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PODER EXECUTIVO
ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Ng 7.015, DE 18 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre o expediente nas Repartições Públicas
do Município de Duque de Caxias nos dias em que a
seleção brasileira de futebol participar da Copa do
M undo FIFA 2018, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. l q O expediente nas repartições públicas do Município de Duque de Caxias, nos dias
abaixo relacionados, em que a Seleção Brasileira de Futebol participará da Copa do M undo FIFA 2018:
I-

no dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira) o expediente terá início às 13h; e

II-

no dia 27 de junho de 2018 (quarta-feira) o expediente se encerrará às 13h.

Art. 2q O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes,
nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por
m otivo de interesse público.
Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, 18 de junho de 2018.

WAS

IS DE OLIVEIRA
írefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA N.º 1143/GP/2018
Nomeando, a contar de 15 de junho de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, IRACEMA MELLO BITTENCOURT DE OLIVEIRA,
para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário de
Administração, Símbolo SB..
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1144/GP/2018
Exonerando, a contar de 15 de junho de 2018, ROSELI RAMOS
DUARTE FERNANDES, do Cargo em Comissão de Assessor
Técnico, Símbolo CC/1+ST (70%), da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1145/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de junho de 2018, VALTERNEI
RIBEIRO DA SILVA, do Cargo em Comissão de Assistente do
Secretário, Símbolo CC/1+ST (50%), da Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1146/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de junho de 2018, LUIZ HENRIQUE

		 Segunda-feira
18 de Junho de 2018

VIRANGE DE AGUIAR, do Cargo em Comissão de Coordenador
de Programas Sociais, Símbolo CC/2, da Superintendência de
Projetos Especiais, da Secretaria Municipal de Obras.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1147/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de junho de 2018, VANUCIA LINO
DE SOUZA, do Cargo em Comissão de Assistente Administrativo,
Símbolo CC/3, da Gerência de Residência de Obras – 4, da
Secretaria Municipal de Obras.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1148/GP/2018
Retificando para “04 de maio de 2018”, a data correspondente à
exoneração de CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, e não como
constou da Portaria n.º 904/GP/2018, de maio de 2018, de 14 de
maio de 2018.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1149/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de junho de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, GUILHERME GOMES E GOMES, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente Administrativo, Símbolo CC/3, da
Gerência de Residência de Obras – 4, da Secretaria Municipal de
Obras.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1150/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Coordenador
de Gabinete, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil, exercido por MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS,
conforme Portaria n.º 975/GP/2018, o Adicional de 50% (cinquenta
por cento) referente ao Serviço Técnico, de acordo com o que
dispõe o Artigo 4º do Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1151/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de junho de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, CRISTIANO FERREIRA SILVANA, para exercer o
Cargo em Comissão de Coordenador de Programas Sociais,
Símbolo CC/2, da Superintendência de Projetos Especiais, da
Secretaria Municipal de Obras.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1152/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de junho de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias,
DIONE SILVA LAGO, para exercer o Cargo em Comissão de
Assistente do Secretário, Símbolo CC/1, da Secretaria Municipal
de Fazenda e Planejamento.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1153/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de junho de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, VALTERNEI RIBEIRO DA SILVA, para exercer o Cargo
em Comissão de Subsecretário de Planejamento, Tecnologia da
Informação e Modernização Administração, Símbolo SB, da
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 18/06/2018.
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PORTARIA N.º 1154/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Diretor do
Departamento de Auditoria e Prestação de Contas, Símbolo CC/1,
da Secretaria Municipal de Controle Interno, exercido por JOSÉ
LUÍS MUTSHAEWSKI, Símbolo CC/1, conforme Portaria n.º
1151/GP/2017, o Adicional de 30% (trinta por cento) referente
ao Serviço Técnico, de acordo com o que dispõe o Artigo 4º do
Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1155/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Assessor
Contábil, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Controle
Interno, exercido por ANDRÉ DA SILVA BRAGA, conforme
Portaria n.º 34/GP/2018, o Adicional de 50% (cinquenta por
cento) referente ao Serviço Técnico, de acordo com o que dispõe
o Artigo 4º do Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1156/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Diretor do
Departamento de Análise de Custos e Produtividade, Símbolo
CC/1, da Secretaria Municipal de Controle Interno, exercido por
ADEMAR HIUNES BORGES JÚNIOR, conforme Portaria n.º
382/GP/2018, o Adicional de 70% (setenta por cento) referente
ao Serviço Técnico, de acordo com o que dispõe o Artigo 4º do
Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1157/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Analista de
Controle, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Controle
Interno, exercido por EDRISIO AVELINO DA COSTA, conforme
Portaria n.º 160/GP/2018, o Adicional de 70% (setenta por cento)
referente ao Serviço Técnico, de acordo com o que dispõe o Artigo
4º do Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1158/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Assistente de
Controle, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Controle
Interno, exercido por MARIA CAROLINA DE LIMA JUCA,
conforme Portaria n.º 3284/GP/2017, o Adicional de 50% (setenta
por cento) referente ao Serviço Técnico, de acordo com o que
dispõe o Artigo 4º do Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
PORTARIA N.º 1159/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de junho de 2018, Diretor do
Departamento de Relações Externas, Símbolo CC/1, da Secretaria
Municipal de Controle Interno, exercido por LUCIANA DA
SILVA TEIXEIRA, conforme Portaria n.º 1147/GP/2017, o
Adicional de 20% (vinte por cento) referente ao Serviço Técnico,
de acordo com o que dispõe o Artigo 4º do Decreto n.º 6.743, de
02 de janeiro de 2017.
Em 18/06/2018.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
CPL – Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 003/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Processo n.º 2.133/2018
Comunicamos a todos os interessados houve alteração no Edital com
inclusão e alteração das alíneas “b” e “c” do item 8.5.1 da Qualificação
Técnica. Aproveitamos a oportunidade para informar que a data do
certame não será alterada e as modificações efetuadas no edital, estarão
disponíveis e atualizadas no Portal da Transparência:
http://transperencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
MAIORES INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Em 18/06/2018.
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
FORNECEDORES DA PMDC
O Secretário Municipal de Governo AUTORIZA a inscrição das
firmas abaixo relacionadas:
•

UBTECH
COMÉRCIO
TECNOLÓGICAS LTDA ME

E

SOLUÇÕES

Mayara Lopes da Silva
Presidente da Comissão Especial de Cadastro
JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo
ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO

Contrato de Parcelamento de Débito de Energia Elétrica que entre si Celebram
a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A e o MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS -

RJ,

n°

90001605879,

conforme

processo administrativo

n°

52.308/2018.
M unicípio de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda

e Planejamento e LIGHT S ER VIÇ O S DE ELETRICIDA D E S/A.
O presente EXTRATO tem por objetivo a publicação e sustentação do contrato
que regula os direitos e deveres das partes quanto a quitação da importância de
R$ 7.294.895,70 (sete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos
e noventa e cinco reais e setenta centavos), dividida em 30 (trinta) parcelas
mensais, iguais, sucessivas e devidamente corrigidas para o presente, no valor
de R$ 243.163,19 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e três
reais e dezenove centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO DE DUQUE
DE CAXIAS em favor da LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente
a serviços de fornecimento de energia elétrica em atendimento as necessidades
das Unidades da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, referente a frações
não quitadas pelo fornecimento de energia elétrica, quanto aos anos de 2015,
2016 e 2017, em conformidade com as especificações constantes no Processo
Administrativo n° 52.308/2018.

Duque de Caxias, 21 de maio de 2018.

CARLOS SOUTINHO DE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.
Tel.: 2671-6612/ 2771 -5870

PORTARIA N° 56 de 11 de Abril de 2018 - SME
Assunto: Nomeação de Gerente e Fiscais de Contrato.

CANCELAMENTO DE HOMOLOGO

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 9o do
Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93, bem como a determinação contida na Portaria n°

Processo n.º 51.339/2018
Interessado: Ofício n.º 182/2018-SMOU
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n.º 001/2018
Assunto: Cancelamento da Homologação
Objeto da Licitação: Contratação de firma especializada para
realizar construção de alojamentos na Fazenda Paraíso de Duque
de Caxias.
Em 15/06/2018.

040/2018/SME.
RESOLVE:
Art. Io - Designar os servidores abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, bem como o
Decreto Municipal 6776/2017, atuarem como gerente e fiscais do contrato celebrado entre o Município de
Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa MASAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.
Contrato: 01-017/2014 e Termos Aditivos n° 03-014/2015; 03-014/2016; 03-043/2016; 03-071/2016; 03075/2016; 03-104/2016; 03-006/2017; 03-022/2017; 03-006/2018 e 03-015/2018.
Processo Administrativo n° 24.670/2016
Objeto: Gestão da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios
necessários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI
Secretário Municipal de Obras

em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Vigência da Portaria: 11/04/2018 a 10/07/2018.
Nome do Gerente: Marilda de Paula e Silva
Função: Subsecretária de Educação em Infraestrutura
Matrícula: 04.983-6

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL

í £EDUCAÇÃO
5 > f Af o£
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.
T eL 2671-6612/2771-5870

PORTARIAS

PORTARIA N° 55 de 11 de Abril de 2018 - SME

Nome do Fiscal: Janaina Pinho Teté
Função: Supervisora de Alimentação Escolar
Matrícula: 10.177-5
Nome do Io Suplente: Mariangela Leite Faria Oliveira
Função: Professora PII
Matrícula: 07.850-2
Nome do 2o Suplente: Carlos Erick Marinho
Função: Professora PI

Assunto: Nomeação de Gerente e Fiscais de Contrato.

Matrícula: 21.002-1

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 9o do

Tel.: 2771-5870

Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93, bem como a determinação contida na Portaria n°
040/2018/SME.

Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições contrárias e

RESOLVE:

portarias anteriores.

Art. Io - Designai- os servidores abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, bem como o
Decreto Municipal 6776/2017, atuarem como gerente e fiscais do contrato celebrado entre o Município de
Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa HB MULTISERVIÇOS LTDA.
Contrato: 01-016/2014 e Termos Aditivos n° 03-015/2015; 03-015/2016; 03-042/2016; 03-074/2016; 03-

Omitido do BO 6533 de 16/04/2018

105/2016; 03-005/2017; 03-021/2017; 03-005/2018 e 03-016/2018.

P R E F E IT U R A

Processo Administrativo n° 24.671/2016
Objeto: Gestão da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios

m

necessários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,

DUO UI D 2

PROCURADORIA
EXTRATOS
GERAL
DO MUNICÍPIO
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em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

$
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vigência da Portaria: 11/04/2018 a 10/07/2018.

ESPÉCIE:

Nome do Gerente: Marilda de Paula e Silva

Décimo Termo Aditivo n9. 03-015/2018, referente ao Contrato de Prestação
de Serviço n9 01-017/2014, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2014, nos

Função: Subsecretária de Educação em Infraestrutura
Matrícula: 04.983-6

moldes da Lei n9 10.520/2002, conforme o Processo Administrativo n9

Nome do Fiscal: Serly de Mattos Nunes Lino

24.670/2016.

Função: Professora PII
Matrícula: 10.832-1

PARTES:

Nome do Io Suplente: Leane Rodrigues Martins

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

Função: Professora PII

EDUCAÇÃO e, do outro lado, MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.,

Matrícula: 14.956-9

inscrita no CNPJ sob o n9 00.801.512/0001-57.

Nome do 2o Suplente: Alcineia Maria Elias de Oliveira
Função: Professora Especialista

OBJETO:

Matrícula: 14.956-9

Fica PRORROGADO por 03 (três) meses o Termo de Prestação de Serviços n9
01-017/2014, assinado em 12/03/2014, vinculado ao Primeiro Termo Aditivo

Tel.: 2771-5870

n9 03-014/2015, ao Segundo Termo Aditivo n9 03-014/2016, ao Terceiro

Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições contrárias e

Termo Aditivo n9 03-043/2016, ao Quarto Termo Aditivo n9 03-071/2016,

portarias anteriores.

Quinto Termo Aditivo n9 03-075/2016, ao Sexto Termo Aditivo n9 03-

CLAUDIA

104/2016, ao Sétimo Termo Aditivo n9 03-006/2017, Oitavo Termo Aditivo n9

m a n cu

tfE ARAÚJO VIANA

Secretaria M unicipal de Educação
M atrícula 13.144-5

v.

Omitido do BO 6533 de 16/04/2018

03-022/2017 e ao Nono Termo Aditivo n9 03-006/2018, oriundo do Pregão
Eletrônico 001/2014, nos moldes da Lei N9 8.666/1993, firmado entre o
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e a empresa MASAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA., conforme Autorizo da Secretária Municipal de

@YY
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Educação

e Anuência

da

Contratada,

Justificativa

e

Relatório

de

Economicidade, constante no Processo Administrativo n9. 24.670/2016. O
valor global deste Aditivo é R$ 5.125.930,50 (cinco milhões, cento e vinte e
cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos), conforme
Processo Administrativo n9 24.670/2016. A despesa parcial decorrente deste
termo será coberta pela Nota de Empenho n9 811, emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) e Atendida pela Classificação
Orçamentária: Unidade 1001; Função: 12; Sub-Função: 365; Programa: 0035;
Ação: 2135; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 00; Nota de Empenho n9 813,
emitida em 04/04/2018, no valor de R$ 217.791,00 (duzentos e dezessete
mil setecentos e noventa e um reais) e Atendida pela Classificação
Orçamentária: Unidade 1001; Função: 12; Sub-Função: 361; Programa: 0035;
Praça Roberto Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
Telefone: (021) 2672-8820
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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DUQUE
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PREFEITURA

DUQUE DE

CAXIAS

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil) e Atendida pela
Classificação Orçamentária: Unidade 1001; Função: 12; SubFunção: 361; Programa: 0035; Ação: 2096; Elemento 3.3.90.39.00;
Fonte 00.

Ação: 2096; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 10 e pela Nota de Empenho n2
820, emitida em 04/04/2018, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais) e Atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade 1001; Função: 12;
Sub-Função: 366; Programa: 0035; Ação: 2146; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte

DATA DE ASSINATURA: Duqijje.de Caxias, 11 de Abril de 2018.

00 .
DATA DE ASSINATURA: Duque de Çáxias, 11 de abril de 2018.

V j

VlAfÚLDA DE PAD A E SILVA

Subsecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIIMteVE PÁULÃ BSILVA
Subsecretária Mitnidpa! de Administração e Gestão de Pessoas

24671/2016

Número do Processo Administrativo

Pregão Eletrônico n5 001/2014

Modalidade da Licitação

Número do Processo Administrativo
Modalidade da Licitação
Tipo de Licitação
Espécie do Contrato
Data de assinatura
Prazo

Pregão Eletrônico n2 001/2014
Menor Preço

Número, data e valor do Empenho

Dados secundários

3 (três) meses
R$ 6.779.390,01
Empenho n^ 814 emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 217.791,00.
Empenho n^ 822, emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 310.610,00.
Empenho n- 823, emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 750.000,00.
Fica PRORROGADO por 03 (três) meses o
Termo de Prestação de Serviços n^ 01016/2014.

jg£s$

Dados secundários

Omitido do BO 6533 de 16/04/2018

o(T ?

Praça Roberto Silveira, 31,3® andar, Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Telefone: (021) 2672-8820
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Nono Termo Aditivo n9 03-016/2018, referente ao Contrato de
Prestação de Serviços n9 01-016/2014, assinado em 12/03/2014,
oriundo do Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço n 001/2014, nos
moldes da Lei 10.520/02, conforme o Processo Administrativo n9.
24.671/2016.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, do outro lado, HB MULTISERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 00.768.165/0001-08.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
’Âiameda Esmeralda,
n2 206, Jardim
Primavera
GERAL DO MUNICÍPIO
CEP: 25.215-260PROCURADORIA
- Duque de Caxias/RJ
P R E F E I www.duquedecaxias.rj.gov.br
T U R A

DUQUE DE

C A X IA S

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 072/2018, encartado às fls. 214/216, especificado
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 52460/2018.

PARTES:

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 03
(três) meses o Termo de Prestação de Serviços n9 01-016/2014,
assinado em 12/03/2014, vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9
03-015/2015, ao Segundo Termo Aditivo n9 03-015/2016, ao
Terceiro Termo Aditivo n9 03-042/2016, ao Quarto Termo Aditivo
n9 03-074/2016, ao Quinto Termo Aditivo n9 03-105/2016, ao
Sexto Termo Aditivo n9 03-005/2017, Sétimo Termo Aditivo n9 03021/2017 e ao Oitavo Termo Aditivo n9 03-005/2018, oriundo do
Pregão Eletrônico 001/2014, nos moldes da Lei 10.520/02, tendo
como objeto gestão da alimentação escolar, com o preparo e o
fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios necessários, bem
como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e
fornecimento da mão de obra, em atendimento às necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, conforme Anuência da
Contratada, Justificativa, Relatório de Economicidade e Autorizo
da Secretária Municipal de Educação, seus anexos, constantes no
Procedimento Administrativo n9. 24.671/2016. O valor global
deste Aditivo é R$ 6.779.390,01 (seis milhões, setecentos e
setenta e nove mil, trezentos e noventa reais e um centavo). A
despesa parcial decorrente deste termo será coberta pela: Nota
de Empenho n9 814, emitida em 04/04/2018, no valor de R$
217.791,00 (duzentos e dezessete mil setecentos e noventa e um
reais) e Atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade 1001;
Função: 12; Sub-Função: 361; Programa: 0035; Ação: 2096;
Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 10. Nota de Empenho n9 822,
emitida em 04/04/2018, no valor de R$ 310.610,00 (trezentos e
dez mil seiscentos e dez reais) e Atendida pela Classificação
Orçamentária: Unidade 1001; Função: 12; Sub-Função: 365;
Programa: 0035; Ação: 2135; Elemento 3.3.90.30.00; Fonte 00.,
Nota de Empenho n9 823, emitida em 04/04/2018, no valor de R$

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

11/04/2018

Número, data e valor do Empenho

Empenho n2 811 emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 300.00,00.
Empenho n2 813, emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 217.791,00.
Empenho n2 820, emitida em 04/04/2018,
no valor de R$ 900.000,00.
Fica PRORROGADO por 03 (três) meses o
Termo de Prestação de Serviços n2 01P017/2014.
R EF EI T URA

cyyoÂS

OBJETO:

Data de assinatura

R$ 5.125.930,50

DUQUE DE

PARTES:

Termo Aditivo de Prestação de Serviços

Valor global

11/04/2018

Omitido do BO 6533 de 16/04/2018

ESPÉCIE:

Espécie do Contrato

Prazo

Termo Aditivo de Prestação de Serviços

3 (três) meses

Valor global

Menor Preço

Tipo de Licitação

24670/2016

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA.
OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
importância R$61.496,05

(sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis

reais e cinco centavos.), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da

TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA, referente a serviços de prestados de 05
(cinco)

carros de fumacê

no período de 04/01/2018 a 03/02/2018,

em

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo
n° 52460/2018

DATA DE
ASSINATURA:
Duque de Caxias, 15 de junho de 2018.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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C A X IA S

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 075/2018, encartado às fls 223/225, especificado

Termo de Ajuste de Contas n° 073, encartado às fls. 217/219, especificado no

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 54029/2018.

Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 52327/2018.
''
PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

i 1

í PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda.

FISIOMED DE CAXIAS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.

OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância R

: i: .

OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 505.009,75 (quinhentos e cinco mil, nove reais e setenta e cinco

R$ R$20.000,00 (Vinte Mil Reais) reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em

centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor do Laboratório de

favor da FISIOMED DE CAXIAS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA .referente a

j j'

•! |

j j '•

Análises Clínicas São José Ltda, referente a serviços de Análises Clinicas e

serviços de fisioterapia , RPG e fisioterapia Aquática no mês de Fevereiro de

Anatomia Patológica prestados no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, em

2018, em conformidade com as especificações constantes no Procedimento
i ;

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo

Administrativo n° 52327/2018.

n° 54029/18.

DATA DA ASSINATURA:

.

v. i,.

Duque de Caxias, 18 de Junho de 2018.

ij

-

I

T! !

i.'!-1'

i '

PATA DE
■-I •

! ASSINATURA:
I

•I.
Duque de Caxias, 18 de Junho de 2018.

'jÊppí

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
P R E F E I T U R A

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

DUQUE DE

C A X IA S

C A X IA S

II

;i

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

I
Termo de Ajuste de Contas n° 074/2018, encartado às fls. 220/222, especificado
1! 1

! PARTES:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

(Quarenta

e Cinco

Mil

Reais)

, reconhecida

a dívida

! PARTES:

OBJETO:

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda.
__
I
O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$269.939,69 (Duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove

I

pelo

!

reais e sessenta e nove centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em

MUNICÍPIO em favor da, Fundação Agripino Lima referente serviços prestados

favor do Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda, referente a serviços de

no mês de Março/2018, em conformidades com as especificações constantes no

; i!

procedimento Administrativo 53628/2018.

Termo de Ajuste de Contas n° 076/2018, encartado às fls 226/228, especificado
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 54097/2018.

iJ
i -i ;
iH
i

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
R$45.000,00

i

ESPÉCIE:

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 53628/2018.

Fundação Agripino Lima

OBJETO:

i .

i

Análises Clinicas e Anatomia Patológica prestados no período de 01/04/2018 a
30/04/2018,

em

conformidade

com

as

especificações

constantes

no

Procedimento Administrativo n° 54097/18.
i

i
DATA DE

DATA DE

ASSINATURA:

ASSINATURA:
Duque de Caxias, 18 de Junho de 2018.

Duque de Caxias, 18 de Jugho de 2018.

i ,

ü 'r : !

Segunda-feira
18 de Junho de 2018
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COMSADC – Conselho Municipal de Saúde

OUQt»EBCCA*JUa

RESOLUÇÃO N° 018/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, D r\ Clara 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 Cinco de Maio 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 Caxias, 11 de Junho de 2018
1>ra. Clara íi, -

Presidente do COMSADC

Resolução editada por

'‘

29-5

j

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 018/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, M de Maio de 2018
A _ 4 (L a
Washingtojn Reis d‘è Oliveira
Prefeito Municipal
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Alameda
James Franco, n°.
03 - Jardim
- Duque
de Caxias
Ata da Reunião Ordinária
do COMSADC,
realizada
aos Primavera
Cinco Dias
do mês
de Maio do ano de dois
Tel.:
2773-6318
mil e dezoito, no Auditório comsadc.sms@gmail.com
do Hospital Municipal -Dr.
Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.
A reunião teve início às Nove horas e Vinte e Cinco Minutos, com Quorum de Vinte e Três
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Onze representando os
Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Doze 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. Antônio Pereira dos Santos e Representante
do Segmento Usuários: Sr. Marcos Santos Araújo. 02-) Dinâmica da Reunião - Disponibilizada no
verso da pauta. 03-) Posse Conselheiro - Foi registrada a posse do Conselheiro Suplente do Dr. Dalmir
Machado, Representando a OAB Duque de Caxias, pelo Segmento Usuários, Dr. Sebastião Marcos Dias
Zarro. Em prosseguimento a Conselheira Glória fez proposta de inversão de pauta, solicitando que
o “item 10 - Ouvidoria das Unidades” fosse debatido antes dos demais itens, destacou que essa proposta
é em respeito à responsável pelo Departamento da SMS, Sr3. Solange Lopes, que estava presente na
Plenária, mas precisava se ausentar mais cedo, tendo em vista que está com problemas de doença na
família. PROPOSTA APROVADA POR CONSENSO. 10-) Ouvidoria das Unidades - A Comissão
Executiva colocou o tema na pauta e a Conselheira Glória disse que o Conselho quer que as ouvidorias
funcionem em espaços adequados e independentes, para que os Usuários se sintam à vontade de fazer
suas reclamações e/ou elogios e disse que as mesmas não podem funcionar nas salas das Direções das
Unidades e destacou que a sua solicitação é que as Ouvidorias precisam voltar a funcionar nas UPHs
Xerém e Pilar e no Centro Municipal de Saúde e também precisa ser implantada no Hospital do Olho. A
Conselheira Vilna destacou a responsabilidade que existe no Departamento de Ouvidoria da SMS e que
é a melhor Ouvidoria que já viu em funcionamento, tendo em vista que além de receber a reclamação do
Usuário, os(as) profissionais buscam resolver os problemas de forma que as pessoas não saiam sem
solução. Citou o nome dos profissionais comprometidos, que trabalham no Departamento (Sr3. Solange,
Dr. Jose Eduardo, Beatriz e Claudinéia). Falou da excelência do treinamento que a Sr3. Solange sempre
oferece aos funcionários das Ouvidorias das Unidades e que gostaria que as Unidades tivessem o perfil
que tem a Ouvidoria da SMS e que por isso, o Conselho está solicitando o retorno das Ouvidorias para
as Unidades citadas. Os Conselheiros se inscreveram para debate do tema. Principais
Destaques/Perguntas: O Conselheiro Marcos Araújo(Quinho) disse que gostaria de aproveitar a
presença do Diretor do Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRAESM) e, solicitou ao mesmo,
que a Ouvidoria da Unidade fosse colocada no andar térreo, pois onde está localizada, dificulta o acesso
para a gestantes. O Conselheiro Pires falou da importância que é ter o registro das demandas
(reclamações/elogios) nas Unidades, tanto dos pacientes como dos profissionais e que isso precisa ser
respeitado. Perguntou quantos Diretores estavam presentes nessa reunião e poucos Diretores estavam na
Plenária e o Conselheiro Pires disse ficar decepcionado com isso, pois o Conselho está aqui debatendo
as melhoras e não tem responsáveis suficientes das Unidades para participar do debate. O Conselheiro
Antonio Pereira disse que é preciso lembrar que a Ouvidoria é do Ministério da Saúde, que demandou
verba e criou políticas para que as Ouvidorias tenham autonomia na captação das críticas e dos elogios e
com o objetivo principal de resolver os problemas e que é preciso ter o link com o MS para que possam
fazer as correções e que para isso é necessário ter estrutura adequada para o atendimento do Usuário ou
do Profissional e com total isenção. Dr. Marcos Paulo, Diretor Médico do CRAESM disse com
relação à Ouvidoria da Unidade, tem um problema de espaço físico e está tentando fazer a obra no
antigo laboratório para poder colocar a sala da Ouvidoria no térreo. Dra. Clara disse que se pudesse
resolver tudo, o Centro de Referência teria um prédio de ponta, mas que é preciso entender que vivem
com a realidade e estão tentando adequar e que é questão de tempo. Destacou que a Ouvidoria é uma
Política do MS e que no seu entender é essencial para os Diretores, pois a Ouvidoria respalda o Diretor
até mesmo quanto ao mau atendimento do profissional com relação ao paciente e que muitas vezes até
para tirar um profissional da Unidade, é preciso fundamentar, o que já aconteceu com ela quando era da
Direção da Maternidade. Disse que é preciso lembrar que todo esse desmonte vem da gestão passada,
quando as Ouvidorias já estavam todas constituídas e quando chegou o corte, foi um dos primeiros
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setores das Unidades a ter corte de profissionais e agora é preciso ir corrigindo de acordo com o que é
possível fazer. Dra. Ivia informou que com relação às UPHs, a Dr3. Clélia Guerra é a responsável pelo
Departamento que responde pelas Unidades e, que apesar de não estarem presentes todos os Diretores, a
Dr3. Célia está presente na Plenária. Dr3. Ivia disse que desde que chegou na SMS, a Ouvidora, Sr3.
Solange, como ótima profissional que é e preocupada, tem oficiado sempre ao gabinete com relação aos
problemas da falta de Ouvidorias nessas Unidades e que o Secretário se comprometeu de resolver essa
situação o mais rápido possível. 04-) Chamamento Público para Cirurgia Bariátrica - Dra. Ivia
disse que vem mais uma vez diante do Conselho pedir ajuda, para o Conselho atuar com
responsabilidade como sempre vem fazendo, pois necessitam aprovar o Chamamento Público para
Cirurgia Bariátrica, pois existe uma fila enorme de pacientes aguardando e todos os dias o Secretário é
procurado por pacientes ou familiares de pacientes com obesidade mórbida pedindo ajuda e que a única
coisa que a SMS consegue fazer, é incluir o paciente na fila de espera e que esses são casos muito
graves que precisam ser resolvidos. Disse que as pessoas que já fizeram esse tipo de cirurgia se
transformam, e que é um caso muito sério que abala as pessoas e a mesmas se transformam para melhor,
pós-bariátrica. Disse que a única forma que encontraram de resolver o problema, foi através de
chamamento público e o cirurgião que se apresentar como interessado terá que trazer os equipamentos.
Explicou que a equipe da SMS e o próprio Secretário, Dr. Jose Carlos, está estudando exemplos de
outros locais e acreditam que o Chamamento é a forma mais eficaz para atender essa população. Dr3 Ivia

informou que são três mil pessoas, aproximadamente, que estão na lista de espera para cirurgia

bariátrica, mas não é esse o principal motivo, poderia ser apenas uma pessoa, mas é a vida da pessoa que
está em jogo e, por isso, conta a colaboração do Conselho mais uma vez. Após a Explicação feita pela
Gestão da SMS os Conselheiros se inscreveram para debate do tema. Principais
Destaques/Perguntas: A Conselheira Glória perguntou se a lista será respeitada, conforme a ordem de
inscrição que já existe ou se vai ser de outra forma. Como exemplo citou o Hospital do Olho, dizendo
que a fila não é respeitada. Lembrou que existe uma Associação de Pacientes com obesidade mórbida.
Disse que não sabia que eram tantos pacientes assim precisando de cirurgia bariátrica no Município, mas
destacou que não é só a cirurgia, que a situação é muito mais complexa, pois precisa de uma equipe
multidisciplinar, que existem muitos suicídios após a bariátrica e que por isso, tem o antes e depois da
cirurgia e que é preciso ter critérios com relação ao acompanhamento dos pacientes e onde será feito,
que o centro cirúrgico é diferenciado e que algumas pessoas podem ter obesidade mórbida, mas podem
não ser elegíveis para fazer a cirurgia. O Conselheiro Antonio disse que gestão pública é muito
complicada e por isso a sua preocupação, que é tratar doenças já instaladas sem fazer planejamento, e
entende que precisa existir uma forma de prevenir. Que é preciso aproveitar o momento para criar
políticas de enfretamento da obesidade desde o início. Que para fazer esse tipo de cirurgia é preciso ter
uma equipe muito preparada, estrutura em geral e muitos equipamentos diferenciados e destacou que as
Unidades muitas vezes não possuem os equipamentos necessários nem para atender o paciente no dia a
dia. Destacou que tudo precisa ser muito bem planejado, que também tem a questão psicológica do
indivíduo. Que é preciso da garantia de que o paciente não vai ser largado após a cirurgia. Destacou
também que precisa ter um trabalho de enfrentamento, de políticas de enfrentamento nas escolas, nas
Unidades básicas, etc. O Conselheiro Pires destacou que o Conselho sempre aprova o que entende que
é primordial para a população e tem pessoas que estão querendo se promover com a desgraça dos outros
e que por isso, é preciso que sejam “vigilantes” e observar bastante antes de levantar o crachá para
aprovar alguma coisa. Disse que as subsecretárias estão trazendo esse pleito para o Conselho nesse
primeiro momento e que muitas pessoas se aproveitam disso com políticas partidárias se aproveitando
dos problemas da população, mas que é o Conselho Municipal quem aprova se entender que a proposta
vai ser o melhor para a população. Conselheiro Pedro Davi disse que suas preocupações são em cima
do que os Conselheiros Glória e Antônio disseram acima e destacou que isso não é trivial, que nada
funciona se não tiver equipamentos adequados. Disse que tem críticas bastante contundentes quanto a
esse modelo e ainda vai para chamamento público e que para isso entende que o Município precisa se
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forma. Destacou que sua proposta é que é preciso amarrar tudo em contrato, desde a hora que o paciente

entra na porta da Unidade, ficando bem claro quem vai fazer o que nesse processo. Disse que concorda
com Dr3. Ivia, de que a cirurgia é importante para o paciente, que é qualidade de vida, que melhora sua
auto-estima, mas precisa ter critérios para evitar problemas com o paciente antes, durante e depois. O
Conselheiro Dr. Ildenir disse que faz das palavras dos conselheiros anteriores as suas palavras com
relação à implantação desse serviço no Município. Destacou que a bariátrica é uma cirurgia que já está
fazendo a cura da diabetes tipo 2, o que é importante para o paciente, mas que é preciso pensar na
prevenção, como disse o Conselheiro Antonio e que é preciso também avaliar quais são as medidas
preventivas que estão sendo adotadas para evitar que o paciente caminhe para a obesidade mórbida e
que mesmo assim, existem pacientes que caminham para esse tipo obesidade. Disse que não adianta ter
só o cirurgião e os equipamentos necessários para fazer a cirurgia, pois esse é um tratamento
multidisciplinar e precisa de uma estrutura completa para absorver o paciente e que o hospital precisa
estar muito bem preparado, pois alguns pacientes nem entram no elevador. Disse entender que é preciso
que o responsável pelo planejamento traga todas as informações pertinentes para a Plenária, para só
assim o Conselho deliberar a respeito. O Conselheiro Antônio disse que recebeu mais inscrições
durante as falas e precisa saber se a Plenária concorda em abrir mais inscrições e, por consenso,
foi aprovado. O Conselheiro Marcos Araújo(Quinho) disse que ainda não se sente esclarecido para
aprovar a o chamamento nessa reunião, destacando que faltam alguns especialistas na rede de saúde
atualmente e questionou como ter uma equipe assim para as cirurgias será possível. O Conselheiro
Claudemir disse que existe uma responsabilidade muito grande para implantar esse serviço e que se não
tiver estrutura vai morrer muita gente e destacou que a responsabilidade é também de quem aprovou e
que se não tiver tudo muito bem estruturado não é possível ser implantado. Disse que essa iniciativa é
boa para a população, mas precisa de estrutura, pois já tiveram projetos maravilhosos que não tiveram
encaminhamentos e os usuários ficam batendo cabeça sem saber para onde ir. A Conselheira Glória
destacou que esse primeiro momento de votação é só para o Chamamento Público para ver se alguém
vai se habilitar, quando serão apresentadas as condições do serviço para os inscritos. Dra. Ivia disse que
a SMS está levando em consideração todas essas questões, até mesmo com relação ao elevador que foi
citado e que será aberto um processo licitatório para adquirir o elevador adequado para o HMMRC, que
é onde se pretende instalar o serviço. Disse que a equipe precisa estar completa como disseram os outros
conselheiros, bem como a implantação de todos os equipamentos necessários e que isso tudo vai estar
no contrato. Disse que o Diretor do Departamento de Planejamento, Sr. Hélio, está lhe ajudando com
esse projeto e tem todas as informações, caso precise apresentar. Destacou que gostou muito do que o
Antônio falou com relação à prevenção e garantiu que vai ficar atenta ao trabalho junto com a Dr3.
Sandra Victória, com relação ao programa que já existe e tem todo um trabalho sendo realizado. A
Conselheira Dra. Sandra Victória disse que existe esse trabalho na SMS e estão sendo realizados
trabalhos nas escolas, junto com a Secretaria Municipal de Educação e com o Conselho de Alimentação,
sendo que esse projeto não abrange o Município todo. Destacou que é preciso ser feito um trabalho nas
escolas até com relação às cantinas e com a merenda escolar e que existe uma Nutricionista que faz esse
trabalho de acompanhamento nas escolas, mas que a própria SME também tem feito trabalho nesse
sentido. A Conselheira Mariza da SME disse que o Conselheiro Mario Sérgio faz parte do “Programa
Saúde na Escola” e um dos temas que é tratado no projeto, é da obesidade infantil, sendo que existem
regras e que o programa não consegue abranger toda a rede e sugeriu que em algum momento haja a
possibilidade de se apresentar o referido Programa ao Conselho. O Conselheiro Antonio disse que as
políticas também precisam ser aplicadas nas Unidades de Saúde em geral, inclusive nas UBSs, de forma
que a criança seja encaminhada ao nutricionista, se for preciso e que as Unidades básicas precisam fazer
um trabalho mais efetivo nesse enfrentamento. Dra. Ivia disse que a SMS está pedindo que o Conselho
aprove o Chamamento Público, para que possam iniciar os trâmites, pois o processo é muito longo e
possui várias etapas que precisam ser cumpridas burocraticamente, sugeriu que seja colocado um
integrante do Conselho na Comissão da SMS que vai acompanhar esse chamamento, e que se,
posteriormente, não for cumprido o que está sendo colocado aqui hoje e como deve acontecer, que o
Conselho bloqueie o processo depois, mas que nesse momento o que a SMS está solicitando é a
aprovação do Chamamento Público. O Conselheiro Pedro Davi disse que caso seja aprovado, que
tenha um projeto estrutural para atender o paciente antes durante e depois e que fique bem claro quem
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relação à regulação, ela está buscando organizar. Disse que o que acontece com o SASE é que ele está
habilitado somente para fazer cirurgia de catarata e a SMS precisa que o paciente faça os exames préoperatórios e que esse é outro problema que a SMS está tentando resolver. Destacou que tem se reunido
com o Sr. Marcelo, Superintendente da SAECA (Superintendência de Atenção Especializada, Controle e
Avaliação) para organizar o fluxo da regulação junto à Secretaria Estadual de Saúde. Dra. Ivia disse que
assim que viu que o assunto foi para a pauta conversou com o técnico responsável e que ele disse que
não teria como vir nessa reunião, pois estava com a agenda superlotada e não tinha como desmarcar e
pediu se seria possível adiar esse tema da descentralização. D r\ Ivia disse que em visitas feitas
anteriormente, com os Conselheiros ao Hospital do Olho, chegaram a conversar com o Secretário que
até tinha concordado com a descentralização, mas o técnico não concorda com isso e ela entende que é
preciso ouvir a opinião do técnico e, por isso, a sua opinião é de que não pode votar sobre a
descentralização nessa reunião. Informou que pediu para a Secretária Executiva Cláudia entrar em
contato com o Conselheiro que pediu a pauta e que o mesmo concordou em adiar. O Conselheiro
Antônio disse que tem respeito pelo técnico e acha que o Conselho entende que é importante a presença
dele. Que é preciso avaliar as necessidades e que é difícil quando centraliza um serviço e que vão
precisar discutir como farão para descentralizar e destacou que o SUS é um processo de
descentralização. As pessoas estão se deslocando para muito longe devido a centralização e acha que o
tema pode entrar como pauta na próxima reunião, ficando assim definido. 06-) Alteração de Endereços
de Unidades Básicas de Saúde - A Sra Cleide disse que é Coordenadora do Departamento de Atenção
à Saúde (DAS), mas está trabalhando no Departamento de Planejamento da SMS e que a proposta que
seria discutida nessa data é a de número 14022, de uma UBS que teria que ser transferida para a Figueira
e que infelizmente, devido a demora da aprovação da transferência, de forma que a SMS pudesse fazer a
colocação do novo endereço no SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras), a SMS perdeu a
proposta. Disse que tinha falado com a Conselheira Glória que era necessária a aprovação por parte do
Conselho, caso contrário a SMS perderia o recurso e que foi isso que aconteceu. Disse que era uma
proposta de 2014, que estava parada no Governo anterior e que foi resgatada no inicio desse Governo,
em 2017, quando foi aberto o processo e foi feito o projeto para evitar perder o recurso, pois quando
cadastraram a proposta em 2014, fizeram de qualquer jeito, não viram que o endereço não era um
terreno publico e cadastraram só para não perder a proposta. Disse que quando recebeu os documentos
viu que se tratava de um RGI particular e, por isso, solicitou colocar na pauta do Conselho, de forma que
pudessem transferir o endereço, pois tinha a indicação de um terreno na Figueira. Disse que na época
falou com o pessoal da Atenção Básica, como Rosa e Diogo explicou que não seria possível continuar
naquele endereço, na Rua São Paulo. Disse que sentaram e viram outro local na Figueira, onde funciona
um Horto e onde tem um CIEP e é um terreno bem grande da Prefeitura e destacou que é local que está
desassistido. Disse que nesse terreno era bem fácil de resolver, mas que devido à demora para colocar a
nova documentação no SISMOB, perderam o recurso. Sr3. Cleide destacou que desde que chegou na
SMS, no dia 02 de Janeiro de 2017, vem brigando por essas propostas, correndo atrás, mas que
infelizmente perderam. Disse que o Conselho precisa caminhar junto com o Planejamento e que se isso
não acontecer, assim como aconteceu com essa proposta, vai acontecer com outras que estão tentando
trazer de volta nesse Governo, e que infelizmente não há mais o que fazer nessa proposta, que perderam.
Disse que seria uma UBS que estaria trabalhando perto de uma creche, de um horto e de um CIEP, que
seria um ganho e disse que agora é aguardar se virão novas possibilidades de cadastrar propostas no ano
de 2019, para poder cadastrar uma para esse local. Disse que existe outra proposta, que ainda não
perderam, que precisam cadastrar em Codora, que precisa transferir para outro endereço, que é uma
proposta de 2015 que está cadastrada na Rua Eustáquio de Azevedo, que fica próximo ao CIEP 370,
onde já existe uma UBS naquela localidade e que já atende aquela área, mas se o Conselho não aprovar,
vão perder essa também e que é preciso colocar isso em pauta no Conselho o quanto antes. Destacou
que para chegar Emendas Parlamentares para construção é demorado. Que precisam resolver logo, pois
os processos também são demorados. Destacou que mudou a portaria, que agora precisam incluir toda a
documentação no SISMOB para depois chegar a parcela única do financiamento. Destacou que a
proposta que perderam foi a primeira parcela, que precisaram devolver um recurso que já estava no
Município e que era necessária a aprovação do Conselho, que não ocorreu e por isso perderam. Disse
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dos óculos, mas como está tudo centralizado no Hospital do Olho, não sabem como ajudar essas pessoas
e que facilitaria se descentralizasse os serviços para as outras Unidades. A Conselheira Glória disse
que recebeu uma foto de uma consulta marcada no Hospital no Olho, para abril de 2019. Destacou que o
Conselho está sempre falando dos serviços e que quando aprovaram o Hospital do Olho, foi solicitado
que fosse de alta complexidade e que nas unidades fossem feitos os procedimentos oftalmológicos mais
simples e para surpresa dos Conselheiros, foi feito tudo num local só. Disse que a Comissão Executiva
esteve conversando com o Secretário de Saúde essa semana na reunião e que ele falou que já tem
algumas cadeiras oftalmológicas compradas e, por isso, o Conselho pede novamente que os serviços
retornem para as unidades. Disse que já questionaram ao Secretário sobre a fila de cirurgia e que o
Conselho solicita também que o SASE retorne a fazer as cirurgias de catarata para os Munícipes de
Duque de Caxias, tendo em vista que a SMS deixou de direcionar os pacientes para o SASE. Disse que
perguntaram para a Dr3. Clara sobre a questão da regulação na executiva e a fila está enorme por conta
de outros Municípios. A Conselheira disse que chegam vários pacientes de outros locais, enchendo um
ônibus, para serem atendidos no Hospital no Olho. Lembrou que o Conselho já solicitou em Plenária a
adequação do espaço para os muitos acompanhantes que ficam aguardando os pacientes no Hospital do
Olho. Disse que são duas propostas, uma de retornar as cirurgias para o SASE e a outra é que as
consultas retornem para as Unidades. Dra. Ivia lembrou que como pediu para explicar para a Executiva
e para o Dr. Ildenir, o Dr. Daniel, que é o especialista não poderia estar presente nessa reunião para o
debate desse tema. A Conselheira Glória disse que sabe que o Dr. Daniel acha que precisa ficar
centralizado e a Conselheira Vilna destacou que é o Conselho quem vota se deve ou não voltar os
serviços para as Unidades. O Conselheiro Antônio disse que o que Conselho aprovou foi a alta
complexidade para o Hospital do Olho, com a necessidade de descentralização e que é isso que o
Conselho está questionando. Destacou que a demanda aumentou muito e as consultas estão sendo
marcadas para muito longe, por isso, essa necessidade como foi dito pela Conselheira Glória. E com
relação ao que Glória falou sobre o SASE, o Conselheiro disse que tem restrições quanto à terceirização,
mas como serviço complementar entende que é viável devido à grande demanda. Destacou que o outro
hospital que foi aprovado no chamamento público anterior para atender oftalmologia, ainda não
apresentou os equipamentos para a comissão que acompanha o chamamento e quando isso acontecer vai
ajudar mais um pouco, pois vai trabalhar complementando esse serviço. A Conselheira Paula disse está
tudo concentrado no Hospital do Olho e ficam muitas pessoas esperando no hospital e que aguardam por
muitas horas. Disse que sua vizinha foi diagnosticada com problema na córnea e saiu da Consulta no
Hospital, sem a regulação e nem recebeu encaminhamento para a regulação em um hospital de
referência. Sr3. Paula perguntou como faz com esses pacientes. Disse que existem exames básicos que
poderiam ser feitos em outros locais, sendo que precisam ficar esperando pelo Hospital do Olho e
entende que os pacientes só deveriam ir para o Hospital do Olho se fossem referenciados. Mencionou
também os problemas com a estrutura da Unidade e risco de atropelamento para as pacientes que
chegam cedo e ficam aguardando na rua até o horário de abrir o Hospital. O Conselheiro Marcelo disse
que na Executiva foi falado na possibilidade do SASE retornar com as cirurgias e ficou esclarecido que
quanto à funcionalidade da instituição, ela tem capacidade para retornar o atendimento e que após a
reunião, o SASE fez uma consulta no Estado e a Secretaria Estadual de Saúde, informou que para isso é
preciso que seja destinado um teto financeiro, que pode ser retirado da MAC do Município se não
estiver sendo utilizada e que se estiver sendo utilizada na totalidade, precisa ser constituído um novo
teto financeiro e quanto a estrutura, destacou mais uma vez que o SASE tem condições de voltar a
atender e fazer duzentas cirurgias por mês, como fazia antes. Dra. Clara pediu desculpas, pois não sabe
o que fazer com o colega que não fez a guia de referência para o paciente ser incluído no Sistema de
Regulação. Disse que se trata de um hospital novo e que o serviço inchou. Disse que com relação à
regulação, estão fazendo um trabalho para estipular aos Municípios quanto pacientes poderão enviar por
mês e que isso vai entrar na pactuação. Que com relação ao SASE, vai ter que ver o teto e se vai precisar
de um teto novo. Destacou que a parte técnica não é nada fácil, pois é necessário ir até a Secretaria de
Estado para resolver e que é preciso retornar várias vezes para poder organizar, inclusive fazendo
estudos estatísticos para justificar. Disse que o SASE está dentro desse processo e que o Município tem
um valor “X” para gastar e se estão gastando mais, terão que ver como vão resolver. Disse que com
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vai fazer o que, nesse processo. O Conselheiro Marcos Araújo(Quinho) disse que entende que como
não está claro para o Conselho, que ele não concorda em aprovar nessa data. Sr. Helio se apresentou,
informou que é o novo Diretor do Departamento de Planejamento da Saúde e que essa questão da
obesidade mórbida é muito importante. Disse que é uma verba carimbada que vem direto para o
Programa e que não será retirada de outro programa e que não será só cirurgia e sim o acompanhamento
antes e depois também. Que é uma verba variável na MAC que depende do número de pacientes
atendidos. Dra. Clara disse que para o serviço ser habilitado no Ministério da Saúde, é preciso cumprir
todas as normas da Portaria e que são muitas as exigências e não só aquelas que já foram citadas. E que
se o Município cumprir as exigências e para receber por esse serviço vai precisar ser habilitado pelo MS
e para isso também será necessária a aprovação do Conselho de Saúde para a implantação do serviço.
Disse que está tudo esclarecido na Portaria. Dr3. Clara Destacou que o Município só recebe se prestar o
serviço e se estiver habilitado e que hoje só estão cumprindo uma das exigências (Número da Portaria SAS n°. 492 de 31 de Agosto de 2007). PROPOSTAS ENCAMINHADAS APÓS OS
ESCLARECIMENTOS: O Conselheiro Marcos Araújo(Quinho) “encaminhou a proposta de voltar
o assunto para ser debatido pela Comissão Executiva, de forma a ficar melhor esclarecido para
posterior retorno à Plenária” O Conselheiro Pedro Davi “encaminhou a proposta de que, caso o
Chamamento Público seja aprovado, que seja aprovado com o adendo de que é preciso ter um projeto
estrutural para atender o paciente antes durante e depois da cirurgia e que fique bem claro quem vai
fazer o que, nesse processo, para saberem o que é de competência do Município e o que é de
competência do Prestador”, e Dra Ivia “encaminhou a proposta de aprovar o Chamamento Público,
com a condição de designar um Conselheiro para acompanhar o processo Após o encaminhamento
das referidas propostas, ainda havia dúvidas, pois o Conselheiro Marcos (Quinho) disse que não
estava se sentindo à vontade para votar e o Conselheiro Claudemir disse que é necessário que tudo
esteja muito bem estruturado. O Conselheiro Marcelo disse que teria ajudado muito se o governo
tivesse trazido mais informações sobre o projeto, o que não aconteceu. Destacou que mesmo se o
Conselho aprovar hoje o Chamamento Público pode acontecer do Processo não ser aprovado
posteriormente. Disse ter entendido que hoje só estarão aprovando a abertura desse processo e que no
futuro, o assunto vai precisar retornar ao Conselho e pode ou não ser aprovado. O Conselheiro Dr.
Sebastião Zarro disse ter entendido que hoje é tão somente a aprovação do início de um processo e que
isso precisará ser acompanhado para a implantação do serviço. Disse que existem preocupações
louváveis por parte de todos, pois mexe com a saúde das pessoas, mas é preciso ter a noção do que estão
votando e que hoje só estão votando o inicio de um processo e que outras discussões serão feitas
posteriormente e que como Dr3 Ivia havia mencionado, é um processo longo e se não caminhar vai ficar
difícil. O Conselheiro Antonio Pereira enumerou as propostas para facilitar a votação, sendo que
por consenso as propostas do Sr. Pedro e da Dra. Ivia foram unificadas: Como número “1” ficou a
Proposta do Conselheiro Marcos Araújo (Quinho) - Constante entre as linhas 170 a 172 que obteve
DOIS VOTOS e como número “2” foram unificadas as propostas do Conselheiro Pedro Davi e da
Conselheira Dr3. Ivia, constantes entre as linhas 172 a 177, QUE FOI APROVADA, OBTENDO
DEZESSETE VOTOS. Em prosseguimento, foram aprovados os nomes dos Conselheiros:
Sebastião Marcos Dias Zarro como Titular e Menaide de Souza de Barros como Suplente,
representando o Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, na composição da Comissão
Especial da Secretaria Municipal de Saúde, que vai acompanhar o Chamamento Público. OBS.: Pelo
quórum total do início da reunião, deixaram de votar quatro Conselheiros, mas não declararam
abstenção. 05-) Hospital do Olho - Sra. Glória/Sra. Vilna/Sra. Luciana / parte adiada do item 5:
“Implantação de Serviços de Prevenção de Doenças Oftalmológicas nos Distritos de Duque de Caxias ”
- Por consenso a segunda parte desse item de pauta “Implantação de Serviços de Prevenção de Doenças
Oftalmológicas nos Distritos de Duque de Caxias” foi transferida para o mês de junho de 2018. Em
prosseguimento a Conselheira Vilna disse que foi conversado com a Comissão Executiva com relação
aos problemas de centralização da oftalmologia no hospital do olho e que as pessoas não conseguem
marcar as consultas pelo telefone e quando conseguem estão sendo marcadas para datas muito distantes
e que os Conselheiros recebem muitas pedidos de ajuda de pessoas que precisam de coisas simples
como consultas para saber sobre acuidade visual, medição de pressão e as vezes só para trocar o grau
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que vinha brigando esse tempo todo, que vinha falando da necessidade, mas que nadou e morreu na
praia e que não teve a ajuda que precisava por parte do Conselho. Sr2. Cleide disse que o Diretor do
Departamento de Planejamento precisou sair com urgência da reunião e não pode ficar para ajudar a
expor o problema, e disse que se o Conselho queria perder o recurso, perdeu e finalizou dizendo que ela
vinha brigando, mas não conseguiu nada. Após a colocação da Sra. Cleide sobre o tema, os
Conselheiros se inscreveram para debate do tema. Principais Destaques/Perguntas: A Conselheira
Glória disse que ver a cara de pau das pessoas falando dá até vontade de chorar. Destacou que todos
sabem que já perderam outras propostas no Município pela falta de compromisso dos Governos e que
não é só esse Governo, são todos. Disse que acha engraçado a falta de competência das pessoas, vindo
querer jogar o problema nas costas do Conselho. Que isso não é da atribuição do Conselho, que os
Conselheiros já vêm solicitando há muito tempo que cadastrem as propostas nos endereços certos, pois
não tem como o Conselho ficar aprovando mais essas alterações de endereço e que é só pegarem as atas
do Conselho para comprovarem o que ela estava dizendo. Disse que a Sr2. Cleide falou que a proposta
estava cadastrada na Rua Eustáquio de Azevedo, mas que isso não seria possível e que precisava ver no
MS, que planilhas apresentadas podem ser alteradas a qualquer momento e depois vir aqui dizer que
perdeu a proposta por causa do Conselho. A Sr2. Glória disse que a proposta para o Capivari foi
aprovada bem antes dessa proposta da Figueira e não saiu do papel e que não só Capivari, que tem umas
seis Unidades aprovadas que não saem do papel. A Sr2. Glória disse para a Sr2. Cleide, que mencionou
que o Planejamento dependia de documentação, que os Conselheiros não trabalham no Planejamento,
que esses documentos não são com o Conselho, que para isso tem a Secretaria de Urbanismo e que todo
mundo que mora na Cidade, sabe que existem vazios sanitários no Município. A Sr2. Glória destacou
que muitos Governos não têm compromisso social e deixam a população ocuparem os terrenos, e que
muitas vezes não têm onde morar e vêm um local ocioso, ocupam e vão construindo suas casas e que em
Vila Maria Helena tem vários casos assim, locais que eram praças e foram ocupados. Destacou que
falou com o Secretário que era para ele cadastrar os PSF em praças se preciso for, pois é melhor ocupar
uma praça com PSF do que a praça ficar tomada por Usuários de drogas. Destacou que não jogue na
responsabilidade do Conselho, a devolução do recurso, que essa conta não é do Conselho, pois nãos são
os Conselheiros que fazem os cadastros dos endereços. Destacou que esse não é o primeiro recurso que
vem do MS e que é devolvido, que outros já foram. Disse que onde a Sr2. Cleide está querendo colocar
a UBS Codora, não é possível e se prontificou de ir com os técnicos da SMS, para andar no bairro e ver
os locais mais adequados. Disse que a proposta citada pela Sr2. Cleide como sendo da Rua Eustáquio, na
verdade estava cadastrada na Rua Teixeira de Souza, que corta a Rua Eustáquio de Azevedo e destacou
que nesse local não tem espaço sanitário vazio. Disse que quem é do PSF e tem memória vai lembrar
que foi cadastrado para perto de um DPO, que é onde vai atender aquela população. O Conselheiro
Pires disse que faz parte da Comissão de Fiscalização e Visitas e que apesar da mesma estar com
carência de representantes, quando é convidada, vai aos locais, verificam, fotografam e, posteriormente,
fazem o relatório e não sabe os motivos, mas não recebem devolutivas desses relatórios. Disse que
quando o local é aprovado e a comissão é convidada, vai ao local para ver se área é propícia para
construção, que assim foi com o Amapá, que foi uma via crucis. Que a política discutiu onde seria o
local da Unidade e a Associação de Moradores e a Federação de Moradores, da qual ele é o presidente,
foi até lá e propôs que a comunidade escolhesse o local e o Sr. Clério junto com os moradores
definiram. Disse que uma UBS para Capivari é uma luta antiga e que a pedido desse Conselho, a atual
gestão colocou um trailer para não deixar a população sem assistência. Disse que se a Sr2. Cleide se
disponibilizar a conseguir um carro e a comissão puder comparecer, estarão à disposição para ajudar.
Destacou que os Conselheiros trabalham para a melhoria de condições. Lembrou que o Conselho
continua aguardando a compra do carro que vai atender o Conselho nessas demandas. A Coordenadora
do DAS, Sra. Cleide, disse que a proposta que estava em pauta era a 14022, da Rua São Paulo, mas não
tem mais o que fazer, pois já perderam e que foi muito bem colocado pelo Conselheiro Pires, a posição
de que a Comissão pode ajudar visitando o local, mas que precisa de um carro. Pediu que quem mora
próximo da Rua Eustáquio de Azevedo, ao lado do CIEP 370, que tire foto para ajudar, pois observou
no Google Maps, que só tem um espaço ao lado desse CIEP e que não vê outro local e que esse é muito
próximo do PSF Vila Maria Helena e que nesse caso, o MS vai embargar quando fizerem a fiscalização,
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Reiki no CEAPD/Reabilitação, para os servidores e usuários da unidade. Disse que estão fazendo
levantamento dos funcionários da rede que já possuem formação na área e que existem muitos e que já
iniciaram o processo de capacitação, que ainda está tímido, mas já foi iniciado e que vão elaborar uma
forma de registrar os procedimentos. Disse que a Portaria com novos procedimentos já está para sair,
pois é preciso registrar os resultados obtidos e que cabe agora fazer o acompanhamento e a
implementação dos trabalhos em consonância como os demais programas. Disse que houve um
Congresso Internacional no dia quinze de março, onde o Ministro lançou mais dez práticas integrativas e
a equipe da SMS viu um número grande de trabalhos realizados com práticas integrativas no SUS, em
vários Municípios e, que Duque de Caxias estava lá participando com alguns trabalhos e que foi muito
elogiado e o resultado foi muito positivo. Disse que isso é um avanço, que o programa só está
começando e que possam se organizar e desenvolver ações que venham promover saúde e que devem
atuar antes da doença se instalar. Que é importante que as Práticas Integrativas estejam instaladas em
especial na Atenção Básica, por conta da questão da promoção de saúde e da prevenção da doença.
Disse que a mudança de paradigma é muito importante, pois as práticas integrativas visam focar na
saúde, na prevenção, até mesmo na média e alta complexidade. Disse que é importante que possam
somar ações, de forma bem ampla, para promover saúde tanto para os usuários como para os
profissionais de saúde. Após a apresentação, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema.
Principais Destaques/Perguntas: Inscrições: O Conselheiro Antônio parabenizou a Sr3. Célia e a
equipe pela coragem de trazer um projeto desses para o debate, já que existe uma resistência tão grande
para novas práticas, tendo em vista a definição de saúde. Disse se tratar de um desafio e que é necessário
que esses espaços sejam de fato criados nas unidades. Disse que apesar de ser um desafio, acredita que
mais lá na frente, vai ter ótimos resultados. Lembrou que o HMMRC já foi contemplado com as práticas
integrativas, mas essa é uma política que precisa ser implantada em todas as Unidades e que o Conselho
precisa cobrar que as políticas de saúde estejam acima do desejo pessoal de algumas pessoas. A
Conselheira, Dra. Ivia, disse que isso está acontecendo, muito se deve aos integrantes do Conselho,
como Pires, Antônio, Glória, Vilna e outros que não tem como citar todos os nomes, mas ficam esses
nomes como representando os demais. Disse que essa semana teve uma reunião da mesa de negociação
onde viram algumas necessidades e também já havia acontecido uma Audiência Pública, na Câmara de
Vereadores, que também ajudou a dar um pontapé para que fosse possível iniciar esse projeto. Disse que
a Sr3. Célia Gouvêa a procurou nos primeiros dias de gestão falando desse projeto, e depois os
conselheiros começaram a dar as idéias que poderiam ajudar o servidor a se sentir num ambiente melhor
e isso contribuiu muito para que isso fosse possível. Destacou, que assim como a Sr3. Célia disse, isso
tudo já existia, mas que no HMMRC ainda não tinha nada parecido e que está sendo inovador. Dr3. Ivia
destacou também que a equipe toda da SMS se engajou no projeto e abraçou a causa e também a
Direção e equipes do HMMRC. Que não é um trabalho individual e sim em conjunto, que precisa
continuar assim para que dê certo. Disse que em princípio, o projeto seria só para os servidores, mas que
Dr3. Patrícia Neves gostou tanto que quer levar para os pacientes do HMMRC também e que estão
estudando a possibilidade. Dr3. Ivia destacou que isso é qualidade de vida, que ajuda na prevenção e que
também é economicidade e acha que logo, logo vão conseguir ampliar para as outras unidades. Sra
Celia Govêa disse que complementando o que a Dr3 Ivia falou, que ela conversou com o Hilton, quando
esse espaço foi criando no HMMRC, e que entendem que é preciso agrupar com a saúde ocupacional,
pois o trabalhador de saúde, principalmente no plantão de um hospital, sofre muito, pois o nível de
estresse é imenso e é importante na medida que estabeleceu essa possibilidade, que possam atender
outras demandas, pois as práticas integrativas por si só, não resolvem todos os problemas, que é preciso
ter um médico de referência, atendimento psicológico se necessário. Destacou que as práticas
integrativas contribuem muito com o processo de saúde ocupacional. Disse que também é preciso fazer
exames periódicos dos profissionais, de forma que possam detectar se os profissionais precisam de
outros recursos e dar atenção de uma forma completa. O Conselheiro Sidnei disse que em nome do
Conselho quer agradecer pela excelente apresentação. Disse que na Conferência de Vigilância em
Saúde, ele e o Conselheiro Pires puderam conhecer essas práticas, bem como no Fórum Mundial. Disse
que na infância existiam muitas dificuldades, mas tinham as rezadeiras, tinham o chazinho da vovó e
destacou que ainda hoje, recorre muitas vezes aos chás da vovó. Disse que quando vê esse desafio, de
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implantar isso no município, só tem que parabenizar. Disse que considerando as políticas, tanto nos
Municípios como nos Estados, não são feitas de forma integrada, gostaria que a Sr3. Célia comentasse
melhor sobre o que ela pensa a respeito isso. A Sra. Celia disse que isso ainda está se estruturando e
como a equipe está trabalhando dentro do Departamento de Vigilância em Saúde, precisam contar com
os outros programas de saúde e destacou que algumas pessoas que já foram capacitadas fazem parte dos
outros programas e que essa semana a representante da saúde escolar perguntou sobre a possibilidade de
criar um projeto de forma que possa ajudar o professor ligado a Saúde Escolar e que depois disso, logo
começaram a rascunhar um projeto. Explicou que as práticas integrativas são multidisciplinares que
muitos profissionais podem atuar, a não ser que o seu Conselho Profissional vete ou crie dificuldades.
Destacou que o Conselho de Enfermagem foi o pioneiro em reconhecer as práticas integrativas. Disse
que vão ter que capacitar algumas pessoas dentro dos vários programas existentes, que tenham interesse
em participar e cadastrar os profissionais que já estão, para poder organizar o serviço. Disse que é um
trabalho muito grande que precisa ser feito com muita calma, que para ela é um ideal de vida, mas para
o Município é uma semente plantada que outros profissionais/gestores que venham no futuro possam
continuar regando essa semente. Que é preciso que o serviço seja implantado com equilíbrio e segurança
para que tenham um trabalho eficiente para o Município. O Conselheiro, Dr. Ildenir, disse que um dos
primeiro analgésicos e anti-inflamatórios que surgiram nas Indústrias Farmacêuticas, veio da casca do
salgueiro e daí tiveram inúmeros outros medicamentos que são fitoterápicos, mas que é importante
sabermos que alguns desses produtos podem ser maléficos, como o cava-cava comprovadamente, que
pode causar hepatite medicamentosa, levando o paciente a morte. Disse que o conceito é excelente.
Disse que trabalhou num hospital em Brasília que tinha um horto medicinal. Destacou que é fantástico,
poder ajudar uma mãe com um filho doente e sem condições de comprar um analgésico, ensinando a
plantar um pé de novalgina e preparar o analgésico para tirar a febre do filho. Que sua proposta é de que
possa ver a possibilidade de ser implantado um horto medicinal municipal e também nas próprias
organizações de saúde. A Sra. Celia disse que vem acompanhando a implantação desse tipo de trabalho
de horto medicinal em Petrópolis e que Duque de Caxias tem um perfil, mas precisa de uma estrutura
bem montada, com pessoas capazes, pois não é toda planta que pode ser usada, como disse o Dr. Ildenir
e que tem a questão da biossegurança. Disse que tem uma pessoa no DVS que tem muita experiência
com Fitoterapia e isso seria maravilhoso, mas precisa ver com calma. Disse que seria muito importante
ter a horta municipal, mas também a orientação dentro dos PSF sobre horta caseira para ter um trabalho
nesse sentido, mas tudo feito com muita calma. Sra. Patrícia do CEAPD disse que pediu a palavra para
reiterar o que a Sr3. Célia já expôs e até testemunhar a eficácia desse trabalho. Disse que vai iniciar
alguns outros trabalhos no CEAPD para começar a registrar os resultados, que são imensuráveis. Disse
que ela não acreditava muito no floral e pediu explicações para a Enfermeira do CEAPD que faz esse
trabalho e, após as explicações, começou a tomar o floral e achou maravilhoso, disse que ele mexe com
todo o organismo, emoções e estrutura. Disse que todos têm passado momentos muito difíceis e que o
CEAPD já vem trabalhando com florais e com auriculoterapia que está sendo de suma importância tanto
para os pacientes como para os profissionais. Disse que após o Encontro de Humanização onde o tema
foi abordado, veio um profissional de fisioterapia lhe perguntar se podia trabalhar como Reiki, pois
entendeu a importância. Disse que reitera a importância desse trabalho e disse esperar que no CEAPD
tenha tudo isso funcionando. A Sra. Celia disse que com a aprovação do Conselho, a equipe vai ter
respaldo para trabalhar e não ficar parecendo que estão fazendo algo obscuro. QUESTÃO DE ORDEM
- CONSELHEIRA GLÓRIA - Já que é uma questão que necessita da aprovação do Conselho, as
pessoas tinham que perguntar e no final a Sr3. Célia responderia, pois dessa forma fica confuso. O
Conselheiro Pires parabenizou pela apresentação e disse que está contemplado e fez a proposta de que
assim que o SER IV for todo aparelhado, que possa absorver esse serviço (PMPICS) no Centro de
Reabilitação. Após todos os esclarecimentos Dra. Clara colocou em VOTAÇÃO A PROPOSTA DE
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE
SAÚDE - PMPICS, NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, QUE FOI APROVADO POR
UNANIMIDADE. 09-) Informações sobre a Rede de Saúde do Município - Dra. Clara informou
que foi o Secretário de Saúde quem solicitou a pauta, mas não pode comparecer à reunião e pelo
adiantado da hora o tema será colocado em pauta em outra oportunidade. 11-) Informes: a-) Nota de
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pois existe uma quantidade populacional que tem que ser atendida e já uma existe o PSF Vila Maria
Helena atendendo e que a questão era transferir, mas isso não está em pauta hoje e depois vai ver isso
com o Conselho. E que a proposta que estava em pauta nessa data, não tem mais o que fazer, pois já foi
encerrada e que espera que possam trabalhar mais fechado com o Conselho para não perderem outras
propostas, pois vão ter que devolver uma verba que já estava no Município no valor de R$ 102.400,00
(cento e dois mil e quatrocentos reais), que era uma unidade de Porte II. Por fim Sr3. Cleide pediu
desculpas por alguma coisa. 07-) Comissão de Orçamento e Finanças do COMSADC - Comissão
Executiva - A Conselheira Glória disse que essa era uma proposta de incluir mais um membro, mas
que é preciso esclarecer que na semana passado o Dr. Machado pediu afastamento do COMSADC e que
essa é uma Comissão que vem se reunindo a muito tempo e precisa ser paritária e que a Comissão está
em vias de fato para fechar o Parecer sobre o Relatório de Gestão da SMS do exercício de 2017 e que a
Comissão não pode estar com essa falta (um usuário) e que seria preciso incluir um Usuário na
Comissão, mas esteve falando com o Dr. Machado no dia anterior, que se ele sair agora, vai implicar em
todo o trabalho que a Comissão vinha fazendo, pois se entrar alguém agora, eles precisariam explicar
tudo do início e não há mais tempo para isso. A Sr3. Glória propôs que a Comissão Executiva se reúna
na próxima terça-feira para debater alguns pontos e entende que o que poderia ser feito nesse momento
era definir mais um membro para essa Comissão, mesmo que Dr. Machado possa continuar. O
Conselheiro Pedro Davi disse que é membro dessa comissão e já estão com o prazo estourando e não
gosta de ter que fazer as coisas correndo. Lembrou que na semana passada a reunião da Comissão de
Orçamento foi cancelada pela falta de um membro e que se fosse ele a entrar na comissão agora, não
gostaria de assinar alguma coisa se não tivesse o domínio do que está assinando e se ninguém se
disponibilizar vai precisar ver outra maneira de fechar esse relatório. O Conselheiro Antônio perguntou
se pode ser um Conselheiro de qualquer segmento. A Conselheira Glória disse que precisa ser Usuário.
O Conselheiro, Dr. Ildenir, disse que não pode garantir, mas o Rotary também tem como representante
o Sr. Caminha, que já fez parte dessa Comissão por muito tempo, e se prontificou de ver com ele se
pode aceitar fazer parte novamente. O Conselheiro Antônio perguntou se havia alguém na Plenária que
pudesse se propor a fazer parte da Comissão de Orçamento, pelo menos em caráter provisório, até que o
Dr. Machado resolva se vai poder continuar. A Conselheira, Dra. Ivia, disse que o Dr. Machado teria se
comprometido de fechar o relatório junto com a comissão, pelo menos dessa vez e a Conselheira
Glória concordou de retirar a proposta de escolher um novo membro nessa reunião e disse que podem
fazer isso posteriormente, caso o Dr. Machado não possa continuar. 8-) Apresentação sobre a
Implantação do Programa Municipal de Práticas Integrativas de Saúde - PMPICS - Sra. Célia
Gouvêa disse que ficou honrada de ser convidada para apresentar o programa para o Conselho.
Destaques da Apresentação: “Que em 19 de abril de 2018 foi assinada a Portaria n° 028/SMS/2018
criando o PMPICS”. Sra. Célia destacou alguns artigos na Portaria, como os Artigos 2 e 3. Destacou
que essas técnicas complementam as demais intervenções de saúde. Que tem uma ação transversal,
somando-se aos demais programas. Outro destaque na Apresentação: “A criação deste programa atende
às Diretrizes traçadas pela Política Nacional das Praticas Integrativas e Complementares - PNPIC, no
SUS, aprovada em 03 de maio de 2006, pela Portaria n° 971 do MS. A aprovação da PNPIC é fruto de
uma longa caminhada, iniciada na década de 80, principalmente após a criação do SUS”. Apresentou
o Histórico da últimas ações da PNPIC no SUS. “O que são as PICS: As Práticas Integrativas e
Complementares de Saúde (PICS) são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os
mecanismos naturais de prevenção de doenças e da recuperação da saúde por meio de tecnologias
eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Segundo definido pela OMS, tais
recursos terapêuticos reúnem as Medicinais ditas tradicionais/ancestrais, e demais tecnologias que
atuam em especial na prevenção de doenças, e na recuperação da saúde, por meio de tecnologias
naturais, eficazes, leves e seguras, através de uma ampliação da visão acerca do processo saúdedoença. ”. Sra Célia informou que existem vinte e nove práticas integrativas, disse que algumas já são
conhecidas e explicou como funcionam algumas delas. Destacou que em Duque de Caxias, no ano de
1998, foi entregue um projeto para a gestão da época e que algumas práticas ainda existem. Que em
2018 já foi implantada a auriculoterapia no Programa de Tabagismo, assim como, a Terapia Floral e
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Repúdio - A Conselheira Glória disse que aconteceu um fato grave no Município e que o Conselho
não pode deixar as coisas passarem em branco e fez a proposta de que ao invés de informe, esse tema
possa ser votado, para que a Comissão Executiva construa a Nota de Repúdio e traga na próxima
reunião, para apresentar à Plenária, com relação a forma de contratação dos Administradores das
Unidades, que vem sendo feita pela gestão em que um administrador deu um tiro numa pessoa.
Destacou que o Conselho não pode decidir como será feita a contratação, mas pode fazer uma nota de
repúdio para recomendar. O Conselheiro Pedro Davi disse que não é só com relação aos
Administradores, que tem problema de contratação com relação a outros profissionais. A Conselheira
Glória disse que isso tudo vai entrar na nota de repúdio, que vão construir para trazer para ser votada no
próximo mês. DRa. CLARA COLOCOU A PROPOSTA DA CONSELHEIRA GLÓRIA EM
VOTAÇÃO, QUE FOI APROVADA POR ONZE VOTOS A FAVOR E TRÊS ABSTENÇÕES
(CONSELHEIRAS IVIA, MARIZA E SILVIA), b-) Reunião CISBAF - Dia 10 de Maio - 10 horas
- Av. Governador Roberto da Silveira, 2012 - Posse - Nova Iguaçu - Convite para Dois Conselheiros Seis temas na pauta - Comissão Executiva - As Conselheiras Glória e Vilna, por consenso da
Plenária, participarão da Reunião no CISBAF. c-) A Ata referente a Plenária realizada no dia 14
de Abril, será colocada para aprovação na reunião Ordinária do mês de Junho de 2018, tendo em vista a
antecipação da reunião do dia 12 para o dia 05 de maio. d-) Reunião Extraordinária do COMSADC
para apreciação e votação do Relatório Final da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao
Relatório de Gestão do Exercício de 2017 - Dia 26 de Maio de 2018 - 09:00 horas no HMMRC - A
Conselheira Vilna chamou a atenção para a necessidade de participação por parte dos
Conselheiros, e-) A Comissão Executiva esclarece que os abonos das faltas dos Conselheiros nas
Plenárias Ordinárias e Extraordinárias precisam seguir os critérios da legislação, ou seja, só podem ser
abonadas as faltas em casos de: atestado médico, atestado de óbito de familiares, Convocação
Eleitoral/Judicial ou por estar representando o COMSADC em Eventos nas mesmas datas, f-) Convite
do CES para o Seminário de Saúde Mental em Tempo de Crise - O Impacto no Mundo do Trabalho Dia 16 de Maio, na Rua México - das 09:00 h as 16:00 h - Ficaram definidos de participarem desse
Seminário: o Conselheiro Marcos Araújo(Quinho) a Diretora do CEREST, Sra. Débora Lopes e
Um(a) representante do Departamento de Saúde Mental da SMS, que será definido na segundafeira com o Departamento e o Conselheiro Antônio se prontificou de ir caso esse não tenha
ninguém com disponibilidade do Departamento de Saúde Mental, g-) A Secretária Executiva
Cláudia informou que já foi enviado por e-mail e whatsApp aos Conselheiros, um convite que chegou
através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da
Saúde, que precisa fazer inscrição para o Curso “#MUDARIO: Um outro olhar, uma nova direção”, que
será realizado no dia 18 de Maio, com o tema direcionado para a Saúde. A Secretária informou que
inclusive ligaram do MP perguntando se os Conselheiros haviam sido informados sobre o curso o que
foi confirmado. A reunião foi encerrada às 12:10 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, 05 de Makví3ó\2018.
rtoL-u)
Cláudia Regina J. A. Santos
Secretária Executiva do COMSADC

J lQ jíA i
Clara Lucia Correa dos Santos CarvalHó
Presidente do COMSADC
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RESOLUÇÃO N° 019/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, D f\ Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, a Ata da
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada

no dia Vinte e Seis de Maio 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 Caxias, 11 de Junho de 2018
Carvalho
ísSafeçâoe%ca*M™'.0ramenfo
O
C!jf*52r5?&5imb3Ude
Clara Lucia Corrêa dos Santos CarvalhÒ’529'5
Presidente do COMSADC
Respíução editada por
i\
Clátídia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC
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HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 019/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Maio de 2018
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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 Trinta minutos, com Quorum de Quinze Conselheiros
com direito a voto
pelo rol de assinaturas, sendo
Cinco representando os
Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Dez representando os
Usuários. 1-) Composição da Mesa: Vice-Presidente do COMSADC: Dr. Dalmir Machado;
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 O. Silva e Representante do Segmento
Usuários: Sr3. Maria da Glória F. dos Santos. PAUTA ÚNICA: Votação do Relatório com o Parecer da
Comissão de Orçamento e Finanças do COMSADC, responsável pela Análise do Relatório Anual de
Gestão e dos Relatórios de Prestação de Contas e da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão
da Saúde no Município de Duque de Caxias no exercício de 2017. Obs.: A Comissão de Orçamento e
Finanças do COMSADC encaminhou com antecedência o relatório a ser apreciado nesta data pela
Plenária, para que todos os Conselheiros fizessem leitura prévia. O Vice-Presidente, Dr. Dalmir
Machado iniciou a reunião informando sobre o tema da pauta a ser debatida nessa data e passou a
palavra para a Coordenadora da Comissão de Orçamento e Finanças, Sra. Maria da Glória, que propôs
que fosse feita a leitura na íntegra, do referido Relatório, e que os Conselheiros se pronunciassem no
momento em que encontrasse algum destaque a fazer, sendo que só ao final, os destaque seriam
debatidos, sendo a proposta aprovada por Consenso. O Vice-Presidente, Dr. Dalmir Machado
registrou a presença dos seguintes representantes da SMS: Representantes do Fundo Municipal
de Saúde: Secretário Executivo do FMS, Sr. Fábio Machado e também de outros servidores do FMS:
Sr. Vinicius Tavares J. de Oliveira e Sr. Jerônimo José Barbosa. Diretor do Departamento de
Planejamento: Sr. Hélio Gouvêa Neto. Dr. Machado agradeceu pela participação desses servidores na
reunião. A Secretária Executiva Cláudia Regina J. Almeida dos Santos procedeu a leitura do
seguinte texto com o parecer da comissão, que após aprovado, será publicado no Boletim Oficial
do Município através da Resolução n° 017/COMSADC/2018: RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO DA
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. Parecer da Comissão
de Orçamento e Finanças do COMSADC, responsável pela Análise do Relatório Anual de Gestão e dos
Relatórios de Prestação de Contas e da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão da Saúde no
Município de Duque de Caxias do exercício de 2017. Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo
II, Seção II, da Saúde, da Constituição da República Federativa do Brasil; Considerando a Lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990 e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990; Considerando o disposto no
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias e suas alterações, e em
cumprimento ao estabelecido na Lei n °8.142, de 28 de setembro de 1990, artigo I o, parágrafo 2o, e na
Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, em especial o artigo 41 e o Inciso III do artigo 31,
e no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal n°. 2.716 de 14
de Julho de 2015, a Comissão de Orçamentos e Finanças do Conselho Municipal de Saúde, através dos
Relatórios de Prestação de Contas e da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão da Saúde no
Município de Duque de Caxias apresenta ao Pleno do COMSADC este documento. Esta Comissão
apresenta ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde o presente Parecer, atendendo ao disposto no
parágrafo primeiro do artigo 36 da Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012. O espírito
desta lei, no tocante ao papel do Conselho de Saúde, estabelece em seu artigo 31 e respectivos incisos,
in verbis: Art. 31. Os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações
de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da
sociedade, com ênfase no que se refere a: I- comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei
Complementar; II - Relatório de Gestão do SUS; III - avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão
do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação, (grifo e destaque nosso). Mais adiante, o artigo 41
amplia bastante a responsabilidade do Conselho de Saúde e exige do Gestor do SUS a disponibilização
ao Conselho de informações administrativas, orçamentárias e financeiras, em um nível de
transparência muito além das práticas administrativas culturalmente consolidadas, inclusive do próprio
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Chefe do Poder Executivo, como este dispositivo registra, in verbis: Art. 41. Os Conselhos de Saúde,
no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da
execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a
repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços
de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da
Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, (grifo e destaque
nosso). Antes, o Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, já consubstanciava a exigência dos
Conselhos de Saúde participarem mais efetivamente desde o processo de planejamento da saúde, in
verbis: Art. 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas
de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. A Lei 12.401, de 28 de abril de 2011, que
dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS,
estabelece uma nova responsabilidade ao Conselho, cujo caput do artigo 19-P, impõe que, “na falta de
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada”: 111 - no âmbito de cada
Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores
municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de
Saúde. ” Todas estas atribuições, competências e responsabilidades que encontravam-se em uma
descrição bastante genérica na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e, mesmo nas diretrizes
emanadas do Conselho Nacional de Saúde e que permitiam aos Conselhos um comportamento quase
que meramente reivindicatório ou cartorial, estão transformando os Conselhos de Saúde em um
especial protagonista da gestão em saúde como co-responsável pelo planejamento, execução, controle e
avaliação do sistema de saúde na instância de sua competência. Assim, pautada em toda a legislação
citada no corpo deste documento e na experiência acumulada do Controle Social em Saúde, a
Resolução n° 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, estabelece diretrizes
organizacionais e operacionais para os Conselhos de Saúde, exigindo um amplo reordenamento em sua
infra-estrutura operacional, nos processos de trabalho, nos métodos de análise e nos relacionamentos
formais com as mais variadas instâncias governamentais, envolvendo tanto o executivo, como o
legislativo e o judiciário. Resgatando aspectos essenciais do Relatório aprovado pelo Pleno deste
Conselho, referente aos exercícios anteriores, visando garantir a perspectiva histórica dos relatórios
desta Comissão, transcrevemos o seguinte texto lavrado no relatório anterior: Ora considerando que a
atual gestão assumiu a Secretaria de Saúde num momento de grave crise, de conhecimento público e
notório, no que se refere aos pagamentos dos fornecedores e dos servidores, estes tiveram atrasos
salariais durante todo o ano de 2017, bem como, a redução do número de profissionais da atenção
direta, resulta no estado atual de deficiência na gestão à saúde. Considerando ainda a crise que passa
o estado do Rio, não podemos deixar de considerar seus reflexos na Secretaria Municipal de Saúde de
Duque de Caxias e Defesa Civil. Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre (RDO) do ano de 2017
passaram a ser encaminhados ao COMSADC dentro dos prazos previstos nos artigos 36 e 41 da Lei
Complementar n° 141. (...) O não cumprimento sistemático de grande parte das metas pactuadas e
programadas no Plano Municipal de Saúde, inclusive obras, entre as quais se destacam a conclusão da
Maternidade do 3 o Distrito, em detrimento da construção do Hospital do Olho, entre outras, que já
deveriam ter sido concluídas, demonstram a necessidade do fortalecimento e da autonomia de gestão
da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. A qualidade e efetividade de muitos serviços
prestados no âmbito municipal, de responsabilidade do Gestor da Saúde, entre os quais se destacam os
exames laboratoriais, como pontuado em relatórios anteriores a qualidade e efetividade continuam
muito ruins. Os serviços de manutenção e reparos - em especial de refrigeração, veículos e
equipamentos hospitalares - na rede de saúde do município, constituem também um importante
sinalizador da necessidade de melhoria da gestão do sistema de saúde em toda sua cadeia de
processos: da seleção dos prestadores de serviços a permanente avaliação dos respectivos
desempenhos. (...) A Comissão emite parecer pela APROVAÇÃO PARCIAL do Relatório Anual de
Gestão e dos Relatórios de Prestação de Contas e da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na
Gestão da Saúde no Município de Duque de Caxias do exercício de 2017, com as seguintes ressalvas:
(...) A inexistência da implantação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR) e da
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concretização de Concurso Público para provimento efetivo de pessoal nas unidades de saúde
representa mais um dos compromissos assumidos perante este Conselho e não cumprido. E de suma
importância salientarmos que o não cumprimento deste compromisso tem trazido graves prejuízos à
prestação de assistência aos cidadãos. Ora desde 2013, este compromisso tem sido adiado se
agravando com a diminuição do número de pessoal e o aumento da rede de serviços de saúde, o que
demonstra uma contradição. Necessidade de melhorar a gestão dos contratos com os prestadores como
os das áreas já citadas anteriormente neste relatório, cuja qualidade dos serviços tem deixado muito a
desejar, implica mudar processos de trabalho e cobrança permanente da responsabilidade social dos
prestadores de serviços à saúde da população; A Análise qualitativa dos contratos, perpassando pelos
seus objetos e a prestação dos serviços nele firmados nos leva a: I- Recomendar que em toda e
qualquer nova oportunidade de construção de contrato, o(s) Objeto(s) do(s) Termo(s) de
Credenciamento seja(m) melhor descrito(s) afim de que o leitor consiga obter ideia pormenorizada do
dimensionamento e cumprimento em quantidade e qualidade dos serviços contratados, a partir de
estudo técnico das demandas que motivaram a contratualização e melhor acompanhamento da
execução dos serviços contratados, e a recomendação para que nos contratos sejam previstas metas
quantitativas e qualitativas; II- Identificar que nas Unidades de Saúde muitos dos serviços contratados
são parcialmente realizados nos fazendo inferir a ideia de que ou os Contratos possuem tetos
insuficientes para o atendimento da demanda real ou falta fiscalização na sua execução; IIIRecomendar no que se refere aos Laboratórios de Análises Clínicas, que o Município retome a
execução dos serviços laboratoriais, visto que há quadro de RH capacitado e atualmente subutilizado
e/ou não utilizado e a possibilidade de aquisição menos onerosa de equipamentos tecnológicos, além de
também salientar que os serviços terceirizados nas emergências que venham a ser necessários para
complementar o da rede própria tenham seus processos de trabalho desempenhados na Unidade onde o
material foi coletado; IV- Recomendar a partir da análise do contrato com a Bioxxi que a Esterilização
seja reestudada quanto à possibilidade de também ter seus serviços retomados por pessoal próprio e
equipamentos adquiridos em comodato, por exemplo; V- Recomendar a partir da análise do contrato de
“gerenciamento do parque tecnológico ” com a Engeclinic que o mesmo tenha, em momento oportuno,
seu objeto melhor definido, como antes já exposto, e que tanto a manutenção corretiva quanto a
preventiva dos equipamentos contemplados sejam executadas com regularidade; VI- Recomendar a
partir da análise do contrato com a Dacar que a refrigeração das Unidades seja melhor supervisionada
e cobrada, além da revisão periódica do contrato; VII- A partir do contrato com a A trio sugerir maior
estudo sobre dimensionamento de RH administrativo antes de sua contratualização e possibilidade
menos frágil de contratação de RH, já que observamos, a partir de resumo financeiro apresentado pelo
Fundo Municipal da Saúde, que cerca de 11,15% das despesas totais da saúde estão voltados apenas
para esse fim; VIII- A partir do contrato com a Atrio e Renacoop, que demonstram a recorrência na
contratação frágil de terceirizados para a execução de atividade fim, identificar que então ocorre
indubitavelmente a clara insuficiência de RH de nível técnico e superior e sugerir, portanto, maior
estudo sobre dimensionamento desses RH ’s e sua contratação por vínculo mais sólido (concurso
público); IX- Recomendar a partir da análise qualitativa do contrato com a empresa que presta
atendimento ao Transporte Fora de Domicílio (TFD) também o façam em dias de final de semana ou
feriado, uma vez que os usuários podem e são regulados em qualquer dia da semana e de forma
recorrente perdem seus agendamentos pela falta da viatura; X- Recomendar a partir da análise do
contrato da rouparia hospitalar, que a execução seja resgatada à gestão direta; XI- Que a partir dos
relatórios de fiscalização às unidades de saúde do Município feitas por este conselho de saúde e,
encaminhados ao Secretário da pasta, passem a ser tomadas providencias cabíveis e que seja dado
retorno ao Conselho, dentro dos prazos adequados a cada situação. Ao analisarmos o valor das
despesas que vem sendo mantido para a saúde no âmbito municipal do SUS em Duque de Caxias,
concluímos que apesar da construção de alguns equipamentos próprios de saúde desde 2009, o valor
proporcional empregado na saúde diminuiu, foi empregado 21,62% da arrecadação municipal total,
segundo dados do Fundo Municipal de Saúde. Sabemos que isso está acima do constitucionalmente
imposto (15% para os municípios), mas faria mais sentido se houvesse um mínimo crescente
proporcional ao próprio crescimento estrutural da rede. Dentre as considerações mais relevantes
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Dalmir Machado lembrou que a SMS tem uma equipe de própria de manutenção e que por isso a
Comissão de Orçamento solicitou o retorno do Departamento de Manutenção da SMS, que sempre
existiu e só precisa reestruturar para que as reformas possam ser feitas, sem precisar da SMO e destacou
que isso vai ajudar muito. O Conselheiro Antônio, disse que com relação ao que o Dr. Machado
mencionou, de repor dinheiro no Fundo de Aposentadoria do Servidor (IPMDC) é um caminho
importante, mas não vai adiantar, pois existia dinheiro nesse fundo que foi usado em governos passados,
inclusive para a construção do HMMRC e que não adianta só repor dinheiro lá, que o mais importante é
proteger o Fundo de Aposentadoria do Trabalhador antes de colocar mais dinheiro. Disse que nesse
fundo de aposentadoria, havia dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria de todos os servidores e
que para se ter uma noção, no Governo anterior havia um repasse de dezesseis milhões de dinheiro da
saúde para ajudar a pagar os aposentados, pois mexeram indevidamente no Fundo de Aposentadoria e
que nunca ninguém foi punido por isso. A Conselheira, Dra. Flávia disse que pediu para falar, pois o
Departamento do qual ela está na direção foi citado no relatório da Comissão. Destacou que com relação
a equipes incompletas, que a grande maioria de profissionais da Estratégia de Saúde da Família são
estatutários. Que o valor pago pela Cooperativa é baixo e por isso acaba ficando com um déficit e que
com relação aos médicos, buscam atender o mais rápido possível, pois não podem ficar muito tempo
com a equipe incompleta, se não perdem o recurso. Destacou que Duque de Caxias não desabilitou
nenhuma equipe e não perdeu nenhum recurso de repasse esse ano. Que o que perdeu foi
credenciamento, dizendo que a crise também chegou no MS e mudou algumas regras para montar as
equipes e para conseguir montar uma nova, precisa enviar primeiramente o projeto. Com relação aos
agendamentos insuficientes, disse que tudo está envolvido, e que se não tem o profissional, acaba tendo
agendamento insuficiente. Que com relação ao ACS que atendem na recepção, é pelo fato de que não
tem necessidade de ter um funcionário administrativo, mas nada impede de fazer uma escala para
acolher os pacientes que estão agendados e, que tudo é questão de processo de trabalho e destacou que
também por questões de violência muitas vezes precisam fechar alguma Unidade. Disse que está sendo
feito um processo seletivo para Agentes e estão com um grande número de reprovações de candidatos e
não sabe se vão conseguir alcançar a quantidade necessária. Disse que ainda não estão conseguindo
substituir funcionários de férias, mas fazem o possível para não deixar os pacientes desassistidos. O
Conselheiro Pedro Davi disse que gosta de pensar que é muito difícil montar um plano de saúde para
um milhão de pessoas, nesse caso para o Município de Duque de Caxias. Destacou que o conjunto de
políticas que vem sendo tomadas no país inteiro serve para destruir esse plano de saúde. Disse que um
dos Presidentes da Unimed mencionou na mídia, que o modelo do SUS não é mais realidade e que ele
ainda acha que pode dizer como o SUS tem que se comportar. Sr. Pedro Davi destacou que é preciso
reconhecer o esforço do Secretário, que quase nem dorme e fica trabalhando para tentar resolver os
problemas. Que todos podem ter as suas críticas, mas que é preciso reconhecer esse esforço. Que assim
como o Secretário que está sempre pronto para ouvi-los, o mesmo acontece com Dr3. Ivia e Dr3. Clara.
Sr. Pedro Davi Destacou que o Município passou nos últimos anos, por um processo de desmonte e
acredita que seria melhor estruturar o que já existe do que construir outros equipamentos. Disse que sabe
que o dinheiro é pouco, mas que algumas vezes é questão de melhorar os processos. Que os prestadores
precisam cumprir de fato o seu papel, cumprir os contratos. Que a terceirização não acontece só em
Duque de Caxias e é preciso pensar o que pode ser feito em nível local para não desassistir a população.
Lembrou que os pacientes de hemodiálise quase ficaram sem atendimento há pouco tempo e destacou
que enquanto estão aqui nessa reunião tem muitos pacientes sofrendo no hospital ou descendo para uma
sepultura. Disse que não é simples gerir esse hospital, que é muito complexo. Destacou que não está
sendo feito o acompanhamento adequado dos profissionais contratados, de forma que sejam substituídos
aqueles não estão se adequando. Que a Administração Pública precisa reavaliar processos. Destacou que
o Conselho está aqui para ajudar a gestão e não para criticar. Que o papel do Conselheiro é indicar onde
é preciso dar mais atenção. A Conselheira Glória destacou que para dar certo o que foi dito pelo
Conselheiro Pedro Davi, a gestão também precisa ouvir e atender. Por fim, Sr3. Glória agradeceu ao
Diretor do Planejamento, Sr. Hélio, dizendo que o mesmo tem sido muito solícito para atender as
demandas do Conselho e também ao Sr. Vinicius do FMS que tem procurado atender a Comissão de
Orçamento, dentro de suas atribuições. Como mais ninguém se pronunciou, o Vice Presidente, Dr.
[ife*KS7;jï]
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relação a esses relatórios cheguem para a Comissão. Sr. Dilermando pediu para ser avisado pela
Secretária Executiva quando a comissão de visitar for até a UPH Pilar. Dr. Machado explicou que a
secretária não fica sabendo, pois a comissão não avisa, eles resolvem na hora, quando já estão no carro e
por, isso não tem como a secretária avisar. O Conselheiro Jose Miguel disse que não observou no
relatório nenhuma linha a respeito de Saúde do Trabalhador e que quer acreditar que está tudo bem ou
que não é objeto desse relatório e pediu esclarecimentos. A Conselheira Glória explicou que o relatório
é da gestão como um todo e que não é segmentado e que estão falando do exercício de 2017 e que
mencionaram a Atenção Básica no Relatório por esta receber verba direta e que se fosse falar de um
setor/departamento, teriam que falar de todos. Sr3. Glória disse que é preciso que os Conselheiros façam
o dever de casa, com a leitura da Lei 2873 de 28 de Dezembro de 2017, que consta no BO do Município
de número 6490 de 2017, pois a necessidade de revisão dessa Lei foi colocada no Parecer da Comissão,
na última folha. Destacou que essa Lei criou um Fundo para o Hospital do Olho, colocando o Diretor da
Unidade como o ordenador das despesas e que isso está ferindo a Lei. Que é preciso buscar a legalidade
da Lei e se preciso for, farão uma reunião específica para debater o tema. O Conselheiro Antônio
Pereira disse que precisa corrigir uma falha, pois não havia mencionado anteriormente quando
parabenizou a Comissão. Destacou que nada que é feito no Conselho, seria possível sem o apoio e o
trabalho brilhante das servidoras Cláudia e Déa. O Conselheiro Pires falou direcionado para a Dr3 Ivia,
que estava representando o Secretário, destacando que todos os problemas encontrados nas Unidades
quando realizam as visitas, são colocados nos relatórios e que os Conselheiros são os olhos que a gestão
não tem e, que se não for possível resolver os problemas indicados nos relatórios é preciso que ao menos
sejam respondidos. Mais uma vez agradeceu aos membros da Comissão pela excelente redação do
relatório. Conselheiro, Dr. Dalmir Machado disse que o Pires está correto quando diz que a Comissão
não recebe as respostas dos relatórios, mas que a Dr3. Flávia da Atenção Básica já respondeu por escrito
para a Comissão e que é preciso ser justo. Disse que a partir de agora vão passar a colocar prazos para
que os problemas encontrados sejam resolvidos, de acordo com cada situação, retornando ao local para
conferir após o prazo estabelecido e disse que isso é uma maneira de ajudar ao Secretário a resolver os
problemas. E quanto à Dr3. Ivia, destacou que a Subsecretária é muito resolutiva e que sempre atende ao
Conselho e participa das reuniões sempre que é solicitada e que isso é muito importante tanto para o
Executivo como para os Conselheiros. Parabenizou o Prefeito pela escolha, pois Dr3. Ivia é uma pessoa
resolutiva, eficiente e de boa vontade para resolver os problemas. Dr. Machado disse que com relação às
contratações, citou a situação do IPMDC que já chegou a ter um saldo em caixa de cinqüenta milhões e
que hoje não tem, e destacou ser necessária contratações por concurso público, explicando que se um
jovem passa no concurso com vinte e um anos, ele vai contribuir até a idade de 65 anos. Dr. Machado
disse achar que não deveria existir limite de gastos com a saúde, pois a Lei maior é a vida, mas que é
preciso respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacou que estão entrando muitos profissionais
despreparados para trabalhar nas Unidades e que isso é um risco para os pacientes e fica triste com a
postergação da realização do concurso público. A Conselheira, Dra. Ivia destacou que o trabalho da
gestão é remunerado e que o trabalho dos conselheiros é voluntário e que o mínimo que a gestão pode
fazer é participar em todos os momentos, espelhando-se na dedicação dos conselheiros. Com relação aos
relatórios das visitas, disse que reconhece que de modo geral a gestão não tem respondido, pois não tem
conseguido atender num prazo razoável a todos os problemas apontados nas Unidades e que até fica
mais tranqüila quando a Dr3. Flávia responde. Disse que a SMS não tem competência para resolver
todos os problemas, pois a grande maioria das vezes tem a ver com a SMO e não gosta de responder que
não pode resolver e acaba não respondendo de fato. Disse que é bom quando a comissão coloca prazo e
acha que isso é fundamental. Com relação à Lei citada pela Glória, Dr3 Ivia disse que já levou o
problema para a Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito e que parece que teve mesmo um
equívoco. Destacou que a intenção era criar um fundo meramente contábil e não sabe o que ocorreu com
a pessoa que criou a Lei e que ela se equivocou, provavelmente. Dr3. Ivia destacou que a Lei já está
sendo revista por Ato Próprio da Administração e se for necessário poderão fazer o encontro que a
Glória propôs, mas que acredita que não será necessário. A Conselheira Glória disse que o que pode
ser feito é abrir a conta no FMS para esse fim e, o que é preciso de fato, é que o FMS tenha autonomia
para pagar a quem precisar pagar sem ter que pedir autorização para tal fim. O Conselheiro, Dr.
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destacamos que ocorreu atraso em obras de construção e reforma de algumas unidades de saúde do
município e isso revela a falta de compromisso da gestão com o que é pactuado com o Conselho
Municipal de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil E nesse contexto do atraso das
obras, salientamos também a não realização da Casa da Mãe Caxiense, unidade referência em
obstetrícia de baixo risco, planejada e pactuada, porém ainda não executada. Por tudo acima exposto,
reiteramos a necessidade de maior cuidado no que se relaciona a contratação de RH. Há uma
persistência histórica de contratação de RH por vínculos frágeis (cooperativa) para o exercício de
atividade fim com alta rotatividade de pessoal, o que gera prejuízos qualitativos ao município quando
da inviabilização de planejamento a médio e longo prazos e visão de futuro nos serviços. Outra questão
não menos importante é observarmos que a ampliação da rede com a constante demissão dos recursos
humanos nos leva a inferir a ideia de uma diluição da mão de obra permanente e remanescente. Urge
em caráter de urgência urgentíssima a realização do concurso público para provimento de atividades
fim compromisso este firmado no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Ressalvas: - No Programa
da Estratégia da Saúde da Família observou-se que no ano de 2017, ocorreram falhas nos seguintes
itens: Equipes incompletas em algumas Unidades Básicas de Saúde, agendamento insuficiente, agentes
comunitários que deixam de fazer suas funções para ficar substituindo recepção, falta de agentes
comunitários de saúde em algumas áreas, não substituição de profissionais nas UBSs no período de
férias; - Recomenda-se reestruturação do Departamento de Manutenção e Reformas da Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias; - Revisão da Lei Municipal n°. 2873 de 28 de
Dezembro de 2017 que trata da criação do Fundo Municipal para Aparelhamento e Manutenção do
Hospital do Olho Julio Cândido Brito. Duque de Caxias, 26 de Maio de 2018”. Assinarão o Relatório,
após aprovação da Plenária, os representantes da Comissão de Orçamento e Finanças do
COMSADC: Conselheira Maria da Glória Ferreira dos Santos - Segmento Usuários - Movimento
União de Bairros/Federação das Associações de Moradores de Duque de Caxias; Conselheiro Dalmir
Machado - Segmento Usuários - OAB - Duque de Caxias; Conselheiro Pedro Davi de Oliveira Silva
- Segmento Profissionais de Saúde - COREN - Conselho Regional de Enfermagem e Conselheira Ivia
Nadia Kobs - Segmento Gestor - Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Durante a
Leitura não houve nenhum destaque, mas antes de colocar o Relatório em votação, o VicePresidente Dr. Dalmir Machado, perguntou se alguém gostaria de fazer uso da palavra, e se
inscreveram os seguintes conselheiros/principais destaques: O Conselheiro Antônio Pereira
parabenizou a Comissão de Orçamento pela brilhante execução do relatório e pela forma como os
problemas foram passados para o papel. O Conselheiro, Dr. Ildenir também parabenizou pela
execução do Relatório e propôs que esse documento não seja encaminhando somente para a gestão da
SMS, mas também para o Ministério Público. Ficando esclarecido pelos membros da Comissão, que
isso já seria feito normalmente. O Conselheiro, Dr. Machado disse que é válida a colocação feita pelo
Dr. Ildenir, apesar de estar sendo feito dessa forma. O Conselheiro Pires agradeceu e parabenizou a
Comissão e destacou a necessidade de realização do Concurso Público, conforme indicado no relatório e
também sobre a forma de contratação de terceirizados, explicando que tem pessoas que não possuem
condições de assumirem certos cargos e que os currículos precisam ser muito bem avaliados. O
Conselheiro Dilermando disse que lendo o relatório observou que viu muito do que ele já vinha
indicando, quando enviava as atas das reuniões do Conselho Gestor do Pilar para o e-mail do
COMSADC e citou como exemplo do que indicou, a falta de profissionais e problemas com o
Laboratório, que disse não funcionar. Disse que é preciso valorizar o trabalho realizado pelo Conselho.
Elogiou a forma com que as funcionárias do Conselho Cláudia e Déa realizam o seu trabalho. O
Conselheiro, Dr. Machado disse que o Sr. Dilermando pode ficar tranqüilo, pois a forma com que ele
vem fazendo o seu trabalho no Conselho Gestor da Unidade, enviando relatórios para a Comissão
Executiva, tem colaborado muito e disse que todos deveriam agir da mesma forma. Dr. Machado disse
que com certeza as funcionárias do Conselho têm imenso prazer em atender o Sr. Dilermando, sempre
que ele precisar de ajuda. Dr. Machado destacou que qualquer problema que chegue ao seu
conhecimento e que precise da sua ajuda, no dia seguinte mesmo ele marca com a comissão de visitas e
vai até a Unidade para apurar o fato e encaminha o Relatório ao Secretário de Saúde e também para as
Subsecretárias para as providências cabíveis, e destacou que ainda está faltando que as respostas com
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Machado, colocou em votação O RELATÓRIO COM O PARECER DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO E FINANÇAS DO COMSADC, QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.
A reunião foi encerrada às 10:40 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, 26 de Maio de 2018.
, , —• 138-s
Ia' 05925Claudia Regiifá J. A. Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC
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RESOLUÇÃO N° 020/COMSADC/2018
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RESOLUÇÃO N° 022/COMSADC/2018

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

“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 Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, que sejam incluídos na Tabela
Municipal o Exame e o Procedimento abaixo relacionados:

Art. 1° - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme

registrado em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC 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 na UPH Pilar localizada no Segundo Distrito e na
UPH Xerém localizada no Quarto Distrito do Município de Duque de Caxias.

I - Estudo Imonuhistoquimico de Neoplasias Malignas - Valor Total do Exame: R$
390.00 (trezentos e noventa reais), sendo: Código 02.03.02.004-9 - Valor da Tabela SUS: R$
92.00 (noventa e dois reais), Valor a ser complementado por Tabela Municipal: R$ 298,00
(duzentos e noventa e oito reais); e

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

II - Sedação para a realização da Ressonância - Valor Total do procedimento R$
300,00 (trezentos reais), sendo: Código 04.17.01.006-0 - Valor da Tabela SUS: R$ 15,15 (quinze
reais e quinze centavos), Valor a ser complementado por Tabela Municipal: R$ 284,85 (duzentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018
-: íi. dura lucia C.S. Carvalho
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Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
DuqueLde Caxias, 11 de Junho de 2018
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HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 020/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias,-11 de Junho de 2018
(\
Washington Reis de Oliveira
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HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 022/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 14 de Junho de 2018
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RESOLUÇÃO N°. 023/COMSADC/2018

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

“Tornar pública 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 Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais,

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

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que foi
aprovado pela Plenária do COMSADC, conforme registrado em ata, a 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.
Art 2o- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir desta data.
M tó ü & w y

Subsecretária de Moniiora
Reaulação e Nscalizacàc «m
CRM52 57138-5

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme
registrado em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC o nome do Conselheiro, Sr. Jose
Miguel da Silva, representante do segmento Usuários pela Associação ECOCIDADE, para
participar do Projeto ComunicaSUS, conforme solicitação do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
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Presidente do COMSADC

Resolução editada porr

Resolução editada por

Cláudia Regina dêlTA. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Cláíidia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a Resolução n°
021/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 023/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018
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Segunda-feira
18 de Junho de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO
MUNICIPAL

DE SAUDE

“Tornar pública deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

“Tornar pública 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 Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,

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

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho 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

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme registrado
em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a deliberação abaixo, para que seja
cumprida pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil:

registrado em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a substituição da Representante,
do Segmento Profissionais de Saúde, na Comissão de Comunicação, Organização de Eventos e de
Educação Permanente para o Controle Social no SUS (Acompanhando também a implantação e
funcionamento dos Conselhos Gestores), tendo em vista que a representante anterior, Sr3. Claudete
Marcolino do Carmo não faz mais parte do Conselho, passando a compor a referida comissão a
partir desta data, a Conselheira Dominique Ferreira da Silva.

I - Que a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil reveja no prazo de
trinta dias a conta da publicação da Resolução, o quadro técnico da enfermagem das Unidades de
Saúde do Município que funcionam vinte e quatro horas, tendo em vista que os Conselheiros do
COMSADC observaram que o quadro atual de RH não tem sido suficiente para suprir a demanda
de atendimentos.

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

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

1 de Junho de 2018
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Ciáudia Regiiía de J. A. dós Santos
Secretária Executiva do COMSADC

íúdia Regiiiá deiff ALdbs 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° 024/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 026/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018
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“Tornar pública deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

RESOLUÇÃO N°. 027/COMSADC/2018

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme
registrado em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a deliberação abaixo, para que
seja cumprida pela Cooperativa que presta serviço para o Município:

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme registrado em
Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a seguinte deliberação:

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

I - Realização de Concurso Público para provimento de cargos de nível superior e médio para
desempenho de atividade fim na área da saúde, cumprindo dessa forma o compromisso firmado no Termo
de Ajustamento de Conduta - TAC.

Duque de Caxiás^ 11 de Junho de 2018
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Clara Lucia
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Presidente do COMSADC

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

Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018

Jcttíúú

Oíaudia Regina de J. A.'dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Resolução edjtadaupor

HOMOLOGO

Secretária Executiva do COMSADC

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 025/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018

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

do

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião Ordinária
realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do
Carmo, Duque de Caxias,

I - Que os Responsáveis pela Cooperativa que presta serviço para o Município, na
pasta da Saúde, encaminhem para a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e esta para a Sala do
COMSADC, os Currículos e Diplomas de seus cooperados que trabalham nas diversas Unidades
de Saúde do Município no prazo de quinze dias a partir da publicação da Resolução.

\
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Considerando que a Comissão de Orçamento e Finanças do COMSADC, também vem
sinalizando em seus relatórios, sempre que emite parecer sobre a análise dos Relatórios Anuais de Gestão e
dos Relatórios de Prestação de Contas e da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão da Saúde no
Município de Duque de Caxias, sobre a necessidade em caráter de urgência da realização do Concurso
Público;
Considerando que foi assinado no ano de 2014, o Termo de Ajustamento de Conduta, que entre
outros itens, firmou o compromisso da Prefeitura de Duque de Caxias junto ao Ministério Público Estadual
(2a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana I), conforme Cláusula 3a,
Inciso III do TAC “...Realizar Concurso público para provimento de cargos de nível superior e médio para
desempenho de atividade fim na área da saúde...”; e

RESOLVE:

Washington Reis '
Prefeito Municipal

DE SAUDE

Considerando que o Conselho Municipal de Saúde vem sinalizando para a atual gestão, assim
como para gestões anteriores, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, sempre
registrado nas atas das plenárias em que o assunto foi tratado, a necessidade de realização de Concurso
Público para as atividades fins na área de Saúde do Município de Duque de Caxias;

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

S

CONSELHO
MUNICIPAL

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

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,
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RESOLUÇÃO N°. 025/COMSADC/2018
comsadc.sms@gmail.com - Tel.: 2773-6318

Resolução editada por
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Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Resolução editada

HOMOLOGO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO N°. 026/COMSADC/2018

RESOLVE:
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RESOLUÇÃO N°. 024/COMSADC/2018
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Boletim Oficial
CONSELHO
do Município
MUNICIPAL

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a Resolução n°
027/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018
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RESOLUÇÃO N°. 028/COMSADC/2018
“Tornar pública deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”
0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

Art. 1° - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme registrado
em Ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a seguinte Nota de Repúdio:
1 - NOTA DE REPÚDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - N°
01/2018 - “A Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, apresenta para a Plenária do COMSADC esta Nota de Repúdio tendo em vista que algumas
das contrações que estão sendo realizadas para os cargos de Direção e Funções Administrativas
para as diversas Unidades de Saúde do Município, não apresenta nenhum critério técnico, fato
comprovado e que foi amplamente veiculado através da impressa e redes sociais, ocorrido no dia
11 de abril de 2018, em que um desses servidores fez disparos com arma de fogo em ambiente de
trabalho.
Diante deste fato, este Conselho, cumprindo sua função fiscalizatória e deliberativa
recomenda que o Gestor Municipal reveja a forma de contração e contrate quem de fato tenha
expertise para trabalhar no cargo ou funções que lhes serão atribuídas”.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias,Q 1 de Junho de 2018

08. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, 199 e a Secretaria Munici
pal de Meio Ambiente, (21) 2773-8493, qualquer anormalidade que possa ser classificada
como acidente;
09. Atender á DZ-1.310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovâda pela Deliberação
CECA 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.R.J. de 21.09.04, apresentando-os trimestral
mente à SMMA;
10. Atender à Resolução n°001/90 de CONAMA, de 08.03.90, publicada no D.O.U. de 02.04.90,
que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;
11. Instalar no acesso ao empreendimento, em local visível, placa informativa com as seguintes
características:
•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;
•Medindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do solo;
•Indicando a razão social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambiental e demais núme
ros de diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

12. Caso necessário, implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-lo
de sistema de tratamento de esgoto de acordo com a NBR-7.229 da ABNT e a DZ-215 da
CECA;
13. Atender à Resolução n° 307 do CONAMA, de 05.07.02, publicada no D.O.U. de 17.07.02,
que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da constru
ção civil;
14. Manter umedecidas as vias de tráfego internas e externas, de modo que as emissões de ma
terial particulado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer dos pontos gerados, e
que não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro de obras;

Clara Lucia Correa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Rqsolução editada por

15. Atenderá Lei Federal n° 12.651, de 25.05.12, publicada no D.O.U. em 28.05.12, que dispõe
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;

{ú*.
láudia Regina de JTA^dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

16. Construir as redes de esgotamento sanitário conforme as exigências técnicas da CEDAE;

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 028/COMSADC/2018 de 11 de Junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de
Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 11 de Junho de 2018

17. Implantar a rede de drenagem pluvial conforme projeto aprovado pela SMO do Município de
Duque de Caxias;

te ã

18. Não usar de fogo ou de produtos químicos de qualquer espécie para eliminação da vegeta
ção. Bem como não enterrar os produtos ou sub-produtos oriundos da supressão;

S

19. Não depositar qualquer material oriundo da supressão em encostas, em APP, em mananci
ais hídricos ou nos fragmentos florestais;

Washington Reis
Prefeito Municipal

U
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06. Atender à DZ-215.R4 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes
líquidos de origens Sanitárias, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 de 25.09.07 e pu
blicada no D.O.R.J. de 05.10.07;
07. Atender a NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para lançamento de efluentes líquido, aprovada
pela Deliberação CECA n° 1.007 de 04.12.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86;

RESOLVE:

if f

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Condições de validade específicas:

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

pâqiná 02'

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE
LICENÇAS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Continuação Condições de validade específicas:

20. Caso haja geração de material de bota-fora proveniente das obras, somente poderá ser dis
posto de material de bota-fora proveniente das obras em local licenciados ou previamente
autorizados pela SMMA ou 1NEA/RJ;

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTI

21: Caso haja necessidade de importar material para aterro, somente de jazida licenciada pelo
INEA ou Resíduos de Construção Civil (RCC) de empresas licenciadas;
22. Atenderá NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação
da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume, da ABNT;

DUQUE DE

CAXIAS

MAIS COMPROMISSO. MAIS FUTURO.

L IC E N Ç A

D E

23. Proceder a cobertura da carga com lona, não sendo permitido o uso de outro material para
cobrir a caçamba, e a lavagem dos pneus dos veículos na saída dâ obra, de modo a evitar o
transbordamento e o carreamento de material particulado para as vias públicas;

IN S T A L A Ç Ã O

N°019/2018

24. Atender às Normas municipais quando ao tráfego de veículos durante as obras;
25. Implantar durante realização das obras dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização
para veículos, de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes;

TO

O SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede a presente
Licença de Instalação n° 019/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS inscrita no CNPJ n° 29.138.328/0001-50, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, estabelecida na Avenida Jaques de Molai, n° 151, Jardim Primavera, 2o Distrito do Município de Duque
de Caxias/RJ.

26. Será de responsabilidade do construtor qualquer dano ambiental que ocorra em razão da
obra;
27. Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
28. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue;

Esta Licença será publicada no Boletim Oficial, conforme
determina a Portaria n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.
Objetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para urbanização da Praça Sete e Reforma
de Campo, área total da obra de 1.441,85m2, Sito a Rua 7, Vila Canaã, 4o Distrito do Município
de Duque de Caxias/RJ.

*

Coordenadas Geográficas: 23K LONG.: 0676547.24 m E LAT.: 7495678,28 m S DATUM WGS84.
Condições de validade gerais:
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01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no
Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta
licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006
e Decreto Municipal 5204/2007;
02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

l

30. Submeter previamente à SMMA para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação da
atividade;
31. Manter atualizados junto à SMMA os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;
32. A SMMA, exigirá outras informações, caso julgue necessário.

Duque de Caxias, 28 de maio de 2018.

Este documento não dá ao requerente o direito de propriedade da área ou do imóvel

1

Esta Licença é válida até 28 de maio de 2020, respeitadas as condições nela esíabelecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do
Processo Adm inistrativo n° 53457/2018.
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03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder
sua validade e deverá ter o seu original disponível no local da atividade licenciada para efeito
de fiscalização;

CíPtl
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29. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios a proliferação de vetores (insetos e roe
dores nocivos);

04. Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 (cento e vinte dias) dias antes do venci
mento do seu prazo de validade, caso haja necessidade;
05.

Esta licença é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;

CELSO LUjIS IfEREIRA DO NASCIMENTO
Secretário'" de Meio Ambiente

SECRETARIA MU.NÍCIPiAL DE MEIO AMBIENTE
MATRÍCULA N° 35420-1

P.ágínWde:03‘,"r

Segunda-feira
18 de Junho de 2018

15

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6558
IPMDC
ATOS DO PRESIDENTE
AUTORIZO

] Processo cr

l
L IC E N Ç A

P R E V IA

_ó(_
f\

j

tamagwasaateatelitiiIwiWftMitosil^^

f ü

í h

r i c

â

'

_______________

•

2A
'

, :.

Processo n° 2018.1030.50Q516-PA

N°019/2018

P ro c esso rs°'53938/2018
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede a presente Licença
Prévia n° 019/2018, à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, inscrito no CNPJ sob o n°
29.138.328/0001-50, localizada na Rua Jacques de Molay, n° 151, Figueira, 2o Distrito do Mu

■

nicípio de Duque de Caxias/RJ.

« 1 Í*

Esta Licença será publicada no Boletim Oficial, conforme determina a Lei Orgânica Munici
pal parágrafo 1odo artigo 153, do Município de Duque de Caxias/RJ.

No uso das atribuições legais AUTORIZO a licitação na modalidade convite

O b je tivo : Trata-se de uma Licença Prévia, para futura instalação do Centro Especializado de Odontolo
gia - CEO, com uma área prevista a ser construída de 420,37m2, localizado na Rua Doutor Manoel Teles,
esquina com a Avenida Henrique Valadares, s/n°, Prainha, 1o Distrito do Município de Duque de Caxi
as/RJ.

visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de

H

Coordenadas Geográficas:
em UTM - DATUM WGS 84 zona 23K, 0672169,88 m E Longitude; 7477838,88 m S Latitude.

veiculo automotores em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Duque de Caxias —IPMDC, nos moldes da Lei Federal n° 8.666/96.

i

C o n d iç õ e s de v a lid a d e g e ra is :

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no
Estado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta licença, enviando có
pias das publicações a SMMA;

J ty .

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC
Matricula: 6/06489

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimen
to ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;
03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder
sua validade, e deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscaliza
ção;
Esta Licença é válida afé 28 de maio de 2019, respeitadas as condições neia estabeleci
das, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do Processo n°
53938/2018 e seus anexos.
04. Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 (cento e vinte dias) dias antes do vencimen
to do seu prazo de validade, caso haja necessidade;
05. Não Iniciar as obras antes da obtenção da Licença de Instalação - L.I.;

á U fe

06. Está licença é pertinente aos aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;
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LICENÇA PREVIA
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FUNDEC
ATOS DO PRESIDENTE

LP N°019/2018í

Condições de validade específica:
07. Apresentar na ocasião do requerimento de L.I.:
• Cópia da Licença Prévia;
• Laudo de Exigência do Corpo de Bombeiro;
•Autorização de Supressão de Vegetação emitida pela SMMA, caso haja necessidade;
•Autorização de Movimentação de Solo emitida pela SMMA, caso haja necessidade.

• CEPAE;
• Memorial de Cálculo do sistema de tratamento de esgoto sanitário;

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município D e Duque D e Caxias - IPMDC
Rua José de Alvarenga n° 642, Centro. Duque de Caxias - RJ. CEP 25.020-140. Telefone (21) 3257-6000

08. Considerar na elaboração dos projetos de tratamentos:
® DZ-215:R4 - Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária;
® DZ-1.310-R7 - Sistema de Manifesto de Resíduos;
® NT-202.R10 - Critérios e padrões para lançamento de efluentes líquidos;
® NBR-10.151 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedi
mento;
• CONAMA 001/90 - Critérios e Padrões de Emissões de Ruídos;
© Projeto de construção e destinação dos resíduos sólidos da construção civil e resíduo inerte de acordo com a
NBR-15.113 - da ABNT.

09. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional / empresa devidamente habilitado,
que apresente projetos e ART;
10. O projetista/responsável é o responsável, técnico pelo empreendimento, ora aprovado, quan
tos aos aspectos de dimensionamentos;
11. Submeterá SMMA para análise e parecer, qualquer alteração do projeto;
12. Manter atualizados junto à SMMA, os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;
13. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;
Este documento não dá aô requerente <) direito de propriedade da áréàoüdq imóvel

m

Duque de Caxias, 28 de maio de 2018
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Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6558
PODER LEGISLATIVO
DO PRESIDENTE
. Estado do RioATOS
de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
EMENDA À

LEI ORGÂNICA

N° 38,

DE 10

DE MAIO DE 2018.

A ltera o art. 121 d a Lei O rgân ica d o
M unicípio d e D u q u e d e C a x ia s,
para d isp or so b r e m ed id a d e a p o io
a o id o so m ed ia n te cria çã o d e
gratu id ad e no tran sp orte coletivo.

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DUQUE DE CAXIAS, d e a co rd o co m o q u e d isp õ e o Artigo 31, da Lei

O rgân ica M unicipal, prom ulga a se g u in te E m en d a:

Art. 1o O p arágrafo ú nico do art. 121 d a Lei O rgân ica do
M unicípio d e D u q u e d e C a x ia s p a s s a a vigorar com a se g u in te
red ação:

“Art. 121
Parágrafo único. Aos maiores de 60 (sessenta)
anos de idade é garantida a gratuidade no
transporte municipal coletivo de passageiros
operado por empresa pública, sociedade de
economia mista ou sociedades empresárias
privadas mediante concessão, permissão,
ou decisão judicial.”
Estado doautorização
Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Art. 2 o. E sta E m en d a à Lei O rgân ica d o M unicípio d e D u q u e
d e C a x ia s entra em vigor na d ata d e su a p u b lica çã o , r e v o g a n d o -se a s
d is p o s iç õ e s em contrário.
■i

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 10 d e

m aio d e 2 0 1 8 .

		 Segunda-feira
18 de Junho de 2018

