundação Beneficente 
Evangélica Jesus de Nazaré também precisa substituir duas representantes que também tiveram três 
faltas consecutivas -  Já foi enviado o primeiro ofício dè número 046/COMSADC, datado de 27 de 
Março de 2018, do qual não obtivemos resposta e já está sendo reiterado com prazo final até o dia 04 de 
Julho, para que faça a substituição ou oficialize a saída da instituição do COMSADC e se a Instituição 
não responder dentro desse novo prazo, o Conselho vai considerar que a instituição está abrindo mão da 
vaga. b-) A reunião da CISTT(Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora) que 
seria no dia 29 de Maio, foi adiada para o dia 12 de Junho, as 10 h, no Sindicato dos Bancários, sito à 
Rua professor Henrique Ferreira 179 - Centro -  Duque de Caxias. A reunião do mês de Junho será 
realizada no dia 26 de Junho, as 14 h, com local a ser informado posteriormente. ERJRATA: Leia-se 
entre os itens 02 e 03 desta pauta: “Aprovação das Atas dos dias 14 de Abril, 05 de maio e 26 de maio. 
c-) A Conselheira Luciana fez agradecimento, dizendo que na reunião do mês de maio, ela passou mal 
e prontamente a Niquelem e o Marcos da SMS a atenderam. Agradeceu a Rochele que ficou com ela o 
tempo todo e também para a Vilna e Glória que ficaram enviando zap o tempo todo para saber dela. d-) 
O Conselheiro Pedro Davi disse para os alunos da UERJ e Estácio, que as Plenárias do Conselho são 
mais que uma aula de colegiado, que o Conselho funciona junto com a gestão que está presente na 
Plenária e que é quase uma aula de pós graduação e será de grande valia para a vida profissional de 
todos(as). A reunião foi encerrada às 12:00 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 Caxias, 09 de Junho de 2018.

Cláudia Regina vT A. Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

fJ)ra.CfaraãciaCSXârváko
Subjecreta/va de Monitoramento 

Reguí&ção e Fiscalização 0m Saúde 
/  CRM 52.57136-5 

Mai. 05929-5

Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC
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RESOLUÇÃO N° 030/COMSADC/2018

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do 
COMSADC, nos termos que menciona”

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,

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de Julho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme 
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC o Projeto de Expansão da 
Atenção Básica do Município de Duque de Caxias.

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

ção editáMa/por

Cláudia Reginq)#e J. A. dos Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

Duque de CaM^Xló de Julhó de 2018
| ^^J,"^S.Carvalío

Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho ai °5929'5 
Presidente 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° 030/COMSADC/2018 de 16 de Julho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

fSÓ ' : v <*-'*-11. f **r- : aif;1 ,r

Duque de Caxias, Pó de Julho de 2018

-
Washington Reis ide Oliveira 

Prefeit<| Municipal

Alameda James Franco, n°. 03 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias
comsadc.sms@gmail.com ~ Tel.: 2773-6318
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RESOLUÇÃO N° 031/COMSADC/2018

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do 
COMSADC, nos termos que menciona”

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

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de Julho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme 
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC o Protocolo de Enfermagem da 
Região Metropolitana I aprovado anteriormente pela CÍB, através da Resolução CIB-RJ N° 3474 
de 29/017/2015, para Aplicação na Atenção Básica do Município de Duque de Caxias.

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

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° 031/COMSADC/2018 de 16 de Julho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 16 de Julho de 2018
\

L-'.« fvV li i iivl Vi" 'Vif'V
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Q J
Washing on Reis de Oliveira 

Prefdto Municipal

Alameda James Franco, n°. 03 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias
comsadc.sms@gmait.com -T el.: 2773-6318
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RESOLUÇÃO N° G32/COMSADC/2018

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do 
COMSADC, nos termos que menciona”

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,

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de Julho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme 
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC os Protocolos Assistenciais da 
Atenção Básica do Município de Duque de Caxias.

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

sòjução ed/^ad^poq.

Duque de Caxias, 14nde Julho de 2018
ra. üara íucm C f  Úrváko
Subsecretária da Monjíojiínenío.

Regulação e Fiscslí 
CRM 52.5\

Clara Lucia dorfea2c ÍÓŝ Santos Carvalho 
Presidente do COMSADC

OfSudia Regi$a d^X'Al. 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° 032/COMSADC/2018 de 16 de Julho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

PU3LÍCAD0 Er ^  i r  *

Duque de Caxias, lóTle Julho de 2018

c u )
Washington Rèis dá Oliveira 

Prefeito Municipal

i ( ç Ç / O A  V
o
r

Alameda James Franco, n°. 03 -  Jardim Primavera -  Duque de Caxias
comsadc.sms@gmail.com — Tel.: 2773-6318

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GONSEbHD. 
MUNICIPAL 
DE SAÚDE

RESOLUÇÃO N° Q33/COMSADC/2018

“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do 
COMSADC, nos termos que menciona”

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,

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de Julho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme registrado 
em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC o nome do Conselheiro Antônio Pereira 
dos Santos, na vaga do Segmento Profissionais de Saúde, para compor a Comissão de Fiscalização 
e Visitas do COMSADC.

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

Cláudia Regina de J. A. aos Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

Duque d^^x ias , ló^de Julho de 2018
>?u. úu ra iu m  C i  Carvalho
Subseprgtifia de Monitoramento 

Reggjaçig ê Fiscafeaçâoem Saúde 
_  _  6 RM 52,57138-5

Clara LuciáTlorrea dos Santos CaiMilfàê?9'5
Presidente 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° 033/COMSADC/2018 de 16 de Julho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 16 de Julho de 2018

Washington Reis de Oliveira 
Prefeito Municipal

. . . J J o  ^

Alameda James Franco, n°. 03 — Jardim Primavera -  Duque de Caxias
comsadc.sms@gmail.com -T el.: 2773-6318

FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA

Ö IIÖ IIE  DÉ
CAXIAS

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA NO 036/2018-PRES/FUNDEC

RESOLVE:

Alt. I o - Instaurar Comissão para elaboração do 
regimento das unidades de ensino da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Educação 
da FUNDEC, os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Alan Freitas Machado, matrícula n° 240.234-8;
Diomar Shoenau , matrícula n° 102.156-4 e;
Elissandra Firmino de Lacere matrícula n° 102.466-8

Art. 2o- Esta portaria entra em vigor a partir de 23 de julho de 2018.

Art. 3o- Proceda-se às comunicações de lei, registre-se e publique-se onde 
couber.

Duque de Caxias, 23 de julho de 2018

ED W IL S O ^  L|NO  DA  S IL V A
’resioente 

Mat/. n° 240.227-0

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
---:r

OsJ)./0^ 20^

CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 
Tel.:21-2672-5650

O fu turo  s e  constró i

EXTRATOS

M JG U B  D E
CAXIAS

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBTETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 079/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.151/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Carla Alexandre de Melo.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Assistente Administrativo", com carga 
horária de 44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, 
visando atender as necessidades relacionadas à Sede da 
FUNDEC, suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 24/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 24 de Abril de 2018.

ED WILSONLÍM) DjA SILVA 
PresidenhTda FUNDEC 
Matricu/a n° 240.227-0

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

Tel.: 21-2672-5650
^ F u n d e e
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBTETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 091/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Edson Pereira da Silva.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Encarregado de Patrimônio", com carga 
horária de 44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, 
visando atender as necessidades relacionadas à Sede da 
FUNDEC, suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 10/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 10 de/Abril de 2018.

ED WILSON ̂ N O D A  SILVA 
PresideiwtfaFUNDEC 
Matricifla n° 240.227-0

iJOLETiM OFICIAL Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias P  Fundee

TeL: 21-2672-5650 MU O futuro s« constrói

■4

DUQUE DEml %#'i m g?
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 092/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.151/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Gisele Gomes Bastos.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Assistente Administrativo", com carga 
horária de 44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, 
visando atender as necessidades relacionadas à Sede da 
FUNDEC, suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 24/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 24 di Vbril de 2018

A SILVAED WILS
Presidentíe da FUNDEC 
Matricula n° 240.227-0

$ ) ô \ -  i

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

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O futuro se constrói
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBIETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 093/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.131/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Stephane da Silva Jesus.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Assistente de Limpeza", com carga horária de 
44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 11/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 11 de Abril de 2018.

ED WILSeN^INle-DA SILVA 
Presidente da FUNDEC 
Matricula n° 240.227-0

vvC  -

Av. Brigadeiro Lima e Silva  131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O futuro s# constrói

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBÎETO:

PRAZO:

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços por 
Prazo Determinado n° 094/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.131/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Luís Cláudio Virgínio.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Pedreiro", com carga horária de 44h (Quarenta 
e quatro horas) horas semanais, visando atender as 
necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, suas 
Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência desté termo é de 11/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 11 de Abril de 2018.

A SILVAED WILS
Presidente/da FUNDEC 
Matriculaln0 240.227-0

Av. Brigadeiro Lima e Silva  131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650

I

Fundee
£3 futuro se coristróí
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

FARTES:

OBIETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 095/2018, conforme procedimento 
administrativo.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Leonardo da Silva Bis.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Webdesigner", com carga horária de 44h 
(Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 16/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 16 de Abril de 2018.

ED WILSONJLOW^DA SILVA 
Presidente da FUNDEC 
Matricula n° 240.227-0

c - )  l í

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

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O faturo se constrói
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 096/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Valquíria Gomes Marquinis.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Supervisor Pedagógico", com carga horária de 
44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 16/04/2018 a 
31/08/2018.

Av. Brigadeiro Lima e Silva  131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650
FundeeO futuro se constrói
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TERMO:

FARTES:

OBTETO:

PRAZO:

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

Termoao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 097/2018, conforme procedimento 
administrativo.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Paulo César Barbosa Cassiano da 
Silva.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Regente Especializado - Serralheiro Materiais 
Ferrosos " com carga horária por hora aula dada, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 17/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 17 de Abril de 2018.

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

Tel.: 21-2672-5650

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

FARTES:

OBIETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 098/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.151/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Ernani Leandro Pessanha Neto.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Assistente Patrimonial", com carga horária de 
44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 24/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 24 de Abril de 2018

ED WILSON UNŒDA  SILVA 
Presideirte^jaFUNDEC 
Matricula nr 240.227-0

■ - ; * t
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 

CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 
TeL: 21-2672-5650

W Fundee
Hl O futuro se constrói

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 100/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Diogo Alves e Silva.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Assistente Operacional 2", com carga horária 
de 44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 26/04/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 26 de/Abril de 2018

ED WILSON L SILVA
Presidente/da FUNDEC 
Matriculai n° 240.227-0

■ \1

Av. Brigadeiro Lima e Silva  131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21- 2672-5650
F Fundee
IH O futuro se constrói

CAJCIÄ8
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

FARTES:

OBÍETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 101/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Carlos Augusto Aguiar da Silva.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Condutor Especializado", com carga horária 
de 44h (Quarenta e quatro horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 03/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 03 de Maio de 2018.

/!

A SILVAED WILS
Presidenjíe da FUNDEC 
Matricula n° 240.227-0

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

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O futuro se constrói
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBIETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 102/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.163/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Walteir Julio Vicente.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Vigia", com carga horária de 12/36h (Doze por 
trinta e seis horas) horas semanais, visando atender as 
necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, suas 
Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 03/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 03 de Maio de 2018.

í\

ED WILSON^VOp A  SILVA 
PresíHeme da FUNDEC 
Matricula n° 240.227-0

JUBÜCADC :.:P büL r iOIAl Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O futuro se constrói
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBÎETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 103/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.163/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Emerson Rodrigues Soares.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Vigia Noturno", com carga horária de 12/36h 
(Doze por trinta e seis horas) horas semanais, visando 
atender as necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, 
suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 03/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 03 de Maio de 2018.

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias S B l

Tel.: 21-2672-5650 I  O futuro se constrói

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 104/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.163/18.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Wagner dos Santos Gonçalves.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Vigia", com carga horária de 44h (Quarenta e 
quatro horas) horas semanais, visando atender as 
necessidades relacionadas à Sede da FUNDEC, suas 
Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 03/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 03 de Maio de 2018.

i;
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 

CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 
Tel.: 21-2672-5650

undec
O futuro se constrói
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBTETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 105/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e Luiz Cláudio Basílio Gomes.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Instrutor Docente I - Educador Especializado 
- Língua Portuguesa "com carga horária por hora aula 
dada, visando atender as necessidades relacionadas à Sede 
da FUNDEC, suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 10/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 10 de Maio de 2018.

Ä SILVAED WILSON L
Presidente da FUNDEC 
Matricula ji° 240.227-0

Av. Brigadeiro Lima e Silva  131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

TeL: 21-2672-5650
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D U Q U E DE
CAXIAS

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

TERMO:

PARTES:

OBIETO:

PRAZO:

Termo ao Contrato de Prestação de Serviços por Prazo 
Determinado n° 106/2018, conforme procedimento 
administrativo 000.082/17.

FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias e André Luís Lima de Andrade.

O presente termo tem por objeto, visando atender 
necessidade de excepcional interesse público, o Contrato 
de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, na 
função de "Instrutor Docente I - Educador Especializado 
- Matemática "com carga horária por hora aula dada, 
visando atender as necessidades relacionadas à Sede da 
FUNDEC, suas Unidades de Ensino e Conveniadas.

O prazo de vigência deste termo é de 11/05/2018 a 
31/08/2018.

Duque de Caxias, 11 de Maio de 2018

ED WILSON H N 0D A  SILVA 
Presi dentCpa FÜNDEC 
Matricula h° 240.227-0
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Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
FundeeO futuro se constrói
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