Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6621 • Duque de Caxias • Estado do Rio de Janeiro • 19 de Novembro de 2018
PODER EXECUTIVO
Prefeito Municipal
Washington Reis de Oliveira
Vice-Prefeito Municipal
Marcos Elias Freitas Pessanha Moreira
Secretaria Municipal de Governo
João Carlos de Sousa Brecha
Procurador Geral do Município
Maurício Gomes Vieira
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Aroldo Candido de Brito
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação
Leandro Teixeira Guimarães
Secretaria Municipal de Controle Interno
Luciana Ribeiro Gomes
Secretaria Municipal de Administração
Francisco Costa Klayn
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Carlos Soutinho de Mello
Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
Eduardo Macedo Feital
Secretaria Municipal de Obras
João Carlos Grilo Carletti
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Agricultura, Abastecimento e Pesca
Ailton Abreu Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
Claudia de Araujo Viana
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
José Carlos de Oliveira
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Daniele Marques Corrêa Reis de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Marcus Vinicius de Moraes Guimaraes
Secretaria Municipal de Políticas de Segurança,
Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas
Robson Paschoal Alves André
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Sérgio Alberto Corrêa da Rocha
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Celso Luis Pereira do Nascimento
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
Fábio Tenório Cavalcanti Francesconi
AUTARQUIAS
IPMDC – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Duque de Caxias
Presidente: Marcelle de Castro Fabiano
FUNDEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias
Presidente: Ed Wilson Lino da Silva

PODER LEGISLATIVO
Presidente
Sandro Ribeiro Pedrosa
1º Vice-Presidente
Carlos Alberto Oliveira do Nascimento
2º Vice-Presidente
Ailton Abreu Nascimento
1º Secretário
Marcos Paulo Barbosa Tavares
2º Secretária
Delza Oliveira Sant’anna de Almeida
Diretor Geral
Roberto Ferreira de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
Diretora do Fórum
Dra. Mafalda Lucchese
Varas Criminais
1ª Vara: Dra. Alessandra da Rocha Lima Roidis
2ª Vara: Dr. Alexandre Guimaraes Gaviao Pinto
3ª Vara: Rafael Estrela Nobrega
4ª Vara: Dr. Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo
Varas Cíveis
1ª Vara: Dr. Belmiro Fontoura Ferreira Goncalves
2ª Vara: Dr. Paulo Jose Cabana de Queiroz Andrade
3ª Vara: Dra. Renata de Lima Machado Rocha
4ª Vara: Dr. Claudio Augusto Annuza Ferreira
5ª Vara: Vago
6ª Vara: Vago
7ª Vara: Dra. Amalia Regina Pinto
Varas de Família
1ª Vara: Dra. Mafalda Lucchese
2ª Vara: Dra. Andrea Barroso Silva de Fragoso Vidal
3ª Vara: Dr. Fernando Antonio de Souza e Silva
4ª Vara: Dr. Maxwel Rodrigues da Silva
5ª Vara: Dra. Vera Maria Andrade Lage
Vara da Infancia, da Juventude e do Idoso
Dra. Juliana Kalichsztein
Juizado da Violência, Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Dr. Antonio Alves Cardoso Junior
Primeiro Juizado Especial Civel:
Dr. Valmar Gama de Amorim
Segundo Juizado Especial Civel:
Dra. Simone de Freitas Marreiros
Terceiro Juizado Especial Civel:
Dr. Luiz Alfredo Carvalho Junior
Primeiro Juizado Especial Criminal:
Dr. Marcelo Menaged

SUMÁRIO
•
•
•
•
•
•
•
•

PODER EXECUTIVO:
Atos do Prefeito Municipal
Atos do Secretário Municipal de Governo
Atos do Secretário Municipal de Administração
Atos do Secretário Municipal de Obras
Atos do Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
Atos do Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Atos do Secretário Municipal de Meio Ambiente

2

		 Segunda-feira
19 de Novembro de 2018

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6621

As matérias para publicação neste Boletim poderão ser enviadas para o e-mail: pmdcboletimoficial@gmail.com, conforme dispõe
o Decreto Municipal nº 6.925, de 10 de janeiro de 2018 (Boletim 6494 10 de janeiro 2018). Somente os servidores credenciados junto à
Secretaria de Governo/Divisão de Boletins poderão fazer a remessa eletrônica para publicação.

PODER EXECUTIVO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

CPL – Comissão Permanente de Licitação

DECRETO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N9 7.097, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.

A ltera o Decreto n - 6.743, de 02 de ja n e iro de 2017;
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da a tribuição que lhe confere o
art. 188, § 29, da Lei Orgânica deste M unicípio,

Considerando os Ofícios n 9 2043 e 2044/18-G ABIN/SM E e os Processos A dm in istrativo s
nos0 0 3 /0 0 1 9 5 /2 0 1 8 e 003 /00 1 96 /2 01 8 ,

DECRETA:
A rt. I 9 A ltera a e stru tu ra adm inistrativa da Secretaria M u nicipal de Educação, sem aum ento
de despesa:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 014.000551/2018
OBJETO: Aquisição de equipamentos para o Centro Especializado
em Reabilitação (CER IV), dos itens que foram desertos no
Processo Licitatório anterior, cumprindo assim uma exigência
mínima do Ministério da Saúde para habilitação da Unidade.
DATA E HORA DO CERTAME: 04 de dezembro de 2018, às
10:00hs
RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações – End.: Alameda
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ, mediante
apresentação de pen drive, ou através do Portal da Transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

I - ficam rem anejados:
a) um cargo em comissão, C oordenador de A com panham ento aos Conselhos Escolares (símbolo
CC/2) localizado no item "3 1 .1", letra "m " do Anexo I do Decreto n 9 6.743, de 2017;
b) um cargo em comissão, Chefe de Núcleo (símbolo CC/5) localizado no ite m "3 7 ", letra "m "
do Anexo I do Decreto n9 6.743, de 2017;

Em 19/11/2018.

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

c) um cargo em comissão, Assistente O peracional (sím bolo CC/3) localizado no item "4 1 ", letra
"m " do Anexo I do Decreto n 9 6.743, de 2017;
II - ficam transform ados, em decorrência do inciso I deste artigo:
a) um cargo em comissão, C onsultor Técnico (sím bolo CC/1), localizando-se no item "4 .3 ", letra
"m " do Anexo I do Decreto n9 6.743, de 2017; e
b) duas funções de confiança, Assistente de G abinete (sím bolo FC/1), localizando-se no item
"2 .1 ", letra "m " do Anexo I do Decreto n9 6.743, de 2017.
A rt. 2 9

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Administração

Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a co nta r de

l 9 de n ovem bro de 2018.

P refeitura M u nicipal de Duque de Caxias, 16 de novem bro de 2018.

PORTARIA
PORTARIA N. 1926/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 16 de novembro de 2018,
SHAALY RODRIGUES LEITE DE SOUZA LIMA, do Cargo em
Comissão de Coordenador Administrativo, Símbolo CC/2+70%,
código H-47.0/3, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 14/11/2018.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 964/SMA/2018
Averbando, com base no inciso III do artigo 84, da Lei n.º
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 699 (seiscentos e noventa
e nove) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) a
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) FERNANDO HENRIQUE
DA ROCHA FIGUEIRA, matrícula n.º 07760-1, lotado(a) na
SMSDC, no(s) período(s) de 15 de abril de 1991 a 18 de março de
1993, conforme Processo n.º 55.387/2017, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 05/11/2018.
(Republicação)
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
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SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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N.° 105/2018 - SMO
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O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de
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Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;
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RESOLVE:

Designar, como Responsáveis os Srs. Valber Rodr gues Januario, matrícula 35.177-6,
Ornar Kirchmeyer de Lima, matrícula 20.501-4 e Murilo de Souza Vieira Muniz, para
sem prejuízo de suas funções, a contar de 16 de novembro do ano em curso, para
analisarem os serviços em duplicidade referente às empresas TGM Terraplanagem e
Locações de Máquinas e Equipamentos - EPP, Contrato n° 01-003/2017, Estevão
Construtora

Ltda.,

Contratos

n°

01-02/2017,

01-A/006/2017,

01-A/001/2018,

01-A/007/2018, Green Life Execução de Projetos Ambientais Ltda., Contrato n°
01-063/2014 conforme relatórios do transbordo através do contrato junto a ETR Jardim
Gramacho S/A., Contratos n° 01-003/2014 e 01-032/2017, que versa sobre estação de
transferência para disposição de resíduos coletados no Município de Duque de Caxias

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 16 de Novembro de 2018.

Secretário Municipal de Obras
Matrícula: 35.145-8
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Secretaria M unicipal de Obras - Rua Jacques de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ.
CONSELHO
DO RIO
DE JANEIRO
CEP: 25.230-010 - Tel.:ESTADO
2773-6150
- e-mail:
smo@ duquedecaxias.rj.gov.br MUNICIPAL
PREFEITURA
MUNICIPAL DEMunicipal
DUQUE DE CAXIAS de Saúde
COMSADC
–CONSELHO
Conselho
MUNICIPAL DE SAÚDE

DE SAUDE

RESOLUÇÃO N° 046/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, Dr‘. Clara Lucia Corrêa 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 Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no
dia 06 de Outubro 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 d
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Secretária Executiva do COMSADC

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Alt. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 046/COMSADC/2018 de 12 de Novembro de 2018, do Conselho Municipal de
Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 12 de Novembro de 2018

Washington Reis de Oliveira
Prefeito Municipal

103
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mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.
A reunião teve início às Nove horas e Quarenta Minutos, com Quorum de Vinte e Um Conselheiros
com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Nove representando os Gestores / Prestadores /
Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Doze representando os Usuários. 1-)
Composição da Mesa: Presidente do COMSADC: Dr'. Clara Lucia Corrêa dos S. Carvalho;
Representando o Secretário Municipal de Saúde: Subsecretária de Administração e Gestão de
Pessoal da SMSDC, Dr1 Ivia Kobs; Secretária Executiva: Sr1. 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. DRa. CLARA REGISTROU A PRESENÇA DAS ALUNAS DE SERVIÇO
SOCIAL DA UNIGRANRIO E TAMBÉM DOS ALUNOS DO CURSO ELO DE
ENFERMAGEM, SENDO AUTORIZADO O REGISTRO DE FOTOS QUE HAVIA SIDO
SOLICITADO PELAS ALUNAS PARA COLOCAREM EM SEUS TRABALHOS
ACADÊMICOS. DR*. CLARA PEDIU QUE AS FALAS SEJAM SUSCINTAS E OBJETIVAS
DE FORMA A FACILITAR A REDAÇÃO DA ATA PELA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO
COMSADC. 03-) Informes: a-) Conselheiro Antônio - O Conselheiro disse que na verdade não é um
informe e sim um elogio que ele quer registrar. Destacou que falou com a Executiva que precisava fazer
um elogio para a equipe do HÍIS e da UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia, que mesmo com todas as
dificuldades, tem se desdobrado muito para dar conta dos problemas. Disse que em especial, quer fazer
um elogio ao Administrador do H1IS, Sr. Bruno presente na Plenária, dizendo que o mesmo tem um
papel importante no processo e também ao Sr. Gilberto, Administrador da UPA Pediátrica, destacando
também que ambos fazem a diferença, b-) Reunião do Fórum de Conselhos de Saúde da Região
Metropolitana I - será realizado no dia 01 de Novembro de 2018, das 10:00 h as 12:00 h, no Auditório
do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, e-) Dr" Ivia apresentou, a pedido do
Conselheiro Mareos(Quinho), os Diretores da UPH Xeréin, que estavam presentes na Plenária: Sr.
Paulo - Diretor Administrativo, Sr. Jairo - Diretor de Enfermagem e Dr. Marcos —Diretor Geral. O
Conselheiro Marcos (Quinho) disse que na verdade seu pedido foi no intuito de que a Plenária tome
conhecimento de quem são os Diretores das Unidades. Dr". Ivia agradeceu pela presença dos Diretores
da UPH e informou que houve mudança na Direção Geral da UPH Equitativa, e que Df1. Paula não pode
comparecer na Plenária para apresentar o novo Diretor, pois a mesma teve que ir para o hospital por
conta da gravidez de risco e o novo Diretor é o pai dela, que a acompanhou na consulta e que ele virá na
próxima reunião. Dr. Ivia disse que a pedido dos Conselheiros, a gestão da SMS tem solicitado que os
Diretores de todas as Unidades se façam presentes nas reuniões e convidou os demais Diretores que
estavam presentes na Plenária para irem à frente e se apresentassem rapidamente, são eles: Dr". Marta Diretora do HIIS e UPA Walter Garcia; Sr". Ilca - informou que trabalha na Diretoria Administrativa da
Policlínica e justificou a ausência da Df1. Carolina que se encontrava de repouso por ter sido
diagnosticada com pneumonia; Sr". Cristiane - Diretora Administrativa da UPH Equitativa; Sr".
Andreia - Direção da UBS Jose de Freitas; Sr. Alexsandro Peterson - Diretor Administrativo da UBS
Antônio Granja; Dr. Marcos - Direção do CRAESM Xerém, Dr". Helena - Diretora do CEATA.
Elisangela do CEO II e Mais tarde chegou o Sr. Lenine da UPH Imbariê, Sr". Débora Diretora do
CEREST e o Sr. Andre Vice Diretor da Pediatria. Todos agradeceram pela presença dos
Diretores/Responsáveis pelas respectivas Unidades. Em seguida Dr". Clara, convidou o Conselheiro e
Vice-Presidente do COMSADC, Dr. Dalmir Machado para entregar o Diploma de Posse ao novo
Conselheiro Suplente da OAB, Dr. Francisco Velasques, registrando-se assim a posse do Conselheiro
nesta data conforme item “4 da pauta": 04-) Posse Conselheiro - OAB Duque de Caxias Representante Suplente - Segmento Usuários - Dr. Francisco Carlos Unger Velasques, em
substituição ao Conselheiro anterior, Dr. Sebastião Marcos Dias Zarro. Também foi registrada a Posse
do Conselheiro Titular, representante
do DO
Rotary
Club
Duque de Caxias, Sr. AntônioCONSELHO
Joaquim
ESTADO
RIO DE
JANEIRO
se fazia presente
e que DE
vaiDUQUE
substituir
o Conselheiro anterior, MUNICIPAL
Dr. Ildenir
Coelho da Cunha, que não PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CAXIAS
DE SAUDE
CONSELHO
MUNICIPAL
DE SAÚDE
M aia B arbosa, ficando ainda a vaga
de suplência
em aberto,
aguardando a indicação por
parte da
Instituição. Após o registro da posse, ü Conselheiro, Dr. Dalmir Machado, registrou que em sua
opinião, o Dr. Francisco Velasques nunca deveria ter sido afastado desse COMSADC, por toda sua
dedicação durante os dezoito anos em que foi Conselheiro e entende que seu retomo é uma glória e uma
felicidade, pois se trata de um grande companheiro. Desejou boas vindas ao novo Conselheiro e disse
que tem certeza que todos os demais Conselheiros também estão felizes com seu retorno. 5-)
Aprovação da Ata Reunião Ordinária realizada dia 01 de Setembro de 2018 - ATA APROVADA
POR UNANIMIDADE SEM DESTAQUES. 06-) Chamamento Público para Serviços de
Ortodontia - A Dra. Ivia explicou que já existe esse serviço de ortodontia em duas Unidades do
Município, mas que o contrato perdeu a vigência. Explicou que o contrato era oriundo de um Pregão
Eletrônico e que dessa vez a Gerência Geral entendeu que não é necessário fazer todo o certame
licitatório, tendo em vista que os valores são da Tabela SUS e sugeriu que fosse feito um Chamamento
Público e destacou que toda vez em que é feito um Chamamento Público, passa primeiramente pelo
Conselho e está apresentando a Proposta, que se aprovada, a SMS possa iniciar o processo. Lembrou
que vão precisar acelerar o processo, pois a vigência do contrato terminou e, destacou, que a SMS
possui aproximadamente dois mil pacientes que estavam em tratamento ortodôntico e que eles vão ficar
desassistidos se não houver celeridade no processo. Após a explanação feita pela Dra. Ivia, os
Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O Conselheiro Antônio disse que essa
modalidade é uma das mais tranqüilas dentro do processo licitatório até porque é tabela SUS e permite
que todos os interessados participem do pleito dentro do processo de avaliação feita pela Comissão do
Chamamento até mesmo indo aos locais dos prestadores e que por isso, não vê problema nesse caso e
entende que se não for feito vai prejudicar os pacientes que estão em tratamento. A Conselheira Glória
pediu para registrar em Ata uma recomendação para a gestão, de que a cada seis meses antes do
vencimento do contrato, a SMS submeta essas situações ao Conselho para aprovação e não somente
quando o contrato com o prestador já estiver vencido. O Conselheiro Dr. Francisco Velasques disse
que tem algumas restrições com relação à ortodontia. Destacou que no passado - existiam alguns
profissionais do próprio Município, que eram ortodontistas e que não se faz um levantamento na rede
para saber quem são esses profissionais e que um segundo aspecto é que o Município já está
implantando a ortodontia há uns doze anos e nunca sai do lugar, desde a época em que o Secretário de
Saúde era o Dr. Oscar Berro. Destacou que se manifestou à época, com restrições e que antes de tudo,
precisa existir a saúde bucal e que no geral a nossa saúde é muito precária. Disse que na hora do café
servido para a reunião, a maioria das pessoas pega os biscoitos sem lavar as mãos e isso prejudica a sua
saúde. Que no seu entender o que tem que ser feito primeiro é ensinar as escovar os dentes, caso
contrário a ortodontia vai criar muita cárie e haverá uma turma de banguelas. O Conselheiro Pires disse
que entende que é preciso aprovar, mas é preciso também ter muita atenção, pois tudo que é aprovado
no Conselho tem que ter continuidade, assim como já disse o Dr. Velasques. Lembrou do caso do
Projeto Olhai' Brasil que parou no meio do caminho. Destacou também para a questão da centralização,
como está o Hospital do Olho, muito encharcado de pessoas e que é preciso ver esse processo da
ortodontia, que precisa ficar claro que é para atender somente Duque de Caxias. O Conselheiro Dr.
Dalmir Machado informou que ele e o Conselheiro Pires, pela Comissão de Fiscalização e Vistas do
Conselho, estiveram fiscalizando o Hospital do Olho e ficaram das 09:30 h as 12:00 h na Unidade e
fizeram levantamento de tudo, desde pessoal, consultórios e equipamentos. Disse que a Comissão de
Fiscalização produziu um relatório que está com a Secretária Executiva para ser digitado que fica à
disposição de forma transparente e que é uma recomendação de que os Diretores tenham acesso ao
relatório de forma que tomem ciência do que fica registrado durante a fiscalização, bem como quais
foram às recomendações feitas pela Comissão.,Disse que de fato o Hospital do Olho fica lotado, e que
apesar de não ter tumulto, há um número grande de pessoas dentro da Unidade e que nô Relatório a
Comissão está fazendo essa crítica, mas também indicando a solução, de forma que possa ajudar a evitar
um problema maior pelo grande número de pessoas, que em caso de emergência, teriam que sair
rapidamente por uma única porta. Disse que acredita que é de interesse do Governo corrigir as coisas.
Após as colocações dos Conselheiros, a Gestão respondeu: A Dra. Ivia disse que para a Conselheira
Glória, que ela pode informar é que existe a preocupação da gestão com relação aos prazos, mas que a
SMS só possui um Gerente para ver todos os processos. Pediu desculpas e disse que algumas vezes os
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por falta de pagamento e que é preciso que se garanta o repasse ao prestador. O Conselheiro Pires disse
que uma de suas preocupações é acontecer como no caso do CRAESM Xerém, onde esteve com
Dr.Machado fiscalizando, quando constataram que a Unidade precisava de adequação de um espaço e
até hoje não receberam resposta quanto a isso. E que a segunda preocupação é com relação a não cair
em agendamentos ociosos e que as Unidades possam fazer agendamentos diretos com a Policlínica e o
paciente saindo da Consulta com seu exame marcado. A Conselheira Glória disse que ainda será
preciso saber se haverá algum candidato para realizar esse serviço quando for feito o Chamamento
Público, que nesse momento é só uma intenção. Disse que é preciso entender que é um chamamento
com tabela SUS e que já são vinte anos de congelamento dos valores. Lembrou que o serviço é
municipal, mas é todo terceirizado e que é o prestador quem vai colocar a máquina e que pode tirar a
qualquer momento e que isso precisa ficar claro para todo mundo. Disse que muitas vezes o prestador se
ilude devido a quantidade de exames, mas muitas vezes os valores não cobrem o investimento e que
ainda vai precisar cumprir todas as Normas Técnicas para o serviço poder funcionar. E que nesse
momento é só aprovar ou não aprovar o chamamento. Dra. Clara disse que vai falar com relação à
Regulação e que é contra a marcação direta, sugerida pelo Conselheiro Pires e que até o HSCOR passa
pela Regulação Estadual e que a SMS tem que ter o controle de quantos exames estão sendo realizados.
Destacou que existem “colegas” que indicam exames desnecessários e que ela mesma muitas vezes
precisa fazer o papel de Médico Regulador, indicando ou contra indicando os exames solicitados,
destacando que com relação àqueles exames que contra indica, tem certeza que não está errando e citou
alguns exemplos e ainda que se a marcação for direta, a SMS vai pagar muitos exames que vão para o
lixo e, que por isso, é necessário o controle do que está sendo feito. Lembrou que todos sabem que a
prioridade, por exemplo, para Ressonância, é para quem tem câncer e que tudo precisa ser bem avaliado.
Destacou que assim como disse a Conselheira Glória, hoje o Conselho estará aprovando o Chamamento
Público e que o processo todo é bem complicado, até mesmo para adequações do Prestador às Normas
Vigentes da Vigilância Sanitária, quando da instalação dos aparelhos. Dra. Ivia disse que infelizmente
não tem como precisar para a Conselheira Vilna em quanto tempo estará pronto. Destacou que o
Chamamento é muito mais rápido que outros processos licitatórios e até menos oneroso para a
administração e que existem prazos para tudo durante o processo, por isso, não sabe quanto tempo vai
levar. A Conselheira Vilna disse que entendeu e agradeceu pelos esclarecimentos. APÓS OS
ESCLARECIMENTOS, A PRESIDENTE DO COSMADC, DRa. CLARA, COLOCOU EM
VOTAÇÃO A PROPOSTA DA GESTÃO DA SMSDC PARA A REALIZAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM E
LAUDOS PARA O CENTRO DE IMAGEM DA UNIDADE MUNICIPAL POLICLÍNICA
DUQUE DE CAXIAS, ESTENDENDO FUTURAMENTE PARA AS OUTRAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE FOI APROVADO POR DEZENOVE VOTOS A FAVOR, UM
VOTO CONTA (CONSELHEIRO MARCOS ARAÚJO) E UMA ABSTENÇÃO (CONELHEIRO
MARCELO ROCHA). 08) Residência Terapêutica - Demanda Judicial - A Dra. Ivia apresentou
algumas imagens do local em data show, explicou que nesse imóvel já existe uma Residência
Terapêutica em funcionamento e que agora vão ampliar para o térreo. Explicou que a SMS precisa
cumprir uma dem anda judicial, pois existe um paciente da saúde mental internado no HMMRC desde;
junho de 2017 e precisa ser alojado e que ainda não foi retirado do hospital pela falta de espaço para
acomodá-lo e que a demanda judicial diz que precisa cumprir imediatamente. Disse que a SMS está
ampliando a Residência Terapêutica, que já adquiriu os móveis e que nesse' novo espaço serão
acomodados cinco moradores e que a princípio estarão levando dois pacientes para lá, que são mais
urgentes, que precisam sair do HMMRC, pois não há mais indicação para ficarem no hospital. Informou
onde serão as novas instalações da RT: Rua Araruama, 333, Parque Lafaiete. Dr3. Ivia informou que a

casa de cima possui nove moradores. Após a explanação feita pela Dra. Ivia, os Conselheiros se
inscreveram para debate do tema: A Conselheira Glória disse lamentar quanto à situação do

Programa de Volta para Casa que já dura uns 15 anos, e que alguns pacientes ainda estão abandonados.
Disse que lamenta também pelo Município não ter o olhar voltado para essas pessoas e que espera
chegar uma determinação judicial,"em que uma das justificativas é poder alugar uma casa a qualquer
preço, pois é necessário cumprir a determinação judicial. Disse que para ela é surpresa ainda ter
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havia aberto um processo para licitação para esse caso e depois viu que seria melhor o chamamento.
Disse que de qualquer forma a SMS está procurando acertar isso para não deixar atrasar os processos.
Para o Dr. Velasques, Dra. Ivia disse que pensa que está muito bem organizada a questão da ortodontia e
odontologia no Município de Duque de Caxias, tendo em vista o seu tamanho e que apenas dois mil
pacientes estão precisando de aparelhos ortodônticos, mas que prefere que a Dr3. Flavia fale a respeito,
pois é quem organiza o serviço de odontologia. A Dra. Flávia, se apresentou para a Plenária, informou
que é a Diretora do Departamento de Atenção Primária, acumulando as funções de Coordenadora da
Odontologia. Destacou que para um Município de um milhão de habitantes, considerando como base o
mês de agosto, a SMS possui 1.155 pessoas sendo tratadas por ortodontia no CEO da Prainha e 602
pessoas sendo tratadas no CEO de Imbariê. Esclareceu que ninguém decide “sozinho” que vai colocar
um aparelho ortodôntico, que para isso a pessoa precisa passar pelo atendimento odontológico na
Atenção Básica ou num Centro de Especialidades Odontológicas, receber alta e estar com a boca
adequada para poder colocar o aparelho ortodôntico e iniciar o tratamento. Com relação a Secretaria de
Saúde ler os profissionais ortodontistas, informou que os mesmos são concursados para atendimento
clínico e se fossem colocar um profissional fazendo ortodontia na Unidade, além do profissional, ainda
seria necessário todo material pertinente, para a instalação de um aparelho ortodôntico. Destacou que a
SMS não extrapola a tabela e informou que quando estava próximo de vencer o contrato, foi aberto um
processo licitatório, pois não poderia renovar automaticamente, sendo que a burocracia é demorada e
isso seria um complicador para o paciente que não pode esperar e. por isso, optou-se pelo chamamento
para otimizar o tempo e para que o serviço não parasse. Informou que o se paga de manutenção para
ortodontia é o valor de R$ 34.00 que é o valor da Tabela SUS. Esclareceu que todos os pacientes que
são encaminhados passam pela SMS onde é leito um cadastro para controle, até pelo fato de ser um
serviço do Município. APÓS OS ESCLARECIMENTOS, A PRESIDENTE DO COSMADC, DR'.
CLARA, COLOCOU EM VOTAÇÃO A PROPOSTA DA GESTÃO DA SMSDC PARA A
REALIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORTODONTIA, QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE PELA PLENÁRIA. 07-)
Chamamento Público para Contratação de Serviços de Imagem e Laudos para o Centro de
Imagem da Policlínica e futuramente para outras Unidades - A Dr' Ivia disse que a intenção de ter
esse serviço do Município já foi passada algumas vezes para o Conselho e que chegou o momento de
submeter essa proposta para a Plenária. Explicou que a idéia é adaptar o Centro de Imagem no térreo do
prédio da Policlínica. Disse que a SMSDC precisa fazer esse chamamento publico para chamar
prestadores que tenham a intenção de colocar os seguintes aparelhos: Ressonância Nuclear Magnética,
Tomografia Computadorizada, Mamografia, Raio X, Digitalizador SR, Conjunto de Ergonometria,
Ecocardiograma, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Mapa Holter, Eletroencefalograma, Prova de
Punção Pulmonar, Espirometria e Densitometria Óssea. Dr'. Ivia informou o serviço seria inicialmente
no Centro de Imagem da Policlínica, mas se muitos prestadores aparecerem a SMS vai deixar que eles
fiquem numa fila para atender também em outras Unidades, como HMMRC, HI1S, etc, sendo possível
ter um “mini centro de imagem" nas Unidades e que o Prestador vai precisar entrar com tudo para
realizar os serviços, como aparelhos, manutenção, funcionários e, que o preço pago será o da tabela
SUS. Após a explanação feita pela Dr'. Ivia, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema:
A Conselheira Vilna destacou que vai perguntar uma coisa que poderia ter feito no dia da reunião com
a Comissão Executiva, mas eram muitos assuntos e não houve tempo. Aproveitou para dizer para quem
não sabe, que os representantes da Executiva, em dias de reunião, chegam na SMS por volta das 13
horas e muitas vezes saem de lá quase seis da tarde, visando resolver os problemas junto com a gestão,
antes mesmo de virem para a Plenária. Destacou que sempre vai aprovar, depois de bem analisado,
qualquer trabalho que seja para beneficiar os Munícipes, mas que lá na ponta não se consegue enxergar
a realidade como o que é dito em uma reunião. Disse que o que é informado em reunião e aprovado pela
Plenária, muitas vezes não acontece como deveria e que a realidade é totalmente diferente e que essa é
uma discussão eterna. A Conselheira perguntou em quanto tempo o serviço estará à disposição do
Usuário, para ser utilizado de fato, após aprovado pelo Conselho. O Conselheiro Antônio disse que se
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pacientes nessa situação, pois o Conselho quando esse processo iniciou, quase todo mês colocava a
Saúde Mental na pauta e depois os responsáveis passaram a acompanhar e para o Conselho era um
problema que já estava solucionado e que o ideal seria ter uma Residência em Cada Distrito de forma
acomodar essas pessoas. Lembrou que o MP acompanha a Saúde Mental através de uma Promotora que
é bem enfática ao descaso que o Município tem com relação a essas pessoas. A Conselheira Glória
solicitou que os recursos que vierem para a Saúde Mental fiquem separados, de forma que o Conselho
tenha clareza do vai acompanhar, destacando que do jeito que as coisas estão hoje os Conselheiros não
têm condições de acompanhar nada relacionado ao financeiro, somente as verbas dos "recursos fundo a
lundo”. O Conselheiro Marcos(Quinho) questionou se havia algum representante da Saúde Mental
presente na Plenária e caso negativo se o departamento foi avisado sobre a necessidade de
comparecimento de alguém que pudesse esclarecer sobre o assunto. A Dra. Ivia disse que a responsável,
Sr11. Alessandra, já tinha um compromisso pré agendado nessa data e não pode comparecer, destacando
que a mesma fará uma apresentação da Saúde Mental na próxima reunião do Conselho e se alguém tiver
alguma dúvida poderá esclarecer nessa oportunidade. O Conselheiro Antônio disse que a solicitação
que a Conselheira Glória fez é fundamental com relação á verba da saúde mental. Lembrou que no
passado, a antiga Conselheira, Dona Paula, foi em vários Municípios do Rio de Janeiro, conseguindo
resgatar todos os pacientes internados que pertenciam a Duque de Caxias e que os mesmos foram
acomodados na RT em Imbariê e que parecia que esse problema estava sanado e que foi uma surpresa
saber que ainda tem pacientes nessa situação. Disse entender que não é normal um paciente de saúde
mental ficar internado desde 2017 até agora, que no seu entender faltou organização para resolver a
questão. Dra. Sandra Victória explicou que primeiro a equipe tenta acomodar os pacientes com os seus
familiares e que só após a resposta negativa de todos os familiares é que seguem com o processo para a
RT. O Conselheiro Antônio lembrou que o trabalho foi muito bem feito no passado com relação a
esses pacientes que foram trazidos para a Residência Terapêutica e que, além disso, os valores eram
demonstrados ao Conselho. A Conselheira Lueiana perguntou qual a equipe técnica que vai
acompanhar esses dois pacientes que vão morar na RT a partir de agora. Dra. Ivia respondeu que são
oito Cuidadores de Saúde Mental que vão trabalhar na RT, sendo um por cada dia da semana e mais um
para cobrir. Que a Sr1. Denise é a Diretora e que, além disso, também existe a Coordenação de Saúde
Mental da SMSDC. Df. ivia lembrou que existem várias Residências Terapêuticas e que essa será mais
uma. Após os esclarecimentos, a Presidente do Conselho, Dra. Clara, disse que apesar de ser um
demanda judicial em que o Município precisa cumprir, é necessária a aprovação do Conselho e
colocou em votação a PROPOSTA DE SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO, MAIS UMA
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITO À RUA ARARUAMA, Nü, 333- PARQUE LAFAIETEDUQUE DE CAXIAS, PARA ACOLHER OS PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EM ABANDONO
FAMILIAR, QUE FOI APROVADA POR VINTE VOTOS E UMA ABSTENÇÃO
(CONSELHEIRA VIENA). ü9-)Hemodinâmica HMMRC e Chamamento Público para
Aparelhamento da Hemodinâmica - À Dra. Ivia disse que a Executiva do Conselho já havia
solicitado que o Dr. Antônio Manoel apresentasse o projeto com o local onde seria realizado o serviço
de hemodinâmica no HMMRC, tendo em vista que havia uma proposta de mudança do local, dentro do
HMMRC, com relação ao projeto inicial. Df1. ivia disse que a Secretária Executiva do Conselho talvez
lenha alguma informação se o projeto já teria sido aprovado pelo Conselho em Governo anterior. A
Secretaria E xecutiva C láudia disse que pesquisou nos arquivos e encontrou informações em ata de

que o assunto som ente foi m encionado na Plenária, m as que não houve votação com relação a esse

projeto. Dr“. Ivia informou que o Dr. Antônio Manoel não pode estar presente nesta data e que se
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para aparelhamento da hemodinâmica, explicando que se for aprovado ela pode tentar incluir com o
chamamento público dos exames de imagem e não seria necessário fazer dois chamamentos. Após a
explanação feita pela Dr11. Ivia, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O
Conselheiro Marcelo Rocha disse que
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consultar o Conselho para ver se seria possível colocar em votação com relação ao Chamamento Público

r

entender melhor os motivos de colocar em pauta um novo serviço de alta complexidade-. Lembrou que
foi trazido para a pauta temas relacionados a serviços de baixa complexidade em que o Município tem
dificuldade de conseguir soluções e tem interesse de trazer um novo serviço de hemodinâmica. Disse"
entender que como o Dr. Antônio Manoel não está presente na Plenária para esclarecer, que essa
votação precisa ficar em aberto e retornar no próximo mês. Lembrou mais uma vez que o HSCOR está a
onze anos em Duque de Caxias, já passou por três gestões diferentes e nunca deixou de atender a
população. Disse que há uma demanda e que infelizmente a regulação é do estado e, por isso, os
Munícipes ficam numa fila que o Estado regula, mas não é uma decisão do HSCOR e que pelo
contrário, o hospital tem capacidade de atender muito mais, a população de Duque de Caxias, mas
possui uma limitação de teto que o impede de realizar mais procedimentos. Dra. Ivia disse que como foi
citado em tema anterior sobre mapa holter e eco, que a SMS quer implantar na Policlínica para poder
suprir a demanda e que espera que consiga através do chamamento que acabou de ser aprovado em’
outro item de pauta e perguntou para a Dr8. Clara, que é da regulação da SMS, se há fila de espera. Dra.
Clara respondeu que sim, que como o Sr. Marcelo disse, a regulação é estadual e existe um teto e que é
o Estado que determina quais são os pacientes que vão para o HSCOR e quais os pacientes que a SMS
tem que segurar dentro do HMMRC e que não é uma decisão do Município e que a proposta do
Secretário deva ser para suprir esses pacientes que acabam ficando na fila de espera, internados no
HMRMC, pois não foram regulados pelo Estado e que todos sabem que também possui um teto. Dr3.
Clara disse que como o Conselheiro fez uma proposta de adiar para o próximo mês para aguardar.
esclarecimentos por parte do Dr. Antônio Manoel, vai ter que submeter a proposta à Plenária. Drn.
Sandra Victória pediu para fazer um esclarecimento e disse que a proposta da SMSDC é para ter um
serviços próprio(SUS) e que o HSCOR presta um serviço complementar e que a proposta da SMS é ter
um serviço próprio e que não conseguiu entender a dúvida quanto a isso. Dra. Clara encaminhou a
proposta do Conselheiro Marcos Rocha, separando da seguinte forma: Ia PROPOSTA - ADIAR O
ITEM DE PAUTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO - OBTEVE 10 (DEZ) VOTOS; 2a PROPOSTA NÃO ADIAR O ITEM DE PAUTA - OBTEVE 04 (QUATRO) VOTOS. SENDO APROVADA A
PRIMEIRA PROPOSTA, PARA ADIAR O ITEM DE PAUTA PARA O MÊS DE NOVEMBRO
PARA QUE A PLENÁRIA TENHA MAIORES ESCLARECIMENTO COM O DR. ANTÔNIO
MANOEL, SOBRE “HEMODINÂMICA HMMRC”. O Conselheiro Dr. Machado destacou que é
necessário registrar em ata os nomes dos Conselheiros que são contra ou que se abstêm, para que não
haja problema futuros em casos de processo judicial. O Conselheiro Antônio questionou se o voto será
nominal a partir de agora. A Conselheira Vilna disse entender que o registro deve ser feito somente em
caso do Conselheiro declarar o seu voto. Questão de Ordem - Conselheiro Sebastião Bernardino:
Pediu para quem for fazer uso da palavra, que fale ao microfone, pois quem está lá atrás não está
conseguindo entender o que está sendo dito. O Conselheiro Dr. Dalmir Machado declarou 0 seu VOtO
com relação a esse item de pauta, de que foi contra adiar a pauta para o próximo mês. 10-)
Marcar data de Reunião Extraordinária para Apresentação do Departamento de Planejamento
da SMS ao COMSADC (SISPACTO, Programação Anual de Saúde) - A Conselheira Glória disse
que fez a leitura sobre os Relatórios enviados por e-mail pelo Planejamento, disse que algumas coisas
não ficaram esclarecidas e, que por isso, a sua proposta é que esse item de pauta seja levado para uma
Reunião Extraordinária exclusiva para debater os temas com a equipe técnica da SMSDC e perguntou
qual o prazo que a gestão tem para passar pelo Conselho. Como não tinha ninguém presente do
Departamento de Planejamento, a Conselheira Glória destacou que está muito difícil essa comunicação,
que o Planejamento precisa conversar com a .equipe técnica e passar a informações corretas para o
Conselho. Que desse jeito fica difícil chegar a algum lugar. SENDO APROVADO POR FIM, QUE A
EXECUTIVA VAI DEFINIR A DATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E INFORMAR,
POSTERIORMENTE AOS CONSELHEIROS E PARA A GESTÃO DA SMS QUE VAI
CONVOCAR AS ÁREAS TÉCNICAS, PODENDO A REUNIÃO SER REALIZADA EM DIA DE
SEMANA. 11-) Pendência de Membros nas Comissões do COMSADC - Comissão Executiva - A
Conselheira Vilna disse que precisa falar da sua angústia, tendo em vista que apesar do Conselho
possuir muitos- conselheiros, poucos participam das Comissões e que isso dá um desespero e que há
muito trabalho a ser feito e ao não participar de uma comissão, estarão colaborando para que o Conselho
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não tenha sucesso e que fique paralisado e que algumas comissões estão paradas por falta de membros.
Destacou que foi um erro isso não ficar mais amarrado e que aproveita para propor que na composição
do próximo mandato do Conselho, seja uma obrigação a participação dos Conselheiros em Comissões,
pois dessa forma, o Conselheiro vai pensar bem antes de entrar para o COMSADC, caso não possa se
dedicar. Pediu desculpas pela forma como está colocando, mas que está falando em partilha de trabalho,
pois é muito difícil o comprometimento somente da minoria. Lembrou que o Conselho possui sessenta e
quatro Conselheiros ente titulares e suplentes e que é preciso que um dia o conselho seja um exemplo,
pelo fato de que todos trabalham, apesar de que o COMSADC já seja considerado um exemplo de
Conselho em muitos lugares. Pediu a contribuição de todos(as), que se dediquem da maneira que
possam, mas façam alguma coisa para colaborar. A Conselheira disse que é importante que os alunos
procurem participar de Conselhos em seus municípios/unidades. O Conselheiro Marcos (Quinho)
disse que a Comissão da qual ele e o Conselheiro Dilermando fazem parte, está impedida de trabalhar
por falta de Conselheiros (Comissão de Saúde da Pessoa Com Deficiência Física e Mental). Destacou
que eles estão trabalhando sem poder fazer relatório e que a Saúde Mental está cheia de problemas e eles
estão impedidos de fazer alguma coisa para ajudar. O Conselheiro Dr. Machado disse que a
Conselheira Vilna colocou sua fala muito bem. Informou que é o Coordenador da Comissão de
Fiscalização e Visitas às Unidades próprias e conveniadas, que possui um número maior de
participantes, que já chegou a ter oito Conselheiros. Disse que quando marca uma data pede que a
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definido, para que a viatura os leve às Unidades e muitas vezes com dificuldade pela falta de carros na
SMSDC. Aproveitou para informar que no dia 04 de outubro, foi feita uma licitação para aquisição de
um carro de onze lugares para atender o COMSADC e destacou que dessa forma poderão trabalhar com
mais tranqiiilidade quando tiverem que ir às Unidades, fazendo o melhor possível. Destacou que muitas
vezes os Conselheiros se colocam para participar de uma Comissão levantando o seu crachá e depois
não c o m p a r e c e m m ais. D is s e que m e s m o m arcando de ir c o m três ou quatro Conselheiros para fazer a
fiscalização nas Unidades e somente dois podem ir naquele dia, ele faz a fiscalização assim mesmo,
destacando que não pode paralisar o serviço por causa disso, caso contrário é melhor acabar com as
comissões. Entende que alguns conselheiros trabalham e não podem participar dia de semana, mas ele
não deixa de realizar a fiscalização e produzir o relatório por conta de que a maioria não pode participar
e assume a inteira responsabilidade sobre o teor do relatório tanto judicialmente, como perante a
Administração Pública. A Conselheira Vilna disse que o Dr. Machado é um exemplo de Conselheiro,
que apesar da idade contribui muito com o Conselho. O Conselheiro Pires disse que existem
Conselheiros que não participam de Comissão nenhuma, mas que sabem o usar o grupo de wiiatsApp do
Conselho para coisas que não interessam e não participam como deveriam, das atividades do Conselho.
Disse que como a Conselheira Vilna já mencionou, esse Conselho é um exemplo perante noventa e dois
Municípios e que o COMSADC está muito mais avançado que muitos outros que existem nesse Estado.
Disse que ama o que faz e lembrou que é um trabalho totalmente “0800” feito pelos Conselheiros. A
Conselheira Luciana parabenizou a fala dos Conselheiros anteriores quanto ao tema. Disse que pelo o
que observou com relação a participação dos Conselheiros nas Comissões, CTs, etc, somente uma delas
falta um representante da Sociedade Civil Organizada (Comissão de Ética e Legislação e RH) e que as
demais faltam representantes da Gestão/Prestadores/Instituições de Ensino e Profissionais de Saúde.
Destacou que no seu entender a Sociedade Civil está fazendo seu dever de casa e os demais estão
deixando a desejar. Colocou-se à disposição para participar da Comissão de Ética e Legislação e RH,
lembrando que em dias de terça, quarta e quinta-feira não pode participar de comissão nenhuma, mas
pode em outros dias da semana, podendo ser até final de semana e feriados. O Conselheiro Antônio
disse que com relação aos Profissionais de Saúde, é um processo complicado, pois até pouco tempo
atrás, os conselheiros não eram representados por suas entidades e na última eleição do Conselho,
passou a ser dessa forma e que esse segmento não tem uma quantidade adequada de profissionais e os
poucos que fazer parte do Conselho já participam e lembrou que o Regimento Interno do Conselho só
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Secretária avise aos demais membros para que estejam na SMS ou no HMMRC em horário pré-

essas vagas nas Comissões para que não inviabilize o trabalho. A Conselheira Glória disse é preciso
lembrar que, na verdade, representantes da SOMEDUC e do CREMERJ estavam participando enquanto
os profissionais eram Diretores de Unidades e quando o Conselho formalizou que a representação seria
feita por instituições, eles deixaram de participar. Dra. Clara passou a informação para a Plenária que
representante do Sindicato dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Endemias de Duque de
Caxias, deixou com a mesa documento endereçado ao Conselho e à. Coordenadoria de Estratégia de
Saúde da Família, ofício de número 006/2018. Dr3. Clara disse que gostaria de explicar para os alunos
presentes, que o Conselho Municipal de Saúde é a ponta de Iceberg e que tudo que acontece no
Município em termos de saúde tem que passar pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde, para
depois passar por outras instâncias e que de fato o Conselho de Saúde de Duque de Caxias tem sido
elogiado em várias instâncias e que ela teve a oportunidade de ir em Volta Redonda com representantes
do c o m s a d c e que fizeram um sucesso por lá e o pessoal até queria que os Conselheiros ficassem lá.
Disse que está falando isso para que todos entendam a importância do Conselho. Dr3. Clara destacou que
é profissional de saúde no Município há quase vinte e cinco anos e que antes de vir para a SMS, até
ouvia falar do Conselho, mas não era atuante e quando chegou e começou a participar, entendeu a
importância e que é assim, participando as pessoas passam a entender, a se interessar e a gostar.
Aproveitou para pedir a colaboração dos Conselheiros que ainda não participam, pois precisam compor
as Comissões do COMSADC. A reunião foi encerrada às 10:55 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, O^de Outubro de 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Df1. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e eleitos, a Ata da
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada

no dia 19 de Outubro do ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr.
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias, 12 de Novçmbro de 2018
A. ,■

---

itac

Claudia Regina dU ÍA . dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 047/COMSADC/2018 de 12 de Novembro de 2018, do Conselho Municipal de
Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 12 de Novembro de 2018
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Ata da Reunião Extraordinária do COMSADC, realizada aos Dezenove dias do mês de Outubro do
ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo,
Duque de Caxias. A reunião teve início às Nove horas e Quarenta Minutos, com Quorum, em segunda
convocação, de Treze Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Seis
representando os Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Sete
representando os Usuários. 1-) Composição da Mesa: O Conselheiro Antônio Pereira dos Santos,
Primeiro Secretário do COMSADC, do segmento Profissionais de Saúde, presidiu a Reunião,
substituindo a Presidente, Dr\ Clara Lúcia, que não pode se fazer presente nesta data; Representando
o Secretário Municipal de Saúde: A Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal da SMSDC,
Dr' ivia Kobs; Secretária Executiva: Sf. Claudia Regina J. A. Santos e Representante do Segmento
Usuários: Sr. Carlos Alberto Pires. PAUTA DA REUNIÃO: A realização dessa reunião foi definida
durante a Reunião Ordinária do dia 06 de Outubro de 2018, para que a Programação Anual de Saúde
2019 e o SISPACTO 2018 fossem melhor avaliados pelos Conselheiros, juntamente com o
Departamento de Planejamento e Áreas Técnicas da SMSDC. O Conselheiro Antônio convidou o Sr.
Hélio, Diretor do Departamento de Planejamento da SMS, para fazer a explanação sobre os temas
de pauta. O Sr. Helio trouxe apresentação em Datashow. SISPACTO - INTRODUÇÃO:
"Anualmente, municípios, estados e governo federal definem e pactuam metas para um conjunto de
indicadores. Estas metas são de responsabilidades dos gestores, buscando viabilizar o seu cumprimento
e a qualificação de áreas estratégicas para a saúde. As metas expressam compromisso para alcançar
objetivos. Para isso, alguns fatores devem ser considerados: desempenho em anos anteriores em cada
indicador; compreensão do estágio atual e factibilidade para o seu cumprimento, em consideração a
disponibilidade dos recursos necessários. Os gestores das três esferas são responsáveis pelo
monitoramento e avaliação das metas pactuadas, de modo que os resultados retroalimentem o
planejamento. A pactuação é parte indissociável do processo do planejamento em saúde”. Iniciou
apresentando um quadro com os indicadores do SISPACTO, com os resultados do ano de 2017 e as
propostas pactuadas para 2018. No item relativo a “Razão de Exames Citopatológicos do Colo do
Útero...”, cuja a proposta para 2018 é na razão de 0.34%, a Conselheira Glória perguntou se não seria
possível aumentar a razão. A Dra. Sandra Victória, Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde
da SMSDC, explicou que pela série história, não é possível aumentar. E depois do questionamento
também do Conselheiro Pedro Davi, se seria estatística, ficou esclarecido pela D f. Sandra, que não é
possível aumentar essa razão devido a capacidade instalada do Município e que também é baseada nas
metas do Estado. No item relativo a “Razão de Exames de Mamografia e Rastreamento...”, cuja
proposta para 2018 é de 0.31%, a Dra. Sandra Victória destacou que havia solicitado alteração dessa
taxa para 0,25%, também justificando o fato da série histórica e que sempre conseguem alcançar
próximo dessa taxa. A Conselheira Glória não concordou, dizendo que se o Município jogar a taxa
para baixo, as coisas não serão feitas como devem. Dr1. Sandra lembrou que números de mamografia
dependem dos locais que façam o exame, citando o Rio Imagem. A Dra. Luana, Diretora do
Departamento de Auditoria e Fiscalização da SMSDC, informou que além do Rio Imagem, o único
prestador que realiza esse exame atualmente, é a AMIS. l)ra. Sandra lembrou que já estão em outubro
de 2018 e que a realidade de 2018 é 0.25% e que podem colocar 0,31% para o ano de 2019. Como mais
ninguém se pronunciou, o Helio continuou a leitura do documento. No item relativo à “Proporção de
preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho”, a Sra.
Débora, Diretora do CEREST, fez um esclarecimento: disse que existe um problema com as
informações que vêm do Estado. Que segundo os dados do Ministério da Saúde, Duque de Caxias
alcança '4 00% da meta do campo "ocupação...”. Disse que o problema é a forma como o Estado extrai
essa informação e coloca no banco de dados. Explicou que estado entende que dentro de todas as
notificações, existe a notificação por intoxicação exógena ( “ que pode ser definida como a
consequência clínica e/ou bioquímicas da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou
isoladas” ). Esclareceu que essa notificação não é só relacionada ao trabalho, que envolve tudo, desde a
criança que bebeu água sanitária ao suicídio e, que segundo pesquisa que a equipe está realizando, a

maioria das intoxicações exógenas notificadas no M unicípio de Duque de Caxias, envolvem crianças.

Disse que o Estado considera tudo e está impactando nessa meta. Que o Município atinge 100% dessa
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meta e a equipe está acompanhando, mas que seria para deixar como 60% mesmo, como consta no
relatório do Planejamento. No item relativo a “Proporção de casos anti-HCV reagentes com HCVRNA...” cuja proposta para 2018 é na razão de 0,75%, a Drn. Sandra Victoria disse que já teria
passado para o Planejamento a alteração dessa taxa para 0,70%. Explicou que trata-se de pacientes que
têm Hepatite C e que após a constatação através do banco de sangue, a equipe procura os pacientes(por
telefone ou em casa) e que muitos deles, a Enfermeira responsável não consegue encontrar. Pois
precisam refazer o exame no paciente e enviar para o LACEN. E as vezes não conseguem atingir 100%
por não encontrar os pacientes. A Conselheira Glória disse que já precisou no ano de 2012, desse
serviço e destacou que é difícil o acesso. Disse que na época a encaminharam para o Centro Municipal e
ela aguardou seis meses para fazer a consulta e que no seu entender não é a SMS que não consegue
acessar o paciente, é o paciente que não consegue acessar o serviço. Disse que na época quem a atendeu
foi a Enfermeira Joelia, que pediu uma série de exames e depois de aguardar seis meses para conseguir
ser atendida, foi contatado que era Hepatite B. Dra Sandra disse que Hepatite B, precisa somente de
vigilância e pode ser acompanhada pela Enfermeira e não precisa de consulta com o Médico. A
Conselheira Glória destacou que só depois de seis meses é que foi atendida para saber que o ela que
tinha era Hepatite B e não C. Não havendo mais nenhum destaque sobre o SISPACTO, o Sr. Hélio
passou para a apresentação da Programação Anual de Saúde 2019. INTRODUÇÃO: "A
Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no
Plano de Satt.de e tem p o r objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde. A Programação Anual de
Saúde é instrumento destinado a servir de referência para a construção do Relatório Anual de Gestão,
delimitando o seu objeto. Deste modo, a Programação Anual de Saúde e ò Relatório Anual de Gestão
representam recortes anuais do Plano de Saúde, o primeiro com caráter propositivo e o segundo
analítico/indicativo. Sua elaboração inicia no ano em curso, para execução no ano subseqüente. A
Programação anual de Saúde deve conter: I - a definição das ações que, no ano- específico, irão
garantir o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde; II - o estabelecimento
das metas anuais relativas a cada uma das ações definidas; III - a identificação dos indicadores que
serão utilizados para o monitoramento da Programação; O prazo de vigência da PAS coincidirá com o
ano calendário”. Após a Introdução, o Sr. Hélio informou que no caso da Programação Anual de
Saúde para 2019, o Conselho já a aprovou, quando da aprovação do Plano Municipal de Saúde
2018-2021 e a única mudança nas metas de 2019, foi a construção da Maternidade do Terceiro
Distrito, pois não foi cumprida no ano de 2018. A Conselheira Glória lembrou que foi acordado em
Plenária, quando o Plano Municipal de Saúde foi aprovado no ano de 2017, que.seria feita uma revisão
nas metas no mês de Fevereiro de 2018 e que isso acabou não acontecendo e pediu para que todas as
metas fossem lidas para serem avaliadas uma a uma. O Conselheiro Pedro Davi disse que é preciso
fazer dessa forma, .até para dar mais transparência ao processo e pelo fato de que algumas metas não
foram cumpridas. Dra. Sandra Vistoria disse que as metas que não forem cumpridas durante o ano
precisam ser revisadas e jogadas para o ano seguinte para poder alcançar. Acha que deveria aparecer no
relatório ora apresentado, as metas dos quatro anos. A Conselheira Glória informou que no dia
anterior, alguns membros da Comissão Executiva tiveram uma reunião com o Secretário de Fazenda
para falar sobre o PCCR e Concurso Público. E diante do que foi dito por ele, o Conselho não pode mais
aprovar nada que seja de aumento de serviço, como equipamentos novos de saúde, pelo fato de que o
Secretário deu uma previsão que contratações novas só poderão ser feitas a partir no final do ano de
2019, assim como qualquer outra coisa que diz respeito gasto de dinheiro e que o Conselho não pode ser
irresponsável de aprovar algo que todos sabem que não vai sair do papel. E assim como estão fazendo
agora, o Conselho voltará todos os anos em Plenária para repactuar as metas. Que sua proposta é fazer
as atuais Unidades funcionarem, pois se isso acontecer o Município vai alcançar metas e para
equipamento novos já ficou claro não vai ter dinheiro para implementar. Pediu que fique registrado em
ata que o Conselho não quer mais ouvir o que já ouviu do próprio Secretário, Dr. Jose Carlos, de que
tudo que é enviado para o Conselho, é aprovado e que por conta disso o Conselho será muito mais
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relatório, meta por meta, que foram sendo destacadas, registrado-se as propostas de alteração
e/ou inclusão de metas ou ações. No que diz respeito à Meta de número “9 - Implantar Equipes de
Consultório de Rua”, onde consta M” equipe, a D f. Flávia destacou que precisa corrigir para “2”,
pois uma equipe já existe e para 2019 a meta é ter duas no total. No que diz respeito à meta número
“18 - Ampliar acesso à rede de urgência e emergência”, a Conselheira Glória pediu que alguém da
gestão explicasse o que significa transformar quatro UPHs em UPAs. A Dra. Flávia explicou que
existem seis UPHs no Município e que quatro seriam transformadas em UPA e justificou que se isso
acontecer, virá verba do Governo Federal para as UPAS. Disse que não tem a ver com seu
Departamento, mas ela acha que poderia esclarecer. Explicou que, por exemplo, a UPH equitativa é bem
dividida, são dois prédios separados e nesse caso seria possível transformar a Unidade em UPA. Como
houve um murmúrio na Plenária, demonstrando a insatisfação dos Conselheiros, D f. Flávia lembrou
que todas as metas lançadas na programação já foram apresentadas em outro momento e aprovadas pelo
Conselho. O Conselheiro Antônio disse que quando isso aconteceu, o Plano Municipal de Saúde
passou numa certa velocidade pela Plenária, pela necessidade do momento e ficou definido que seria
feita uma reavaliação e que isso foi registrado em ata. Lembrou que o Plano Municipal de Saúde 20182021 deveria ter iniciado e discutido a partir do início do ano de 2017 e só começou a ser discutido no
mês de setembro de 2017 e, por isso. não foi avaliado como deveria pelo Conselho e que hoje está sendo
feito o que ficou definido pela Plenária. A Conselheira Glória disse que sabe que a gestão está
pensando na verba que poderá vir para o Município, mas que a UPA é um ralo de dinheiro e que o
Conselho não concorda com UPAs, justamente por isso. Que as únicas UPAs que o Conselho concordou
foi com a UPA Walter Garcia e a UPA Beira Mar, de forma que fosse tirado o tumulto que ficava dentro
de ambas as unidades. A Conselheira destacou que o Conselho não concorda em transformar as UPHs
em UPAs. A D f. Sandra Victória disse que também não se refere ao seu departamento, mas que ela
vai passar algumas informações. Disse que existem algumas portarias a respeito de UPAs. Explicou que
existem seis UPHs. que o Município sustenta sem vir nenhuma verba do MS e que tem duas UPHs que
na época do Dr. Oscar Berro foram reformadas, que são UPH Xerém e Equitativa, que no sentido que a
parte emergência, sem retirar o ambulatório, tivesse o nome de UPA, mas que para isso, tem que se
enquadrar, de forma que o Município possa receber o recurso. Disse achar exagerada a proposta de
quatro UPAs, pelo fato do Município ter condições de transformar duas apenas por conta da questão da
infra-estrutura. Destacou que a “Super UPA” tem ambulatório, mas que é preciso se adequar as
portarias. A Dr*. Ivia destacou que Duque de Caxias está defasado em relação às UPAs, pois para cada
trezentos mil habitantes é preciso ter uma UPA e disse que está muito certa a forma como a D f. Sandra
Victória colocou. Que também acha que quatro seria um exagero, mas que duas UPAs, acha que precisa
sim. A Df'. Sandra Victória disse que pode ser que tenha uma meta com quatro, considerando que já
existem duas e a meta é ter quatro no total em 2019. O Conselheiro Pedro Davi disse que quanto à
realidade do que pode ser feito no Município no que se refere ao assunto, ele desconhece, mas considera
o que a Df1. Sandra explicou, pela experiência e conhecimento que possui. Disse entender que o que está
em discussão aqui é o desvio de finalidade. Disse que a UPA tem características próprias e não se vê a
produção das verbas. Disse que é preciso repensar todas as questões que é só olhar para a UPA Beira
Mar que se vê o caos que acontece lá e acha que isso não atende, nem de longe, as necessidades do
Município. O Conselheiro Antônio disse que já existe um atendimento de emergência nas UPHs. A
D f. Sandra lembrou que nesse caso atende emergência, mas não recebe recurso. O Sr. Antônio
continuou dizendo que entende que colocar uma UPA num espaço onde não possui nada, que está certo,
mas colocar uma UPA em local que já tem atendimento de emergência é um desvio de finalidade e
precisa ser melhor avaliado. A Conselheira Glória disse que os Conselheiros precisam faze seu dever
de casa, que a gestão está certa em defender a proposta, pois estão pensando no recurso que virá para o
Município. Que se os Conselheiros estão com dúvidas, propõe retirar o que consta nessa meta para
fazer estudo. A Dra. Sandra Victória fez proposta de que a Df. Célia peça ao Dr. Marcos para
analisar, ver a viabilidade e trazer as informações para a Plenária. FICANDO ESTABELECIDO QUE
ESSA META SERÁ REAVALIADA EM BREVE. No que diz respeito à meta número “23
Aumentar a proporção de Nascidos Vivos de Mães com no mínimo 7 Consultar de Pré-natal”, a
D f Sandra Victória disse que novamente pela série histórica, ela acha que essa meta deveria de 58% e
não de 63%, pois o Município tem conseguido atender na faixa de 55% a 58%. A Conselheira Glória
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disse que se ficar diminuindo o percentual das metas, acaba não sendo feito nada. A Dra. Sandra
destacou que é uma meta para o ano que vem e que ela está falando da parte técnica. O Conselheiro
Antônio destacou quanto a parte do texto com relação às ações da meta 23, na parte: “ampliação
de lotação de médicos nas UPHs”, dizendo que as consultas de pré-nataí podem ser alternadas com a
Enfermagem e que a Enfermagem acaba ficando esquecida e acha que na meta precisa ficar registrado
“Ampliar as equipes nas UPHs” e não somente ampliar a lotação de médicos. A Dra. Sandra disse
que quando o Plano foi feito a deficiência era de médicos. O Conselheiro Pedro Davi lembrou que fica
melhor registrar “ampliar as equipes” como sugeriu o Conselheiro Antônio, destacando que a
deficiência de profissionais do Município é grande e que estão todos trabalhando de forma saturada, pois
tem aumentado o número de atendimentos e os servidores estão se aposentando, alguns morrem, são
exonerados e que essas informações não chegam. A Dra. Sandra disse que é só pedir essas informações
para o Departamento da Df\ Célia. O Conselheiro Pedro Davi continuou dizendo que o que os
Conselheiros observam quando chegam nas Unidades para fazer fiscalização/visitas, é um déficit
enorme de profissionais. O Sr. Antônio disse que ainda existe o acúmulo de funções na Enfermagem,
destacando que ocorreram perdas importantes e que é preciso repensar e melhorar esse processo,
melhorando especialmente as equipes da Atenção Básica. Que as UPHs precisam ter melhor qualidade
na assistência, tentando manter os pacientes lá, evitando dessa forma, lotar as urgências e emergências
com mais frequência e que ter uma equipe adequada é fundamental e importante nesse processo. A Dra.
Sandra disse que concorda com o Antônio nesse sentido. Ficando entendido que precisa ser alterada
parte do texto na meta “23” para “AMPLIAR AS EQUIPES NAS UPHs”. No que diz respeito à
meta numero “30 Reduzir o número de casos novos de Sífilis Congênita”, a Dra. Sandra Victoria
disse que a meta precisa ser corrigida de 180 para “290”, pois em 2018 a meta foi de 300. No que
diz respeito à Diretriz “4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no
enfraquecimento da dependência de crack e outras drogas”. O Conselheiro Antônio destacou que a
UPA Pediátrica não tem leito de emergência para pacientes psiquiátricos “crianças e adolescentes” e que
é preciso ver a situação do fluxo desses pacientes que chegam grave nessa Unidade e acha que isso
precisa ser incorporado ao plano, destacando que isso não está claro. Disse que não sabe o que pode ser
feito, mas acredita que poderia ter um Psiquiatra ou Psicólogo atendendo na emergência, com um leito
destinado a esse tipo de paciente no HIIS e destacou que tem chegado pacientes psiquiátricos com
freqüência na UPA. O Sr. Hélio disse que iria continuar lendo o Objetivo e as Metas para ver se alguma
coisa atenderia nesse sentido. Os Conselheiros questionaram se tinha alguém da saúde mental presente
na reunião e não havia. A Conselheira Glória lembrou que os departamentos foram convocados e os
■ representantes deveríam estar presentes. No que diz respeito à meta número “32.5 Expandir o PVC -t; Programa de Volta para Casa”. A Conselheira Glória destacou que a meta deve ser de 100% e
não de 25% como consta. O Conselheiro Antônio disse que mesmo não tendo ninguém da saúde
mental presente, é preciso pensar alguma coisa com relação a colocação feita por ele sobre a emergência
psiquiátrica de crianças e adolescentes e disse que aconteceu um caso de uma criança em risco de
suicídio, na UPA Walter Garcia e que não existe um fluxo definido e não existe leito para paciente
psiquiátrico no HIIS. O Conselheiro Pedro Davi lembrou que em reunião da Comissão Executiva do
Conselho com a equipe de Saúde Mental, na qual a Dra. Sandra estava presente, ele fez o mesmo
questionamento que o Conselheiro Antônio colocou na sua fala e que a Dra. Helena respondeu que todo
Pediatra quando se forma, tem na sua grade de disciplinas, currículo de conhecimentos para tratar o
paciente no momento do atendimento, até para resguardar a vida e continuou dizendo que entende que a
dúvida ocorre é como fica o “depois”. Destacou que o único lugar que tem emergência Psiquiátrica é o
HMMRC, mas é difícil o diálogo e que é preciso de um canal via Secretaria de Saúde. A Dra. Sandra
lembrou que a reunião com a executiva em que ela foi chamada, foi com relação ao suicídio, tema
solicitado pela Conselheira Vilna e que ela explicou o fluxo naquela oportunidade e que explicaria
novamente. Explicou que todo caso de suicídio, adulto ou criança, é notificado, após o atendimento na
emergência e após a notificação, a Dra. Nádia da SMS liga para o paciente para encaminhar-para a
assistência com o Psicólogo e que esseESTADO
é o canal
queDEpelo
o que entendeu, o Conselheiro Antônio
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emergência. O Conselheiro Pedro disse que a Dr3. Sandra não entendeu a sua colocação.
A32ZDra.

Sandra continuou dizendo que existe a vigilância e que essas crianças não são abandonadas e que são
devidamente encaminhadas conforme o caso. A Conselheira Glória pediu para o Conselheiro Pedro
explicar novamente, mas como ele achou desnecessário para não perder mais tempo, a Conselheira
Glória pediu para que o Antônio fizesse a sugestão da ação a ser lançada na “Diretriz 4”. O
Conselheiro Antônio sugeriu lançar a seguinte ação: “Organizar o Atendimento do Pacientes
Psiquiátricos lníanto-Juvenil nas Unidades de urgência e emergência”. O Conselheiro Pedro Davi
concordou com a sugestão do Conselheiro Antônio. A Dr:1. Sandra destacou mais uma vez que após
receber as notificações, tanto de criança como de adultos no Departamento de Vigilância, as Psicólogas
fazem contato imediato com o próprio paciente ou com o seu familiar para falar da importância do
acompanhamento no ambulatório. O Conselheiro Pedro Davi disse que esse fluxo eles já conhecem,
mas no seu entender está saturado. A Conselheira Vilna disse que em algum momento esse processo
explicado pela Df‘. Sandra foi quebrado com um caso de tentativa de suicídio de um menino em Xerém,
que ela não sabe aonde, mas foi quebrado. Destacou que os Conselheiros de Xerém é que acabaram
conduzindo o processo até que o menino foi atendido na Secretaria de Saúde (Departamento de Saúde
Mental). O Conselheiro Antônio disse que se chegar um caso de suicídio, por exemplo, na UPA
Infantil, que não está claro como deve ser feito, questionou se nesse caso devem internar o paciente e
disse mais uma vez que isso precisa ficar claro nesse processo. Destacou que com o paciente adulto ele
não tem dúvida que o fluxo funciona. Dr:l. Sandra Victória disse que concorda com o Conselheiro
Antônio e destacou que o Departamento de Vigilância é um “Plus” a mais no processo. FICANDO
ENTENDIDO QUE A PROPOSTA DE AÇÃO SUGERIDA PELO CONSELHEIRO ANTÔNIO
DEVE SER INCLUÍDA NA PROGRAMAÇÃO ANUAL PARA 2019 NA DIRETRIZ 4. No que
diz respeito à meta “número 37 - Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica
definida”, os Conselheiros Pedro Davi e Glória sugeriram alteração do termo da ação “...
Contratação de profissionais nível superior para a reposição da profissional exonerada...” POR:
“CONCURSO PÚBLICO PARA REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL, INCLUSIVE PESSOAL
DE APOIO”. No que diz respeito à m eta núm ero “41 - R ea liza r ações de apoio m atricial e de
formação em saúde do trabalhador”, na ação de número “12 - Saúde ocupacional do servidor
como suporte técnico do CEREST”, a Diretora do CEREST, Sra Débora, disse que essa meta
precisa ser retirada do item 41 e ser colocada onde cabe, que é nas ações do RH da SMS,
explicando que ao CEREST só cabe o apoio. O Conselheiro Antônio disse que até onde sabe, no HIIS
esse processo está funcionando de forma mais plena e que no HMMRC precisa intensificar,
principalmente por conta das doenças ocupacionais e que para isso precisa ler equipe com formação em
segurança do trabalho. Destacou que na Policlínica não está funcionando ainda e que é preciso a
implantação de mais um ou dois núcleos nesse período. No que diz respeito à Diretriz número “11 Contribuição á adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das
relações de trabalho dos trabalhadores do SUS”. Objetivo número 11.1 - Investir em qualificação
e fixação de profissionais para o SUS”, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal da
SMS, SE1. Neide, disse que possui duas ações enquanto Divisão de Desenvolvimento de Pessoal,
explicou que possuem ações de qualificações municipais, onde ajudam na logística e estrutura e também
acompanham o processo do Estado e do M inistério da Saúde, com relação a verba de educação

$ vV

permanente e colocaram dois itens para estruturar o setor de educação municipal e destacou que as

m etas não estão inclusas no plano e as citou e deixou cópia com o teor das metas com o Sr. Helio, para
que fosse incluída na P rogram ação Anual para 2019. D epois explicou que as ações estruturantes do

Município não foram contempladas e entraram direto nas ações estruturantes da verba, que é detida em
Duque de Caxias, porém as ações são regionais e não pode ser alocada para ações só do Município e que
c preciso garantir a execução. O CONSELHEIRO DESTACOU QUE E PRECISO FICAR
GARANTIDA A INCLUSÃO DE TODO O CONTEÚDO APRESENTADO À MESA PELA SR'.
NEIDE, NA PROGRAMAÇÃO A UAL DE SAÚDE DE 2019, QUE FOI ENTREGUE AO
DIRETOR DO PLANEJAMENTO e lembrou sobre a neeessidade de implantação de centros de
estudos em todas as Unidades de Saúde do Município. No que diz respeito as metas números “65 e
66”, a Conselheira Glória destacou que é preciso inverter o ordem dessas duas metas, com a
justificativa de que o PCCR vem antes do Concurso Público. No que diz respeito à meta número
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“67 _ Garantir relações de trabalho legalmente protegidos” com relação a ação “implantar fluxo
para os casos de assédio moral”, a Srfl. Neide destacou que a sugestão é que ao invés disso, se
“institua um Núcleo de Trabalhador da Saúde”, justificando que existem outros casos afins, que é
preciso que o Município dê conta, fazendo com a gestão da SMS, para instituir nas Unidades, pois em
todos os Distritos existem trabalhadores(as). Destacou também que não se pode focar somente em
atender determinadas Unidades e tudo com o apóio técnico do CEREST. A Sr\ Débora disse que com
relação ao Assédio Moral, quando foi colocada a proposta de ação, é pelo fato dela ser importante e,
nesse caso, entende que pode ser colocada uma outra ação. Que pode ser acompanhada por uma
Comissão que esteja junto com esse Núcleo e aproveitar experiências de outros Municípios e
profissionais de várias formações também. Destacou que é preciso amadurecer essa proposta mais
efetivamente. O Conselheiro Pedro disse achar interessante a proposta das duas profissionais do
Município, aproveitando para ampliar esse escopo, mas nunca perdendo de vista o assediador e,
destacou que o assediador hoje, no Município, se considera com grandes poderes. Destacou que não é só
a questão de tratar o servidor, que isso é importante, pois se não for feito, pode levar ao suicídio. Disse
que já avançaram muito nesse sentido com a chegada da Dra. Ivia, mas não podem perder esse foco.
Disse que hoje a estrutura do Município permite ao assediador ficar num ciclo vicioso e que se não se
consegue eliminar a causa, não vão conseguir eliminar o efeito. O Conselheiro Antônio disse que uma
Comissão constituída especificamente para tratar esses casos, com o apoio da saúde do trabalhador, acha
bastante pertinente. Lembrou que dentro do planejamento havia uma proposta de realizar uma campanha
por ano com relação ao assédio moral e destacou que isso não foi cumprido até hoje e disse que quer
aproveitar para reforçar essa proposta para as metas de 2019. Destacou que é uma campanha de extrema
necessidade nas Unidades, pois o assediador muitas vezes não tem nem noção e nem conhecimento de
algo que ele está fazendo é um tipo de assédio. Destacou também que isso é um processo educativo. O
Conselheiro Antônio fez a “proposta de criação de uma comissão para tratar dos casos de assédio,
vinculado à saúde do trabalhador” para as metas da Programação Anual de Saúde de 2019. A
Dra. Ivia destacou que uma proposta que foi pensada em uma determinada reunião com a participação
de alguns Conselheiros, de que fosse levada para os vereadores a necessidade de fazer um curso antes de
o profissional integrar à rede e entende que isso pode ajudar muito. Disse concordar com o Conselheiro
Antônio que pode ser sim, muitos casos, por falta de conhecimento. Disse saber que não vai resolver
tudo, mas em grande parte, dentro desse curso que a SMS quer implantar e assim que for possível, vai
conversar com a Neide sobre isso. Lembrou que essa idéia foi tratada numa reunião com o grupo de
trabalho na Câmara de Vereadores, mas não foi passado para a Neide como foi pensado e que não foi só
ela a “culpada” de não ter passado para a Neide, pois Conselheiros, como Glória, Antônio, Pedro, etc,
estiveram com ela nessa reunião. A Conselheira Glória disse que a culpa na verdade, é que o setor da
Neide precisa estar nas dependências da SMS e que o Conselho sempre sinalizou isso. Ficando definido
que na próxima reunião desse grupo a Neide será convidada a participar. A Dra. Ivia explicou que com
relação à campanha de assédio não ter sido feita ainda, foi por conta de que não havia uma gráfica
definida para atender a SMS, mas que agora já saiu a licitação e será possível fazer, tendo em vista que a
idéia da campanha é fazer com cartazes. OBSERVAÇÕES COM RELAÇÃO À PLANILHA LIDA,
CASO NECESSITE CORREÇÃO POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
DA SMS: Não existe uma ordem com relação às Diretrizes e Metas quando da leitura da Programação
Anual de Saúde 2019: Não constam as Diretrizes de número 5; 6; 9 e 10. Não constam as Metas de
número: 15; 53; 54; 56; 58; 68 e 74. No item que se refere à meta de número “69 - Realizar
Seminário de Saúde”, a Conselheira Glória pediu para que seja registrado “1 Seminário” e não 2
como consta na planilha, justificando que em 2019 haverá Conferência de Saúde. No item que se
refere à meta de número “76 - Implantação do Sistema SISAUD no componente municipal dos
Sistema Nacional de Auditoria”, a Conselheira Glória “propôs alteração no texto da ação, para
que as capacitações sejam realizadas por servidores concursados”. A Dra. Luana do Departamento
de Auditoria da SMS disse que a SMS já tem essa preocupação. APÓS A LEITURA E
CONSELHO
ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
SOLICITAÇÕES DE CORREÇÕES,
ALTERAÇÕES
E INCLUSÕES, O CONSELPIEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE QUE
CAXIASESTAVA PRESIDINDO A
ANTÔNIO, PRIMEIRO SECRETÁRIO
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REUNIÃO, SÇBMETEU OS TEMAS PARA A PLENÁRIA, SENDO: 1-) A PLENÁRIA DO
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APROVOU POR UNANIMIDADE O RELATÓRIO DE
PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE 2018
(SISPACTO 2018) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DE DUQUE DE
CAXIAS COM TODAS AS PROPOSTAS DE CORREÇÃO, ALTERAÇÃO E INCLUSÃO
REGISTRADAS NESSA ATA. 2-) A PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
APROVOU POR UNANIMIDADE A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DE DUQUE DE CAXIAS COM
TODAS AS PROPOSTAS DE CORREÇÃO, ALTERAÇÃO E INCLUSÃO REGISTRADAS
NESSA ATA. A reunião foi encerrada às 11:50 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, 19 de Outubro de 2018.
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RESOLUÇÃO N° 048/COMSADC/2018
“Tornar Pública a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”

0 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por seu VicePresidente Infra assinado, Dr. Dalmir Machado, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a Comissão Executiva e Comissão de Orçamento do COMSADC
necessitam da presença do responsável pelo Fundo Municipal de Saúde em algumas de suas
reuniões, para fins de esclarecimentos pertinentes ao Departamento;
Considerando que por algumas vezes, quem participou das reuniões com a Comissão
Executiva, respondendo verbalmente pelo Fundo Municipal de Saúde foi o Sr. Aldo de Oliveira
Junior, que não era a pessoa nomeada como Secretário Executivo do FMS;
Considerando os fatos acima, a Comissão Executiva do COMSADC solicitou através
do ofício n°. 036/COMSADC/2018, encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, que
fossem respondidos alguns questionamentos e que também fosse enviado o Organograma do FMS
para constatação a respeito de qual tipo de vínculo possuía o Sr. Aldo de Oliveira Junior com o
referido Departamento;
Considerando que o Secretário Municipal de Saúde respondeu através do Ofício
324/GAB/SMS/2018, informando que o Secretário Executivo do FMS é o Sr. Fábio Machado e
que no organograma enviado, não constava de fato, o nome do Sr. Aldo de Oliveira Junior;
Considerando que os membros da Comissão Executiva e Comissão de Orçamento do
COMSADC continuaram observando a presença do Sr. Aldo de Oliveira Junior, trabalhando no
referido Departamento durante esses últimos meses e respondendo verbalmente como responsável
pelo FMS;
Considerando que os documentos enviados ao Conselho através do FMS são assinados
pelo Sr. Fábio Machado. Secretário Executivo do FMS;
Considerando que o Conselho, a fim se confirmar, mais uma vez, qual era o
Organograma do FMS. enviou novo ofício de número 156/COMSADC/2018, endereçado
diretamente ao FMS com vistas ao gabinete do Sr. Secretário Municipal de Saúde, solicitando
relação atualizada dos funcionários que trabalham no FMS;
Considerando que o novo Organograma do FMS enviado ao COMSADC através do
Ofício 292/FMS/2018. continua não apresentando o nome do Sr. Aldo de Oliveira Junior;
Considerando que diante de todos esses fatos, a Comissão Executiva resolveu pautar o
assunto para a Plenária do COMSADC, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 10 de
Novembro de 2018, a fim de que fosse deliberada decisão a respeito;
C O N SELH O
Considerando a deliberação
da Plenária
doJANEIRO
Conselho Municipal de Saúde, em reunião
ESTADO
DO RIO DE
MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
Ordinária realizada no dia PREFEITURA
10 de Novembro
de 2018,
no Auditório
do Hospital Muniyipjal
DE Dr.
SAUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:
KJ
Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a
Plenária do Conselho Municipal de Saúde deliberou que se notifique ao Senhor Secretário
Municipal de Saúde, Dr. Jose Carlos de Oliveira e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr.
Washington Reis de Oliveira, que não é possível que o Sr. Aldo de Oliveira Junior continue
respondendo verbalmente pelo Fundo Municipal de Saúde, sem que possua um vínculo
oficial com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, pois o
Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias é Co-Gestor da Saúde e não pode ficar omisso
diante dos fatos.
Art. 2° - Se esta Resolução não for cumprida pelo Gestor Municipal, a partir da data
de sua publicação, o Conselho Municipal de Saúde, encaminhará cópia da mesma ao Ministério
Público Estadual e Federal para conhecimento.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir desta data.
Duque de Caxias, 12 de Novembro de 2018

Dalmir Machado
\
Vice-Presidente do COMSADC

Re/olução edhada por
Cláudia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 048/COMSADC/2018 de 12 de Novembro de 2018, do Conselho Municipal de
Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 12 de Novembro de 2018
Washfngto í Reis dé Oliveira
Prefeito Municipal
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Duque de Caxias, 19 de Novembro de 2018.
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Resolução n° 011/CM PD/2018

52

Dispõe sobre a Ata de
Outubro de 2018

53
54
55
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0 Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
Duque de Caxias, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei n.Q2.219, de 03
de novembro de 2008.

59
60
61
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Resolve:
Art. I 2 - Fazer constar a publicação em Boletim Oficial da Ata da Reunião ordinária
do mês de Outubro de 2018

63
64
65
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Art. 22 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

67

68
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Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de
elevada estima e consideração.

72
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74
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Atenciosamente,

J

*
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A
1

79
80

Charles de Souza
Presidente do CMPD
Alcemar da Silva Martins Filho
Secretário Executivo
Mat. 36.868-7
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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Exercício de 2018.
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de nível superior que não possuem informações necessárias do aluno, como estudo de caso,
perfil, adequação técnica, e nível de desenvolvimento. Nesse contexto a Conselheira
supramencionada solicitou para a Sra. Raquel Braga Conselheira representante da Secretaria
de Educação, dados estatísticos de como esta sendo feito a inclusão dos alunos nas escolas do
Município. A Conselheira mencionou que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
recebeu intimação da Promotoria do Ministério Público para realização de concurso público
para o setor, e após um determinado tempo o mesmo foi realizado e a convocação dos
classificados não foi de imediato como previsto, mais foi concluída posteriormente. Caso
como esse entristece, a exemplo de Duque dc Caxias que não realizou concurso mais
contratou uma empresa para executar o serviço. O preocupante é que esse contrato não é de
graça e muito menos barato, e a empresa por sua vez não esta realizando o serviço de maneira
adequada por que a Prefeitura não fiscaliza periodicamente os serviços prestados pela
contratada. Tendo em vista que o CMPD não tem acesso ao contrato e os termos do convênio
para apreciação do mesmo pelo Conselho e o Assessor Jurídico. Nesse sentido buscando,
defender c garantir condições dc vida com dignidade a todas as pessoas que apresentam
alguma deficiência, a Conselheira classificou situação como essa uma violação de direitos
previstos por lei na LB1 e na Convenção Internacional (Decreto N° 6.949. de 25 de Agosto de
2009). A Sra. Raquel Braga informou que não é possível fornecer os termos do contrato no
momento, e mencionou que a Sra. Jessica dc Oliveira conselheira titu lar representando a
Secretaria de Educação, é responsável por fiscalizar os contratos do CIEE e reiterou que o
mesmo tem a responsabilidade de capitar os estagiários e a equipe de Educação especial da
SME a formação desses estagiários. As avaliações supervisionadas dos estagiários são feitas
pelo diretor da escola, e quem faz a adaptação curricular é o professor do ensino comum
juntamente com o professor da sala de recursos com a participação do agente de
acompanhamento. As orientações são repassadas para o agente de acompanhamento. A Sra.
Edicléa Mascarenhas informou que as denuncias feitas relatam a falta de conhecimento de
alguns estagiários que influenciam no nível de desenvolvimento da criança como, por
exemplo, casos de alunos que não sabem ler e escrever o próprio nome. A Sra. Raquel Braga
sinalizou os casos de denuncia nas escolas referente aos problemas encontrados, e mencionou
que a Secretaria de Educação não esta medindo esforços para solucioná-los. O senhor Jocélio
de Oliveira sugeriu o envio dc um oficio solicitando as informações citadas acima. A SlU.
Edicléa Mascarenhas informou a decisão tornar publicamente o descontentamento com o fato
do Presidente do CMPD Sr. Charles de Souza declarar seu apoio um candidato com intenção
de voto da sua preferência por meio de sua pagina do face book utilizando o nome do
Conselho. A Conselheira supramencionada menciona que o Conselho é um órgão do Governo
Municipal e sua neutralidade é fundamental na preservação da imagem e sinaliza que não há
problema nenhum em apoiar um candidato desde que seu apoio não seja condicionado a
imagem do Conselho e no caso de uso, o Presidente ou qualquer um Conselheiro teria que
Ata de Reunião
Ordinária
do Conselho para
Municipal
de Defesa
dosmais
Direitos
das Pessoas
com Deficiência
solicitar
uma reunião
extraordinária
tal apoio.
Nada
a tratar
a Vice-Presidente
Sra.
Exercício
de 2018.cujos trabalhos lavrei eu, Alcemar da
Iranir Cardoso de Souza dá por encerrada
a reunião,
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Silva Martins Filho, Secretario Executivo, em conjunto com os demais presentes a citada
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reunião.
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Direitos da Pessoa
com
Deficiência de Duque de Caxias - CMPD, realizada aos 08 (oito) dias
cmpd2015.pessoacomdeficiencia(a)ginail.com
E-inail:
aw
e
vsm
v
do mês de Setembro de 2018, iniciada às 14h, no Complexo de Assistência Social - Juíza
Olímpia Rosa Lemos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro com a presença dos seguintes
Conselheiros: A Vice-Presidente Sra. Iranir Cardoso (SMASDíI). Sr. Jocélio de Oliveira
(DF). Sr. Jorge Luiz da Costa (SMUH). Sra. Juciara Atanásio (AMARE). Sra. Raquel
Rodrigues (SME). Sra. Marilena Neves (SMASDH). Sr. Hélio Orrico (LION). Sra. Edicléa
Mascarenhas (LION). Abertura: A Sra. Iranir Cardoso, Vice-Presidente deste Conselho
cumprimenta a todos e fez a abertura da Assembléia que teve início às 14h e iniciou a reunião
solicitando, o Secretário Executivo que fizesse a leitura da Ata de Assembléia Ordinária do
mês de Outubro e em seguida foi aberto votação, sendo a Ata aprovada pelo colegiado por
unanimidade, consequentemente, foi deliberado o envio imediato da Ata para publicação no
Boletim Oficial do Município. Foram enviados os ofícios n° 0092, (CREAS). N° 0093/2018,
(SMASDH). 0094/2018. 0095/2018 (SMUH). 0096/2018, (boletim oficial). 0097/2018
(hospital do Olho). 0098/2018 (SME). 0099 e 100/2018 (Recursos Humanos). 101/2018
(Câmara Municipal). 102/2018 (SMUH). 103/2018 (SMPS1UGT). O Sr. Péricles de Lima
informou que a Lei do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da pessoa com Deficiência
foi liberada pelo subsecretário de fazenda com as alterações necessárias e destinou a mesma
para a Câmara Municipal para aprovação. A Sra. Iranir Cardoso perguntou se as alterações
foram repassadas para o Conselho. O Sr. Péricles Lima informou que não. O Sr. Jocélio de
Oliveira sugeriu aos conselheiros encaminhar uma cópia dos ofícios enviados para as SMUH.
SMPSIUGT e câmara municipal para a promotoria de justiça informando, que o Conselho
convidou por meio de oficio os representantes das secretarias supramencionados para
constituir e desenvolver as politicas publica das pessoas com deficiência e infelizmente os
mesmos não compareceram nem justificaram as ausências. A Vice-presidente Sra. Iranir
Cardoso iniciou a votação na qual foi aprovado por unanimidade o envio dos documentos
citados para o Ministério Publico. A Sra. Iranir Cardoso informou que o Ministério do
trabalho agendou uma reunião referente ao dia D em que não foi possível ela comparecer. A
Assistente Social Sra. Vanessa Rosa que substituiu a Conselheira na reunião informou que
reuniões como essas faz parte do calendário do Ministério do Trabalho com o objetivo de
fazer parcerias com as instituições públicas e privadas para incluir as pessoas com deficiência
no mercado de trabalho. A reunião foi realizada no dia 04 de Outubro do ano em curso, em
que estavam presentes alguns representantes das empresas do setor publico e privado.
Reiterando que a data prevista para a realização do evento esta prevista para o dia 22 de
Novembro de 2018. A Sra. Edicléa Mascarenhas informou que os alunos incluídos nas classes
comuns do CIEE (Centro Integrado Empresa-escola) estão chegando às escolas sem qualquer
supervisão e de acordo com a LBI (Lei brasileira de inclusão) n° 13.146/15. Todos os alunos
tem direito a um profissional de apoio a inclusão. Contudo o que poderia ser um serviço se
tornou um desserviço, fatos como esse compromete o desenvolvimento do aluno criando
conflitos em diversas escolas entre os responsáveis do aluno e professores ou ate mesmo da
orientação pedagógica, que são os profissionais contratados do ensino médio ou em formação
1
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CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL
N° 059/2018

0

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede à jPREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrita no CNPJ sob n°. 29.138.328/000150, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizada na Rua Jacques de Molay,

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede à PRE
FEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrita no CNPJ sob n°. 29.138.328/000150, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizada na Rua Jacques de Mòlay,

4 ®

4 0 1

n°151, Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ, a inexigibilidade de licença

ambiental para troca de Alambrado no Campo de Várzea de Santa Cruz, em uma área total
construída de 4.816,00m2

n°151, Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ, a inexigibilidade de licença
ambiental para construção de uma Unidade Básica de Saúde do Parque Paulista, em uma
área total construída de 577,71 m2.

Localização Atividade:

Localização Atividade:

Na Rua Mamoré, Bairro de santa Cruz, 2 o Distrito do Munícipio de Duque de Caxias/ ' ç r v RJ , está dispensada da Licença Ambiental Municipal, uma vez que:
“ l í

%

Na A venida 31 de M arço, Parque Paulista, 3 o D istrito do M unicípio de D uque de Ca-

xias/RJ , está dispensada da Licença Ambiental Municipal, um a vez que:

a

T

1 - C o n fo rm e co n sta tad o , o im p a c to a m b ie n ta l g erad o fo i co n sid erad o p e queno. C o n fo rm e d es crito n o s au to s do p ro c e s s o 0 1 9 /00 0187 /20 18

a

1 — C o n fo rm e c o n sta tad o , o im p a c to a m b ie n ta l g e ra d o fo i c o n s id e ra d o p e 
q u e n o . C o n fo rm e d e s c rito n o s a u to s d o p ro c e s s o 0 1 9 /0 0 0 1 8 7 /2 0 1 8

4 0

0

0

Para o requerido informamos que o empreendedor não está dispensado de apresen
tar as demais medidas de controle ambiental, licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade ou empreendimento, as normas
ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções
previstas no ordenamento jurídico.

m
X

Para o requerido informamos que o empreendedor não está dispensado de apresen
tar as demais medidas de controle ambiental, licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade ou empreendimento, as normas
ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções
previstas no ordenamento jurídico.

0

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL
N° 060/2018
Processo: 019/000188/2018

Processo: 019/000187/2018

IW t

DUQUE D E

MAIS COMPROMISSO. MAIS FUTVRO.;

MAIS COMPROMISSO. MAIS FUTURO.

' ~

P R e P B I T U R A l

CAXIAS

Esta Certidão de Inexigibilidade de Licença Ambiental é válida somente para ativida
de supracitada, bem como o cumprimento das condicionantes descritas no verso des
te documento.

m

Duque de Caxias, 13 de Novembro de 2018

Esta Certidão de Inexigibilidade de Licença Ambiental é válida somente para ativida
de supracitada, bem como o cumprimento das condicionantes descritas no verso jdeste documento.
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Duque de Caxias, 13 de Novembro de 2018
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CONDICIONÀNTES PARA VALIDADE DESTA CERTIDÃO:

C.I.L.A N° 059/2018

.
_
CONDICIONANTES PARA VALIDADE DESTA CERTIDÃO:

C.I.L.AN0 060/2018

[ b l Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no Es
tado 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;

[01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no Es
tado 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;

Í02. Esta certidão diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento
ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

I02 . Esta certidão diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento
ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

)3. Esta Certidão não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua
Validade e deverá ter o seu original esta disponível no local da atividade licenciada para efeito de
fiscalização;

)3. Esta Certidão não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua
validade e deverá ter o seu original esta disponível no local da atividade licenciada para efeito de
fiscalização;
)4. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;

)4. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
l05. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;
Esta Certidão é válida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constan
tes do Processo n° 019/000187/2018 e seus anexos.
c o n d iç õ e s d e v a lid a d e e s p e c í f ic a s :

|06. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e Pâ
nico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho;
)7. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes caracte
rísticas:

S05. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;

I

;

•

C o n d iç õ e s d e v a lid a d e e s p e c í f ic a s :

106. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e Pâ
nico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho;
)7. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes caracte
rísticas;
•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;
i
;

• ■.

Esta Certidão é válida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nèla estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constan
tes do Processo n° 019/000188/2018 e seus anexos.

•M edindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do solo;

•M edindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do solo;

• A dois metros do solo;

• A dois metros do solo;

•Indicando a razão social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambiental e demais números
de diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

i
,

«Indicando a razão social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambiental e demais números
de diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

[os. Manter disponíveis e prontos para o uso, os equipamentos e materiais de atendimento a emer
gências;

[08. Manter disponíveis e prontos para o uso, os equipamentos e materiais de atendimento a emer
gências;

r09. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional/empresa devidamente habilitado, que
apresente: projetos e ART;

r09. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional/empresa devidamente habilitado, que

i

.

10. Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

I

^

apresente: projetos e ART;

10. fjdão realizar queima de qualquer material ao ar livre;

H 1. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;

M1. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Ae1
des aegypti, transmissor da dengue;

12. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores
nocivos);

12. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores
nocivos);

13. iManter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

13. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

r14. Submeter previamente ao SMMA/DC, para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação no

.14. Submeter previamente ao SMMA/DC, para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação no
empreendimento licenciado;

empreendimento licenciado;

15.. A SMMA/DC exigirá outras informações, caso julgue necessário;

15..Í A SMMA/DC exigirá outras informações, caso julgue necessário;

H6. Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

H6. ÍNão lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

17., A SMMA/DC exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário;

17. A SMMA/DC exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário;

18. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento es
tão contidos no Memorial Descritivo.

18. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento es-^
jtão contidos no Memorial Descritivo.
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C E R T ID Ã O D E IN E X IG IB ILID A D E D E L IC E N Ç A A M B IEN T A L ;
N° 061/2018
!
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Processo: 019/000189/2018
- A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal n° 2.022 de 31 de dezembro de 2006, concede à PRE
FEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrita no CNPJ sob n°. 29.138.328/000150, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizada na Rua Jacques de Molay,
n°151, Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ, a inexigibilidade de licjença
ambiental para Reforma da Casa Social Reviver, em uma área total construída de 790,78m2.

i f t

iS
^
jS

Localização A tividade:

r if o

j

Na Rua Manoel Teles, n° 700, Engenho do Porto, 1o Distrito do Município de Diiique
de Caxias/RJ , está dispensada da Licença Ambiental Municipal, uma vez que:
j

a

r ifo

1 - C o n fo rm e co n s ta ta d o , o im p a c to a m b ie n ta l g e ra d o fo i c o n s id e ra d o p e -1
q u e n o . C o n fo rm e d e s c rito n o s a u to s do p ro c e s s o 0 1 9 /0 0 0 1 8 9 /2 0 1 8
' !
■

r ifo
Para o requerido inform am os que o e m preendedor não está dispensado de apresen
tar as demais medidas de controle ambiental, licenças e/ou autorizações legalrriente
cabíveis, bem com o de o bservar em sua atividade ou empreendimento, as normas
ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções r i f o
previstas no ordenamento jurídico.

m

m
* k

Esta Certidão de Inexigibilidade de Licença Ambiental é válida somente para ativida
de supracitada, bem como o cumprimento das condicionantes descritas no verso'des
te documento.

r if o
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Duque de Caxias, 13 de Novembro de 2018
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CONDICIONANTES PARA VALIDADE DESTA CERTIDÃO:
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C.I.L.A N° 061/2018

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no Es
tado 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;
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02. Esta certidão diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento
ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;
3. Esta Certidão não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua
validade e deverá ter o seu original esta disponível no local da atividade licenciada para efeito de
fiscalização;
4. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
05. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;
Esta Certidão é válida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constan
tes do Processo n° 019/000189/2018 e seus anexos.

CONDICIONANTES PARA VALIDADE DESTA CERTIDÃO:

Esta certidão diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento
ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;
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3. Esta Certidão não poderá sofrer qualquer alteração, nèm ser plastificada, sob pena de perder suavalidade e deverá ter o seu original esta disponível no local da atividade licenciada para efeito de
fiscalização;
. São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
05. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento
estão contidos neste processo;
E£ta Certidão é válida por tempo indeterminado desde que respeitadas as condições
nèla estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constan
tes do Processo n° 019/000189/2018 e seus anexos.
de validade específicas:
ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e Pâe às Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho;
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06. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e Pâ
nico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Trabalho;
7. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes caracte
rísticas:
.

. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes caracte
rísticas:

i •Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

1 «Medindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do solo;
; • A dois metros do solo;
j
,

C.I.L.A N° 061/2018

01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no Es
tado 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;

«Medindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do solo;

í

• A dois metros do solo;

•Indicando a razão social, responsável técnico,, o número e a validade desta licença ambiental e demais números
de diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

j «Indicando a razão social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambiental e demais números
| dè diversas licenças concedidas pelos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

08. Manter disponíveis e prontos para o uso, os equipamentos e materiais de atendimento a emer
gências;

[08. Manter disponíveis e prontos para o uso, os equipamentos e materiais de atendimento a emer
gências;

09. Todos os projetos deverão ser realizados por profissional/empresa devidamente habilitado, que
apresente: projetos e ART;

09. Tòdos os projetos deverão ser realizados por profissional/empresa devidamente habilitado, que
apresente; projetos e ART;

10. Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

10. Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

11. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aeides aegypti, transmissor da dengue;

r11. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;

12. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores
nocivos);

12. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores
nocivos); '

13. Manter atualizados junto ao SjyiMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

13. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;

14. Submeter previamente ao SMMA/DC, para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação no
empreendimento licenciado;

14. Submeter previamente ao SMMA/DC, para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação no
empreendimento licenciado;

15.. A SMMA/DC exigirá outras informações, caso julgue necessário;

15.. A SMMA/DC exigirá outras informações, caso julgue necessário;

16. Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

”16. ISJão lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

17. A SMMA/DC exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário;

17. A SMMA/DC exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário;

S.Éstá Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento es-

tão contidos no Memorial Descritivo.

18. Está Certidão é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais do empreendimento es
tão contidos no Memorial Descritivo.

