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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

LEISEstado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI N° 2910 DE 10 DE SETEMBRO  DE 2018.

Altera a Lei Municipal n° 1.674, de 
13 de dezembro de 2002, para 
dispor sobre a fixação de peça 
informativa em supermercados e 
estabelecimentos congêneres e dá 
outras disposições.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 2o da Lei Municipal n° 1.674, de 13 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ A r t  2° É obriga tó ria  a afixação  de aviso  com  
in form ações  sobre  a existência  e aplicação  da 
presente  Lei nas portarias  ou recepções dos  
superm ercados e estabelecim entos  
congêneres.

§1° O aviso  terá  o seguinte  te x to :;

“ De acordo  com  a Lei M unicipal n° 1.674, de 13 
de dezembro dé 2002:

A rt. 1° Os estabelecim entos  com ercia is  
autodenom inados de supermercados, 
hipermercados ou sim ila res  ficam  obrigados  a 
prestar serviços  de acondicionam ento  ou 
embalagem  dos  produtos  adquiridos  pelos 
clientes.

§1° Para efe itos  desta Lei, entènde-se  por 
serv iços  de acondicionam ento  ou embalagem  
a dispom bilização  de funcioná rios  para 
em pacotar ou colocar, em  sacola, os produtos  
adquiridos  pelos clien tes.
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§2° Excluem -se desta  obrigatoriedade  os 
estabelecim entos  de pequeno porte, assim  
entendidos  os que tenham  menos de 6 (seis) 
caixas registradoras.

§3° A  mão de obra  para efetuar o 
empacotamento  deve se r prio rita riam ente  
composta  por adolescentes entre  16 e 18 
anos, com  oportunidade  de crescim ento  no 
plano  de carreira. (Redação dada pela Lei n°
2.563, de 25 de setembro  de 2013).”

§2° O aviso  será afixado  em  placa, cartaz ou 
adesivo  com  as seguintes  especificações:

I -  medida mínima de 40 centím etros  de 
com prim ento  por 25 centím etros  de altura;

II -  preferência  por um  dos seguin tes  
materia is:

a) acrílico ;

b) madeira;

c) colante;

d) v id ro ;

e) chapa de fe rro ; ou

f) quaisquer ou tros  meios que perm itam  a 
preservação  da estética  e do padrão de 
arqu ite tura  do estabelecim ento.”

Art. 2o O art. 3o da Lei Municipal n° 1.674, de 13 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ A r t  3° O descumprim ento  ho previsto  nesta 
Lei su je ita rá  o i n fra to r às seg ui ntes 
penalidades:

I -  na prim eira  in fração: advertência;

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

I I -  na segunda  in fração: multa  dé R$ 1.000,00 
(m il reais);

III -  na terceira, quarta e quinta infração: multa 
cobrada  em  dobro; e

IV -  na sexta  in fração: suspensão  do  Alvará  de 
Funcionamento.

§1° O in te rva lo  mínimo  entre  as autuações será  
de 30 (trin ta ) dias.

§2° O va lo r da multa  de que tra ta  este  artigo  
será atualizado  anualmente  pelo  índ ice  
m unicipa l de correção  trib u tá ria .”

A rt 3o O art. 4o da Lei Municipal n° 1.674, de 13 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ A rt. 4° As denúncias dos clien tes  serão  
apresentadas ao PROCÓN M unicipal, ou a 
órgão  que o suceda, que deverá tom ar as 
providências  cabíveis para o cum prim ento  do 
d isposto  nesta Lei.”

Art. 4o O art. 5o da Lei Municipal n° 1.674, de 13 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ A rt. 5° A  presente  Lei entrará  em  v ig o r na 
data de sua publicação.”

Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 10
de setembro de 2018.

DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Oriunda do Projeto de Lei n.° 034/2018 de autoria do Vereador Cláudio de 
Oliveira Thomas.Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI N° 2911 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Cria e inclui o DIA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, COMBATE E 
PREVENÇÃO À  VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA E MORTE MATERNA
no Calendário Oficial do Munjòípio de 
Duque de Caxias.

A  CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°_ Cria o DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO, COMBATE E 
PREVENÇÃO À  VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E MORTE no Município de Duque de 
Caxias.

Parágrafo único. A celebração oficial da data ocorrerá anualmente no 
dia 28 de agosto.

Art. 2o O DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO À  
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E MORTE MATERNA constará do Calendário Oficial do 
Município de Duque de Caxias.

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 10 de
setembro de 2018.

Oriunda do Projeto de Lei n.° 036/2018 de autoria da Vereadora Delza Oliveira 
Sanfanna de Almeida.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

/ V L
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DECRETOS

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQJJE DE CAXIAS

LEI N° 2912 DE 10 DE SETEMBRO  DE 2018.

Denomina logradouro público.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Alt. 1o Passa a denominar-se TRAVESSA HUGO MAX ARAÚJO DE
MORAIS a atual Travessa conhecida popularmente como “Travessa do Roxo”, que 
começa na Rua Maurício de Abreu (altura do n° 61), Vila Oito de Maio, Bairro 
Parque Duque, 1o Distrito deste Município.

Art. 2o O Anexo Único, contendo referências geográficas do 
supracitado logradouro, é parte integrante desta Lei.

Art. 3o A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 10
de setembro de 2018.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Oriunda do Projeto de Lei n.° 037/2018 de autoria dos Vereadores Nivan Almeida 
e Juliana Fant Alves.

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ANEXO UNICO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO m  7.050, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.

Abrem as unidades orçamentárias, crédito 
suplementar na importância de R$ 17.593.551,70 
(dezessete milhões, quinhentos e noventa e três 
mjl, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta 
centavos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 89, inciso I, da Lei Municipal n9 2.886, de 28 de dezembro de 2017,

Considerando o Processo Administrativo n9 54.182/2018 e o art. 79, inciso I, da Lei Federal n9 
4.320, de 17 de março de 1964,

Art. 1- Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Secretaria 
Municipal de Administração (SMA), Fundo Municipal de Saúde (FMS), Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação (SMUH) e Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia, Esporte, 
Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC), na forma do Anexo Único, no valor de 
R$ 17.593.551,70 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e um 
reais e setenta centavos).

Art. 29 Em decorrência do disposto no artigo anterior fica alterado o Quadro de Detalhamento 
de Despesa, aprovado pela Lei Municipal n9 2.886, de 28 de dezembro de 2017, e o Plano Plurianual 
vigente.

Art. 39 Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações 
orçamentárias, em conformidade com o inciso III, do § I o do artigo 43, da Lei Federal n9 4.320, de 17 de 
março de 1964.

Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de agosto de 2018.

DECRETA:

v

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO UNICO

IE DE CAXIAS

ro

ANEXO DO DECRETO N° 7050

Unidade Ficha Programa de Trabalho Elemento de 
Despesa

Fonte Suplementação Anulação

SMUH 20433000 i07.01.04.122.0001.2CM3 3.3.90.30.00 00 50.000,00 0,00

SMA 20613000 08.01.04.122.0001.2061 3.3.90.30.00 00 20.000,00 0,00

FUNDEC 216330001 10.02.12.122.0001.2163 3.3.90.30.00 00 40.000,00 0,00

FUNDEC 216339001 10.0212.122.0001.2163 3.3.90.39.00 00 115.131,56 0,00

FUNDEC 21685200 10.02.12.363.0008.2168 4.4.90.52.00 00 62.743,45 0,00

FMS 22553903 14.91.10.301.0021.2255 3.3.90.39.00 03 1.451.646,49 0,00

FMS 22555203 ■14.91.10.301.0021.2255 4.4.90.52.00 03 850,20 0,00

FMS 22593903 14.91.10.302.0018.2259 3.3.9Õ.39.00 03 15.852.680,00 0,00

FMS 22695203 14.91.10.305.0020.2269 4.4.90.52.00 03 500,00 0,00

SMUH 20433900 07.01.04.122.0001.2043 3.3.90.39.00 00 0,00 50.000,00

SMA 20613900 08.01.04.122.0001.2061 3.3.90.39.00 00 0,00 20.000,00

FUNDEC 10673000 10.0212.363.0008.1067 3.3.90.30.00 00 0,00 100,00

FUNDEC 10673900 10.0212.363.0008.1067 3.3.90.39.00 00 0,00 69.600,00

FUNDEC 10693900 10.0212.364.0008.1069 3.3.90.39.00 00 0,00 100,00

FUNDEC 10703000 10.0212.573.0007.1070 3.3.90.30.00 00 0,00 100,00

FUNDEC 216314001 ■ 10.0212.122.0001.2163 3.3.90.14.00 00 0,00 4.617,30

FUNDEC 216336001 10.0212.122.0001.2163 3.3.90.36.00 00 0,00 1.000,00

FUNDEC 216730001 10.0212.362.0008.2167 3.3.90.30.00 00 0,00 7.780,31

FUNDEC 216736001 10.0212.362.0008.2167 3.3.90.36.00 00 0,00 5.274,20

FUNDEC 216830001 10.0212.363.0008.2168 3.3.90.30.00 00 0,00 12.767,07

FUNDEC 21683600 10.0212.363.0008.2168 3.3.90.36.00 00 0,00 3.776,98

FUNDEC 216839001 10.0212.363.0008.2168 3.3.90.39.00 00 0,00 64.895,56

FUNDEC 21693600 10.0212.363.0008.2169 3.3.90.36.00 00 0,00 1.000,00

FUNDEC 217039002 10.0212.363.0008.2170 3.3.90.39.00 00 0,00 100,00

FUNDEC 21723000 10.02.12.367.0006.2172 3.3.90.30.00 00 0,00 40,00

FUNDEC 21723600 10.0212.367.0006.2172 3.3.90.36.00 00 0,00 6.623,59

FUNDEC 21723900 10.0212.367.0006.2172 3.3.90.39.00 00 0,00 40.000,00

FUNDEC 21733900 10.0212.422.0007.2173 3.3.90.39.00 00 0,00 100,00

FMS 22413900 14.91.10.122.0001.2241 3.3.90.39.00 00 0,00 116.000,00

FMS 224239002 14.9110.122.0001.2242 3.3.90.39.00 00 0,00 120.000,00

FMS 224439003 14.91.10.122.0001.2244 3.3.90.39.00 00 0,00 2.500.000,00

FMS 224839001 14.91.10.122.0001.2248 3.3.90.39.00 00 0,00 200.000,00

FMS 22523900 14.91.10.126.0001.2252 3.3.90.39.00 00 0,00 1.658.880,00

FMS 22553603 14.91.10.301.0021.2255 3.3.90.36.00 03 0,00 850,20

FMS 22553900 14.91.10.301.0021.2255 3.3.90.39.00 00 0,00 5.000.000,00

FMS 225839002 14.91.10.302.0018.2258 3.3.90.39.00 00 0,00 638.000,00

FMS 22593003 14.91.10.302.0018.2259 3.3.90.30.00 03 0,00 3.000.000,00

FMS 22593903 14.91.10.302.0018.2259 3.3.90.39.00 03 0,00 1.000.000,00

1 de 2
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Unidade Ficha Programa de Trabalho Elemento de 
Despesa

Fonte Suplementação Anulação

FMS 226039002 14.91.10.302.0018.2260 3.3.90.39.00 00 0,00 383.000,00

FMS 226139002 : : 14.91.10.302.0018.2261 3.3.90.39.00 00 0,00 1.036.800,00

FMS 226239003 ' 14.91.10.302.0018.2262 3.3.90.39.00 00 0,00 200.000,00

FMS 22713003 14.91.10.305.0020.2271 3.3.90.30.00 03 0,00 1.451.646,49

FMS 22715203 : 14.91.10.305.0020.2271 4.4.90.52.00 03 0.00 500,00

Total Ceral

! 2 de 2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Ng 7.054. DE 31 DE AGOSTO DE 2018.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando o Processo Administrativo n9 007000249/2018 e o Ofício n9 1146^201#SEMUH;

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos termos da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, um 
terreno de 55 m2 localizado na Rua Roberto Santos, n9 85, Bairro Vila Sarapuí, l 9 Distrito deste 
Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa implantar o viaduto do 
Gramacho.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 31 de agosto de 2018.

DECRETA:

V

WASH DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PUBLIC,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Ne 7.058, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando Processo Administrativo n9 007.000268/2018 e o Ofício n9 1153/2018/GS/SEMUH;

Art. l 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos termos da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n.9 3.365, de 21 de junho de 1941, o 
imóvel localizado na Rua Teixeira Mendes, 01 -  Fundos, Bairro Sarapuí, l 9 Distrito deste Município, com 
área tota l de 56,35 m2.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação do viaduto do 
Gramacho e alargamento da Avenida Teixeira Mendes.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as devidas 
providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 10 de setembro de 2018.

DECRETA:

\

WASHINGTO V REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1629/GP/2018
Prorrogando a disposição, da servidora ALICE BERNARDO 
DE MELO, matrícula n.º 25.248-3, para a Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, conforme 
Processo n.º 008/000064/2018, sem ônus e posterior ressarcimento.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1630/GP/2018
Instaurando Inquérito Administrativo, em nome da servidora 
REBECA DOS SANTOS ROCHA, conforme solicitação da 
5ª CPIA, contida nas fls. 32 do Processo Administrativo n.º 
50.611/2016, com fulcro no Artigo 189, Inciso III, da Lei n.º 
1.506/2000.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1631/GP/2018
Colocando a disposição,da Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha, a contar de 31 de julho de 2018, a servidora KATIA 
SILVA DOS SANTOS, matrícula n.º 11444-7, conforme Processo 
n.º 008/000128/2018, sem ônus para a Municipalidade.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1632/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 01 de março de 2015, o(a) 
servidor(a) EVELINE MILANI ROMEIRO PEREIRA, matrícula 
n.º 20577-7, lotado(a) na SME, conforme Processo Administrativo 
n.º 69.951/2015 apenso ao de n.º 18.877/2017.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1633/GP/2018
Tornando sem efeito, os termos da Portaria n.º 1494/GP/2018, 
com referência à nomeação de EDIVALDO BATISTA DA SILVA, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Governo.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1634/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, VAGNER 
ROSARIO DE LIMA, do Cargo em Comissão de Coordenador 
Administrativo, Símbolo CC/2,da Secretaria Municipal de 
Governo.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1635/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembrode 2018, o(a) servidor(a) 
JAELDSON COSME, do Cargo em Comissão de Assistente de 
Educação Ambiental, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1636/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, FRANCISCA 
JOSEMARA CRUZ DA SILVA, do Cargo em Comissão de 
Assistente Operacional, Símbolo CC/3, da Subsecretaria de 
Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1637/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo 
CC/3, da Subsecretaria de Defesa Civil, da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil. 
Em 06/09/2018.
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PORTARIA N.º 1638/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo como 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, JAELDSON COSME, para exercer o Cargo em Comissão 
de Coordenador Administrativo, Símbolo CC/2+ST (70%), da 
Secretaria Municipal de Governo. 
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1639/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2018, de acordo como 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, ZÉLIA MARIA DA SILVA SEABRA, para exercer 
o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Administrativa do 
Cemitério Gratuito Municipal, Símbolo CC/3+ST (30%), da 
Secretaria Municipal de Saúde e Governo. 
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1640/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, VAGNER ROSARIO DE LIMA, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assistente de Educação Ambiental, Símbolo 
CC/3, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1641/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, MANOEL 
ANTONIO DE SOUZA DA SILVA, do Cargo em Comissão de 
Assistente Operacional, Símbolo CC/3 da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil. 
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1642/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, EDSON DE SOUZA FLORIANO, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente de Operacional, Símbolo CC/3, 
da Subsecretaria de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil. 
Em 06/09/2018.

PORTARIA N.º 1644/GP/2018
Exonerando, a contar de 03 de setembro de 2018, VALMOR 
FIGUEIREDO DA SILVA, do Cargo em Comissão de Assessor, 
Símbolo CC/4, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1645/GP/2018
Tornando sem efeito os termos da Portaria n.º 1562/GP/2018, 
com referência à nomeação de EDMUNDO COUTO COIMBRA 
NETO, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1646/GP/2018
Exonerando, a contar de 03 de setembro de 2018, IGOR 
OLIVEIRA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de Assistente 
de EIV, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1647/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, RENATO 
FELIX DE SOUSA OLIVEIRA, do Cargo em Comissão de Chefe 
da Divisão de Controle e Equipamentos e Materiais, Símbolo 
CC/3+ST (70%), da Secretaria Municipal de Obras. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1648/GP/2018
Exonerando, a contar de 20 de agosto de 2018, EDSON 
MARTINS DA SILVA JUNIOR, do Cargo em Comissão de Chefe 
da Divisão de Operações, Símbolo CC/3, do Departamento de 
Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Obras. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1649/GP/2018
Exonerando, a contar de 13 de agosto de 2018, MARIA DAS 
NEVES BELO DE LIMA, do Cargo em Comissão de Assistente 
Operacional, Símbolo CC/3, do Departamento de Contratos 
e Convênios, da Subsecretaria de Habitação, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Habitação. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1650/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de julho de 2018, Chefe da Divisão 
de Capacitação de Recursos, Símbolos CC/3, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, exercido 
por REGINALDO LUIZ PROFETA, conforme Portaria n.º 2005/
GP/2017, o Adicional de 50% (cinquenta por cento) referente 
ao Serviço Técnico, de acordo com o que dispõe o Artigo 4º do 
Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1651/GP/2018
Designando, a contar de 01 de setembro de 2018, o Representante 
do Segmento abaixo relacionado, para integrarem o Conselho 
Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no Quadriênio 
2015/2019:
1. Representante do ASPAS – Ação Social Paulo VI:

Dispensar: Maria da Luz do Nascimento (Suplente)
Designar: Valmiria Freire Lopes (Suplente

Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1652/GP/2018
Nomeando, a contar de 13 de agosto de 2018, de acordo como o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, MARIA LUCIA VERDAN DE OLIVEIRA, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, 
do Departamento de Contratos e Convênios, da Subsecretaria de 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

P O R T A R I A  N° ié> VJ /GP/2018

de Duque de Caxias, usando de atribuição legal,

R E S O L V E :

TORNAR SEM EFEITO, os termos da Portaria n° 1368/GP/2017, mantendo os efeitos da 
Portaria n° 1334/GP/2016, que colocou a servidora JULIANE FERREIRA STOHLER, 
matrícula n° 16280-8, à disposição do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em de

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, to  de s&F^à&de 2018.

on /á e i s  d e  o l iv e ir a
1refeito Municipal

.../srs
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Habitação, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1653/GP/2018
Nomeando, a contar de 20 de agosto de 2018, de acordo como o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, PAMELLA RAMOS MARTINS, para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão Operacional, Símbolo CC/3, 
do Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de 
Obras. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1654/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, JOSE DAVI RAIMUNDO, para exercer o Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Controle de Equipamento e 
Materiais, Símbolo CC/3+ST (70%), da Secretaria Municipal de 
Obras. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1655/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2018, de acordo como o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ANDRESSA DA SILVA ALEVATTI, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor de Serviços e Apoio Administrativo - 1, 
Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1656/GP/2018
Designando, no período de 06 de setembro de 2018 a 05 de outubro 
de 2018, OMAR KIRCHMEYER DE LIMA, para responder pelo 
Cargo de Secretário Municipal de Obras, Símbolo SS, durante o 
período de férias do titular da respectiva Pasta, JOÃO CARLOS 
GRILO CARLETTI. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1657/GP/2018
Designando, no período de 06 de setembro de 2018 a 05 de 
outubro de 2018, RAFAEL MACHADO QUARESMA, para 
responder pelo Cargo de Secretário Municipal de Urbanismo e 
Habitação, Símbolo SS, durante o período de férias do titular da 
respectiva Pasta, LEANDRO TEIXEIRA GUIMARÃES. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1658/GP/2018
Designando, no período de 06 de setembro de 2018 a 05 de 
outubro de 2018, MILENA COUTINHO DIAS, para responder 
pelo Cargo de Secretário Municipal de Comunicação Social, 
Símbolo SS, durante o período de férias do titular da respectiva 
Pasta, AROLDO CANDIDO DE BRITO. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1659/GP/2018
Designando, no período de 06 de setembro de 2018 a 05 de outubro 
de 2018, VITOR HUGO KACZMARKIEWICZ DOS SANTOS, 
para responder pelo Cargo de Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, Símbolo SS, durante o período de férias do titular da 
respectiva Pasta, CELSO LUÍS PEREIRA DO NASCIMENTO. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1660/GP/2018
Nomeando, a contar de 04 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 

– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Duque de Caxias, MARISA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de EIV, Símbolo 
CC/3, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1661/GP/2018
Nomeando, a contar de 03 de setembro de 2018, de acordo 
como o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, SILVANA DE SOUSA MUNIZ, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor, Símbolo CC/4, do Hospital Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil. 
Em 10/09/2018.

PORTARIA N.º 1662/GP/2018
Acrescentando, a partir de 01 de setembro de 2018, Coordenador 
Administrativo, Símbolos CC/2, da Secretaria Municipal de 
Governo, exercido por DIANE BORBA CASTRO DE SOUZA, 
conforme Portaria n.º 1484/GP/2018, o Adicional de 70% (setenta 
por cento) referente ao Serviço Técnico, de acordo com o que 
dispõe o Artigo 4º do Decreto n.º 6.743, de 02 de janeiro de 2017. 
Em 10/09/2018.

DESPACHO

Processo n.º 59.532/2016
Interessado: Ofício n.º 650/GAB/SMS/2016
Assunto: Encaminhamento do servidor Simão Carlos dos Santos 
à SMA para lotação e retorno a planilha de freqüência e que seja 
submetido a uma avaliação para possível aposentação.
ACOLHO
Em 06/09/2018.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PORTARIA

PORTARIA N.º 41/SMG/2018
Determinando, que seja credenciado junto à Secretaria Municipal 
de Fazenda, o funcionário abaixo relacionado, para recebimento 
de Suprimento de Fundos, conforme Ofício n.º 148/VI-CONS.
TUTELAR/2018, descredenciando assim GLADYS OLIVEIRA 
A. SILVEIRA.

ALEXANDRE 
MEIRA 

VALENTINO
Matrícula 

 n.º 28904-6
VI Conselheiro 

Tutelar
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Em 06/09/2018.
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CPL – Comissão Permanente de Licitação SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
FORNECEDORES DA PMDC

O Secretário Municipal de Governo AUTORIZA a inscrição da 
firma abaixo relacionada:

•	 D. S. REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI ME

Mayara Lopes da Silva
Presidente da Comissão Especial de Cadastro

CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

SEGUNDO ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2018

Devido à ausência de publicação no DOU, do primeiro adiamento, 
por motivos alheios, segue em cumprimento ao Art. 4º, I, da Lei 
10.520/2002, divulgação de nova data para o certame.
OBJETO: Aquisição de Mamógrafo Digital consoante Termo de 
Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Duque de Caxias (Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 55.058/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 21 de setembro de 2018, às 
10:00hs
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.
gov.br, na Comissão Permanente de Licitação – End.: Alameda 
Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias-RJ, mediante 
apresentação de pen drive e através do Portal da Transparência: 
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br.
INFORMAÇÕES: equipepregão.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

Em 06/09/2018.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2018

Processo Administrativo n.º 50.727/2018

Comunicamos que por solicitação da Secretaria para alterações 
no Termo de Referência, fica SUSPENSO o certame.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
veículos, nas especificações constantes do Termo de Referência, 
para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.
INFORMAÇÕES: equipepregão.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

Em 06/09/2018.

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 007/2018

Processo Administrativo n.º 50.693/2018

Comunicamos que houve alteração no item 8.2.2 do edital, que 
passará a constar a seguinte redação: “Somente poderão participar 
do certame, as pessoas jurídicas no ramo pertinente, que comprovem 
no Contrato Social da Empresa a atividade econômica de acordo 
com o Termo de Referência.” Informamos que as atualizações serão 
disponibilizadas no Portal da Transparência: http://transparencia.
duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php

INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Em 10/09/2018.

.. ({ ' '
■ '--TVfeá  ̂ . . . .
éq rjselWói-mun iopaJ ■ 

dos direitos *fe mulher

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 09 de agosto de 2018

Resolução n° 008/CMDM/2018

Dispõe sobre a Ata de Junho 
de 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, no uso de 
suas atribuições de acordo com a Lei Municipal 2.715/15,14 dè julho de 2015.

Resolve:

A rt 1o- Fazer constar a publicação em Boletim Oficial da Ata de Reunião 
Ordinária do mês de junho de 2018.

A rt 2o- Está Resolução entrará em vigor â partir de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Respeitosamente,

Glaudinea 
Presidenta do Conselho MunicipalAios

e Jesus
itos da Mulher de Duque de Caxias

Rua Manoel Vieira, s/n° - Centenário -  Duque de Caxias -  RJ -  CEP: 25.020-210
Telefone: 2653-8399

Ata de Assembléia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Exercício de 2018

1  Ata de Assem bléia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de
2 Caxias -  CMDM/RJ, realizada aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às
3 14:00 horas, no Auditório do Complexo Juíza Olímpia Rosa Lemos na sede do CMDM
4 (Conselho Municipal de Direitos da Mulher), situado à Rua Manoel Vieira s/n°, 2° andar,
5 Centenário-Duque de Caxias, realizou-se a Assembléia Ordinária do CMDM, exercício
6 de 2018. Com a presença das seguintes Conselheiras: Presidenta Glaudinéa Soares de
7 Jesus (SMCT); Vice-Predidenta Ivanete Conceição da Silva (Sepe Caxias); Secretária
8 Solange Rabello de Souza (SMADH); Leny Claudino de Souza (MNU); Regina Celia de
9 Paula Silveira (SMASDH); Gilvanete Resende do Nascimento (SMPSIG); Cleide Mello

10 Vital (SMS); Madalena Vieira Lechuga de Mello (SMG); Márcia Halliday Sanf Anna do
11 Nascimento (SME); Danielle Carneiro Pastana da Silva (SMUH) e Vivian Fadei de Araújo
12 (SMUH). Compareceram à reunião: Equipe Técnica: Camila Mosqueira (Advogada
13 CMDM/DC); Dóris Monteiro (Assistente Social); Nuendy Braga (Secretária Geral); Cátia
14 Cilene (Contadora-FMDM); Apoio Administrativo: Regina Célia; Visitante: Lucimar
15 Santana Sales. Abertura: 1- A Sra Glaudinéa Soares de Jesus, Presidenta deste
16 Conselho cumprimenta a todas e faz a abertura da Assembléia que teve início às
17 quatorze horas e vinte sete minutos, fez uma breve saudação a todas as presentes e
18 iniciou a reunião solicitando a Secretária Gerai que fizesse a leitura das Atas de
19 Assembléias Ordinárias dos meses de: Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2018, como
20 também a Ata da Assembléia Extraordinária do mês de Junho de 2018, em seguida foi
21 aberto votação e todas as atas foram aprovadas pelo colegiado por unanimidade.
22 Consequentemente, foi deliberado o envio imediato das atas para publicação no Boletim
23 Oficial do Município. A Sra Glaudinéa reportou-se sobre a ausência de algumas
24 Conselheiras Titulares e/ou suas respectivas Suplentes nas Assembléias, assim foi
25 deliberado que as Conselheiras: Neuseli Daris Pereira (SMPSIUGT), Gilvanete Resende
26 do Nascimento (SMPSIUGT), Maria da Consolidação de Oliveira Faria (Usuária), Denise
27 Pereira de Azevedo Madeira (Usuária), Elizabeth Paradela da Silva (Sindicatos dos
28 Bancários) e Renata Macedo Soeiro (Sindicato dos Bancários) poderão apresentar
29 justificativas relatando o motivo de suas respectivas faltas, sob pena de aplicação do que
30 dispõe o Regimento Interno deste Conselho até o dia 18 de julho de 2018, data
31 correspondente a próxima Assembléia Ordinária. Foi designado a equipe técnica enviar
32 um e-mail ratificando a decisão anterior para as mencionadas Conselheiras. A Sra
33 Glaudinéa abre votação para a indicação das servidoras Camilla Mosqueira e Nuendy
34 Braga para serem responsáveis pelo envio e recebimento dos documentos a serem
35 publicados no Boletim Oficial do Município, assim, atendendo o disposto no Decreto
36 Municipal n° 6925 de 10 de janeiro de 2018 em seu artigo 6o, parágrafo único; por
37 unanimidade foram escolhidas. A Sra Glaudinéa abriu a votação para definir as
38 Composições das Comissões Permantes, a saber: Comissão de Políticas e Garantia dos
39 Direitos para as Mulheres: Maria Eloiza Carvalho Pinto Pimenta (SME), Madalena Vieira
40 Lechuga de Mello (SMG), Ivanete Conceição da Silva (Sepe Caxias) e Luciana Marina
41 da Silva (UBM); Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher: Danielle
42 Carneiro Pastana da Silva (SMUH), Solange Rabello de Souza (SMASDH), Luciene
43 Alcinda de Medeiros (PUC-RIO) e Margareth Lopes Felix Siebra (CD Vida); Comissão de
44 Monitoramento do Orçamento e do Fundo: Regina Celia de Paula Silveira (SMASDH),
45 Vivian Fadei de Araújo (SMUH), Elizabeth Paradela da Silva (Sindicato dos Bancários) e
46 Margareth Lopes Felix Siebra (CD Vida); Foi aberto votação e por unanimidade aprovado
47 as indicações suparacitadas pelo Conselho. Ficou acordado para a próxima/reunião qfle ,
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPACHO

Processo n.º 51.621/2018
Ofício nº 021/2018/SMCS
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 019/2018
Objeto de Licitação: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de impressão de lonas digitais.
HOMOLOGO.
Em 05/09/2018.

AROLDO CÂNDIDO DE BRITO
Secretário Municipal de Comunicação Social

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE URBANISMO E HABITAÇÃO

EXTRATOS

Ata de Assembléia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Exercício de 2018
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será apresentado uma proposta de Emenda ao Regimento Interno deste Conselho, 
dispondo sobre a criação permanente da Comissão de Saúde da Mulher e regulando 
meio oficial de comunicação e, também, prazo para justificativas de ausência das 
Conselheiras as Assembléias deste Conselho. A Sra Catia Cilene de Oliveira, Contadora 
do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias -  FMDM, informou que 
encaminhou no dia 12/06/2018 à Secretaria Municipal de Governo/SMG através do 
Memorando n.° 022/CMDM/SMG/2018 datado em 08/06/2018 a Prestação de Contas 
Anual de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias -  
FMDM, CNPJ sob o n.° 21.057.063/0001-54 referente ao Exercício de 2017 nos termos 
da Deliberação n.° 277/2017/TCE-RJ, acompanhada do Parecer n.° 001/2018/CMDM 
(item 20 -  Anexo IV -  Del. n.° 277/2017/TCE-RJ) e Lista de Presença das Conselheiras 
na Assembléia Extraordinária deste Conselho ocorrida em 07/06/2018. Ressaltou que o 
Secretário Municipal de Governo Sr. João Carlos de Sousa Brecha após os 
procedimentos de praxe encaminhou a Prestação de Contas do FMDM supracitada 
através do Ofício n.° 615/SMG/2018 datado em 12/06/2018 à Secretaria Municipal de 
Controle Interno que foi lido pela mesma, enfatizando a análise e emissão do Relatório 
Modelo 3C e do Certificado de Auditoria da SMCI. Noticiou sobre o Decreto Municipal n.° 
7005 de 17/05/2018 publicado no Boletim Oficial do Município n.° 6.549 de 25/05/2018, 
realizando a leitura parcial no que se aplica aos Fundos Municipais. Ressaltou que para 
cumprimento do disposto no Decreto Municipal já citado e na condição de Contadora do 
FMDM para que suas atividades laborais não sejam comprometidas faz-se necessário 
algumas providências com destaque: aquisição de Computador(es) Novo(s), Impressora, 
Material de Expediente, Rede Internet, Certificado (s) Digital (ais), dentre outros, 
considerando que este Conselho já solicitou oficialmente à Secretaria Municipal de 
Governo alguns itens citados durante o exercício vigente através dos ofícios de n° 009 e 
n°011 reiterou a necessidade de análise deste Colegiado. A Advogada Camila Cilene 
Mosqueira Coelho fez a Leitura do Ofício 2o PJ/227/2018 expedido pelo Ministério Público 
-  MP e entregue ao Conselho no dia 21 de maio de 2018, a mesma esclareceu ao 
Conselho que enviou um ofício n° 033 ao MP requerendo dilação de prazo de 15 dias, 
tendo em vista a necessidade de ser reportado ao Conselho o conteúdo do ofício em 
Assembléia. A Conselheira Ivanete Conceição da Silva indagou que o Fórum deveria ter 
recebido cópia do ofício expedido pelo MP para responder acerca da representação da 
Conselheira Leny Claudino de Souza, com isso fez-se uma cópia do oficio de n° 032 e 
entregue a Vice-Presidente Ivanete. A Contadora Catia pediu a palavra para fins de 
esclarecimentos as Conselheiras presentes no que tange a pergunta do MP sobre a 
Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de 
Duque de Caxias -  FMDM ref. ao Exercício de 2016 a mesma enfatizou que a época em 
17 de maio 2017 não houve assembléia ordinária deste conselho que a mesma enviou 
comunicado à Diretoria Executiva por e-mail quanto ao parecer do CMDM para anexar 
a Prestação de Contas já citada, ressaltando que foi assinado à época pela Sra Ivanete 
-Vice Presidenta/CMDM, fez menção ao mandato Presidenta -  Governamental. Sem 
outros assuntos a tratar, a Presidenta encerrou a reunião às dezesseis horas. Eu 
Secretaria deste conselho, lavrei a presesnte ata que após lida e aprovada em Assembléia 
segue assinada por mim e toda
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Ata de Assembléia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Exercício de 2018

1  Ata de Assem bléia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de
2 Caxias -  CMDM/RJ, realizada aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às
3 14:00 horas, no Auditório do Complexo Juíza Olímpia Rosa Lemos na sede do CMDM
4 (Conselho Municipal de Direitos da Mulher), situado à Rua Manoel Vieira s/n°, 2° andar,
5 Centenário-Duque de Caxias, realizou-se a Assembléia Ordinária do CMDM, exercício
6 de 2018. Com a presença das seguintes Conselheiras: Presidenta Glaudinéa Soares de
7 Jesus (SMCT); Vice-Predidenta Ivanete Conceição da Silva (Sepe Caxias); Secretária
8 Solange Rabello de Souza (SMADH); Leny Claudino de Souza (MNU); Regina Celia de
9 Paula Silveira (SMASDH); Gilvanete Resende do Nascimento (SMPSIG); Cleide Mello

10 Vital (SMS); Madalena Vieira Lechuga de Mello (SMG); Márcia Halliday Sanf Anna do
11 Nascimento (SME); Danielle Carneiro Pastana da Silva (SMUH) e Vivian Fadei de Araújo
12 (SMUH). Compareceram à reunião: Equipe Técnica: Camila Mosqueira (Advogada
13 CMDM/DC); Dóris Monteiro (Assistente Social); Nuendy Braga (Secretária Geral); Cátia
14 Cilene (Contadora-FMDM); Apoio Administrativo: Regina Célia; Visitante: Lucimar
15 Santana Sales. Abertura: 1- A Sra Glaudinéa Soares de Jesus, Presidenta deste
16 Conselho cumprimenta a todas e faz a abertura da Assembléia que teve início às
17 quatorze horas e vinte sete minutos, fez uma breve saudação a todas as presentes e
18 iniciou a reunião solicitando a Secretária Gerai que fizesse a leitura das Atas de
19 Assembléias Ordinárias dos meses de: Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2018, como
20 também a Ata da Assembléia Extraordinária do mês de Junho de 2018, em seguida foi
21 aberto votação e todas as atas foram aprovadas pelo colegiado por unanimidade.
22 Consequentemente, foi deliberado o envio imediato das atas para publicação no Boletim
23 Oficial do Município. A Sra Glaudinéa reportou-se sobre a ausência de algumas
24 Conselheiras Titulares e/ou suas respectivas Suplentes nas Assembléias, assim foi
25 deliberado que as Conselheiras: Neuseli Daris Pereira (SMPSIUGT), Gilvanete Resende
26 do Nascimento (SMPSIUGT), Maria da Consolidação de Oliveira Faria (Usuária), Denise
27 Pereira de Azevedo Madeira (Usuária), Elizabeth Paradela da Silva (Sindicatos dos
28 Bancários) e Renata Macedo Soeiro (Sindicato dos Bancários) poderão apresentar
29 justificativas relatando o motivo de suas respectivas faltas, sob pena de aplicação do que
30 dispõe o Regimento Interno deste Conselho até o dia 18 de julho de 2018, data
31 correspondente a próxima Assembléia Ordinária. Foi designado a equipe técnica enviar
32 um e-mail ratificando a decisão anterior para as mencionadas Conselheiras. A Sra
33 Glaudinéa abre votação para a indicação das servidoras Camilla Mosqueira e Nuendy
34 Braga para serem responsáveis pelo envio e recebimento dos documentos a serem
35 publicados no Boletim Oficial do Município, assim, atendendo o disposto no Decreto
36 Municipal n° 6925 de 10 de janeiro de 2018 em seu artigo 6o, parágrafo único; por
37 unanimidade foram escolhidas. A Sra Glaudinéa abriu a votação para definir as
38 Composições das Comissões Permantes, a saber: Comissão de Políticas e Garantia dos
39 Direitos para as Mulheres: Maria Eloiza Carvalho Pinto Pimenta (SME), Madalena Vieira
40 Lechuga de Mello (SMG), Ivanete Conceição da Silva (Sepe Caxias) e Luciana Marina
41 da Silva (UBM); Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher: Danielle
42 Carneiro Pastana da Silva (SMUH), Solange Rabello de Souza (SMASDH), Luciene
43 Alcinda de Medeiros (PUC-RIO) e Margareth Lopes Felix Siebra (CD Vida); Comissão de
44 Monitoramento do Orçamento e do Fundo: Regina Celia de Paula Silveira (SMASDH),
45 Vivian Fadei de Araújo (SMUH), Elizabeth Paradela da Silva (Sindicato dos Bancários) e
46 Margareth Lopes Felix Siebra (CD Vida); Foi aberto votação e por unanimidade aprovado
47 as indicações suparacitadas pelo Conselho. Ficou acordado para a próxima/reunião qfle ,

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

P R E F E I T U R A

DUQUE DE

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE: Termo de Compromisso e Obrigações n9. 008/2018-SMUH, conforme o

Processo Administrativo n9 053354/18.

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

DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, OSVALDO GOMES DE 

FARIAS, inscrito no CPF sob o n9 088.858.047-99.

OBJETO: O objeto do presente Termo é o pedido de legalização a títu lo  precário

de uma unidade escolar de 1(UM) pavimento  com área to ta l 

construída de 224,79 m2, com benefícios do DEC.3536/99, situado à 

Avenida do Portofesquina com Rua São Miguel), Lote 20, Quadra 10, 

Loteamento Jardim do Rosário, bairro Saracuruna, 29 Distrito -Duque 

de Caxias-RJ, tendo em vista que o projeto não atende aos Parâmetros 

Urbanísticos, no que tange aos afastamentos frontais mínimos de 3,00 

m para a Rua São Miguel(esquina com a Av. do Porto),fixados no 

Decreto 4590/05, conforme o projeto, ficha de análise a folha 57 e 

Decreto n9 3536/99, de acordo com o exposto pela Secretaria Municipal 

de Habitação e Urbanismo à fl.59 do Processo Administrativo n9 

053354/18.
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DUQUE DE
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EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE: Termo de Compromisso e Obrigações n9.003/2018-SMUH, conforme o

Processo Administrativo n9 52561/18.

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

DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, REZENDE S/A ÁLCOOL 

E AÇÚCAR, inscrito no CNPJ MF sob o n9 29.321.684/0001-05.

OBJETO: O objeto do presente Termo é o pedido de Licença Especial para o

término de obras das modificações e acréscimos em l(um) galpão 

comercial de 2{dois) pavimentos e área to ta l construída de 3.605,97 

m2, sendo: 1.792,35 m2 legalizados e 1.813,62 m2 de acréscimos a 

licenciar com os benefícios do Decreto n9 3536/99, de imóvel situado 

à Rodovia Washington Luiz, Lote 11 (remembrado) da Quadra 68, Jardim 

Gramacho, l 9 Distrito -  Duque de Caxias -  RJ, tendo em vista que o 

pro je to  não atende aos Parâmetro Urbanísticos, no que tange a faixa 

não edificante  de 15,00 m para a Rodovia Washington Luiz (BR -  040), 

conforme o projeto, ficha de análise a folha 134 e Decreto 3536/99, de 

acordo com o exposto pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo à fi. 137 do Processo Administrativo n9 52561/18.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 70/2018, encartado à fl. 20 do livro n° 02, conforme 
procedimento administrativo n° 009/000831/2018.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento e MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA.

O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da importância 
de R$ 49.820,00 (quarenta e nove mil e oitocentos e vinte reais), reconhecida a 
dívida pelo MUNICÍPIO em favor da MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E 
INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviços em TI com 
fornecimento de solução de Sistema Integrado de Gestão Contábil, Orçamento 
e Financeiro, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento de Duque de Caxias, referente ao período de 
16/07/2018 a 15/08/2018, em conformidade com as especificações constantes 
no Processo Administrativo n° 009/000831/2018.

Duque de Caxias, 05 de setembro de 2018.

CARLOS SOUTINHO DE MELLO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

P O R T A R I A  N.° 077/2018 - SMO

Delega competência ao Subsecretário 
Operacional da Secretaria Municipal 
de Obras de Duque de Caxias.

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no uso de 
suas atribuições legais;

R E S O L V E :

DETERMINAR, que o Sr. Omar Kirchmeyer de Lima, matrícula: 20.501-4, Subsecretário 
Operacional desta Secretaria Municipal de Obras, fica responsável em assinar por este 
Secretário que subscrever durante o período de gozo de férias de 06/09/2018 a 
05/10/2018.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de 

Caxias, 05 de setembro de 2018.

ENG.° JOAO CARLOS GRILO CARLETTI
Secretário Municipal de Obras 

Matrícula: 35.145-8

• . ( o & T b  J o  cf> U '
ACS/acs

Secretaria Municipal de Obras - Rua Jacques de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ. 
CEP: 25.230-010 - Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

EXTRATOS
P R E F E I T U R A

DUQUE DE
CAXIAS

ESPÉCIE;

PARTES:

OBJETO;

DATA DE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 096/2018, encartado às fls 286/288, especificado 
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000086/2018.

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

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 
de R$290.516,36 (duzentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta 
e seis centavos) reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor do Laboratório 

de Análises Clínicas São José Ltda, referente a serviços de Análises Clinicas e 
Anatomia Patológica prestados no período de 01/07/2018 a 31/07/2018, em 
conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo 
n° 014/000086/2018.

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 05 de setembro de 2018.
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DUQUE DE
CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 097/2018, encartado às fls 289/291, especificado
no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000087/2018.

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

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

de R$539.442,77 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois 
reais e setenta e sete centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em 

favor do Laboratório de Análises Clínicas São José Ltda, referente a serviços de 
Análises Clinicas e Anatomia Patológica prestados no período de 01/07/2018 a 
31/07/2018, em conformidade com as especificações constantes no 

Procedimento Administrativo n° 014/000087/2018.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 05 de setembro de 2018.

G S ° i 3  J 0  Cfi l í

DESPACHOS
COMSADC – Conselho Municipal 

da Saúde de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 05 de setembro de 2018.

Processo nü 52339/2018
Interessado: Ofício n° 271 -GS/SMS/2017 
Modalidade de Licitação: Dispensa Licitação 
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da licitação: Aquisição de equipamento para atendimento a demanda judicial, de 1 (um) 
aparelho BIPAP Synchrony II AVAPS, para atender as necessidades da paciente CELMA DE 

MATTOS RIBEIRO.

ERRATA

RATIFICO

Ratifico o presente, dispensa de licitação referente ao processo administrativo n° 
52339/2018, para aquisição de equipamento para atendimento a demanda judicial, de 1 (um) 
aparelho BIPAP Synchrony III AVAPS, para atender as necessidades da paciente CELMA DE 
MATTOS RIBEIRO, com fulcro no parecer n° 460/2018/PGM/CTCC, para qué a adjudicação 
nele referida produza seus efeitos jurídicos em favor de LDG4 COMERCIO ELETRÔNICO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRLI - MR inscrita no CNPJ n° 27.767.709/0001-73, 
no valor global de R$ 9.355,41 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 
centavos), tudo conforme Ato de Dispensa de Licitação do Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 05 de setembro de 2018.

Processo n° 51.748/2018
Interessado: Ofício n° 85-GS/SMS/2018

Modalidade de Licitação: Dispensa Licitação 
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da licitação: Aquisição de 1 (um) Equipamento de Sensor de Glicemia Free Style, 
demanda judicial, para atender as necessidades da paciente RAIRA VITÓRIA FORTUNATO 

DA SILVA.

ERRATA DA ERRATA 
RATIFICO

Ratifico o presente, dispensa de licitação referente ao processo administrativo n° 
51.748/2018, aquisição de 1 (um) Sensor de Glicemia Free Style, para atender as necessidades 
da paciente RAIRA VITÓRIA FORTUNATO DA SILVA, com fulcro no parecer n° 
360/2018/CTCC/PGM, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos em 
favor de ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n° 
56.998.701/0033-01, no valor global de R$ 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa 
centavos), tudo conforme Ato de Dispensa de Licitação do Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CONSELHO MLNICiPAL i)E SAÚDE

i '1  COKSELHO

f  P d i  SAUDE
L J  itmwâsiBS

RESOLUÇÃO N° 034/COMSADC/2018

“Tornar Pública a Resolução do COMSADC, nos 
termos que menciona”

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

RESOLVE:

Art. Io - Tomar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que houve 
substituição de representantes do COMSADC na composição do Comitê Intersetorial para a 
Discussão c Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do 
Município de Duque de Caxias, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, passando a fazer pane do Comitê, a partir do mês de Agosto, os Conselheiros Pedro 
Davi de Oliveira Silva e Maria da Glória Ferreira dos Santos, em substituição ao Conselheiro 
Dr. Dalinir Machado, conforme registro em Ata.

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

Duque d#Çaxias, 30 de Agosto de 2018
( ! [ \ ) \  /  m .C(araíúm C.S.Camlno
[ y  1 /  / | /  subsecretária de Monitoramento
V U j  CA í lA l i  l/ l \  Regulação e Fiscalizaçao em Saude

Clara Lucia Corrêa dos Santos Carv̂ Ffrd592 
Presidente do COMSADC

Cláudia Regiiaa de JLAAdos Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO

Fm cumprimento ao disposto no § 2°, do Art. Io. da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 034/COMSADC/2018 de 30 de Agosto de 2018, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018

Washington Reis dfe Oliveira 
Prefeito Municipal



11
BOLETIM nº 6593

Segunda-feira
10 de Setembro de 2018

Boletim Oficial
do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

'ONSEÍ .HO \H NU UP.U. í)E SAUDE

CONSELHO
MUNICIPAL 
DE SAUDE

RESOLUÇÃO N° 035/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, Dri. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Art. Io - Tornar do conhecimente 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 14 de Julho do ano de dois mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

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

Duque de^Çaxias, 30 de Agosto de 2018
DraXkra Lúcia CS, Carvalho
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HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2°, do Art. Io, da Lei n° 8.142. de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 035/COMSADC/2018 de 30 de Agosto de 2018, do Conselho Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018
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Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Quatorze Dias do mês de Julho do ano de
2 dois mil e dezoito, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de
3 Caxias. A reunião teve início às Nove horas e Quarenta Minutos, com Quorum de Vinte e Dois
4 Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Nove representando os
5 Gestores/Prestadores/Instituiçoes de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Treze representando os
6 Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do COMSADC: Dr®. Clara Lúcia Corrêa dos S.
7 Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde -  A Diretora do Departamento de
8 Atenção Básica da SMSDC: Dr®. Flávia Alves da Costa; Secretária Executiva: Sr*. Claudia Regina J.
9 A. Santos: Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Antônio Pereira dos Santos e

!ü Representante do Segmento Usuários: Sr8. Luciana Marina da Silva. Antes de iniciar a reunião, Dra. 
j i Clara pediu um minuto de silêncio em memória do Sr. Almir que trabalhou no HMMRC. Em
12 prosseguimento. Dra. Clara registrou a presença dos alunos do Curso Elo de Enfermagem na
13 Plenária e propôs inversão de pauta do item “09”, para ser debatido logo após a apresentação do
(4 CISBAF, ju s t if icando  que ser ia  po r  conta  da  re lação entre  os assuntos , SENDO APROVADA A
15 INVERSÃO, POR CONSENSO. 02-) Dinâmica da Reunião -  Disponibilizada no verso da pauta. 03)
16 Aprovação Ata de 09 de Junho de 2018 -  NÃO HOUVE DESTAQUES -  ATA APROVADA POR
I? UNANIMIDADE. 04-) Posse de Consclheiros(as) -  Fundação Beneficente Evangélica Jesus de
18 Nazaré -  Titular: Sr. Alexandre Alves de Azeredo e Suplente: Gilmar Vieira dos Santos; Associação
19 Grupo para Todos -  AGPT -  Suplente: Sr3. Alessia de Almeida de Souza -  Os tres novos
20 Conselheiros foram empossados e receberam as boas vindas da Plenária. 05-) Apresentação de
21 Prestação de Contas do CISBAF(Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense) e
22 09-) Ambulâncias ~ A Secretária Executiva do CISBAF. D r1. Rosângela Belío trouxe apresentação em
23 Data Show que foi disponibilizada ao Conselho. Dr:l. Rosângela agradeceu pelo convite e informou que
24 a sede do C1SABF fica em Nova Iguaçu e congrega onze Municípios da Baixada. Disse que
25 normal mente, a cada semestre é realizado um Fórum Regional de Conselhos Municipais de Saúde para
26 apresentar as atividades que o Consórcio vem desenvolvendo e que o último fórum foi realizado no mês
27 de maio desse ano, com a participação de dois Conselheiros de Duque de Caxias, quando foi convidada
2S para apresentar a prestação de contas ao COMSADC. Informou que o atual Presidente do CISBAF é o
29 Prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, eleito para um mandato de dois anos. Que o
30 CISBAF também é composto por um Conselho Fiscal, Um Conselho Técnico e pela Secretaria
3: Executiva. Apresentou um mapa contendo os Municípios integrantes do Consórcio e um vídeo de cinco
32 minutos e disse que o objetivo desse vídeo é resumir o que desenvolve o Consórcio desde o ano 2000
33 até agora. Em seguida Dra. Rosangela continuou sua fala e disse que o vídeo sintetiza as principais
34 atividades mais recentes que estão sendo desenvolvidas pelo CISBAF com relação à região. Explicou
35 sobre as chamadas para o número 192, que quando acionado cai na Central de Regulação de urgência e
36 emergência e depois de identificado o agravo pelos responsáveis, as viaturas são acionadas de acordo
37 com o Município. Apresentou um mapa com a disponibilidade de viaturas e disse que o mapa é revisto
38 duas vezes por dia e que são quarenta e sete viaturas do SAMU habilitadas, conforme descrito no
39 referido mapa. Apresentou outro mapa, com a descrição em percentual, dos motivos das chamadas do
40 SAMU em cada Município e destacou que maior número de chamadas para o 192 é clínico. Destacou
41 que se existe um quadro clínico muito agudo, podendo-se observar que deve ser por falta de porta de
42 entrada na atenção básica e na atenção ambulatorial. Destacou que a Central de Regulação trabalha em
43 sintonia com o Corpo de Bombeiros. Questão de Encaminhamento -  Sr. Sebastião Bernardino -
44 pediu se a DE. Rosangela podería focar a informações em Duque de Caxias. DrU Rosângela disse que
45 Duque de Caxias apresenta quase o mesmo quadro dos demais Municípios. Destacou que a partir do ano
46 passado, o 192 passou a receber muitas ligações para óbito domiciliar e que hoje é a segunda causa de
47 chamados e que essa observação gerou toda uma articulação com a Polícia Civil e o Departamento de
4 8 Polícia Técnica. Disse que todos também sabem das dificuldades da Policia Civil para dar conta desses
49 casos e devido a esse fato ocorreu uma reunião com Conselho Regional de Medicina, tendo em vista a
50 dificuldade que os pacientes estão tendo c morrendo em casa desassistidos e que isso gerou uma grande
5 i capacitação, que loi realizada em Nova Iguaçu, com os médicos da Atenção Básica, de forma que esse
52 médico possa se responsabilizar pelo pacientes que é atendido em casa, caso seja necessário o atestado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

53 de óbito. Informou que o Município de São João criou seu Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde
54 fica uma viatura disponível vinte e quatro horas e o serviço vai até o local para fazer a verificação do
55 óbito. Disse que nessa capacitação foram inúmero Médicos de Duque de Caxias cia Atenção Básica..
56 ' Destacou que o CREMERJ proporciona capacitações regulares sobre preenchimento de Atestado de
57 Óbito para os Médicos. Df.  Rosângela disse que o CISBAF analisa todas as informações e que
58 relatórios trimestrais São enviados para os Municípios, de forma' que os gestores possam saber onde
59 estão as principais ocorrências no seu Município e poder tomar as medidas necessárias. Falou sobre as
60 Licitações Regionais que passaram a ser feitas, tendo em vistas as dificuldades que os Municípios
61 possuem com seus processos administrativos, para aquisição de alguns bens e insumos e por solicitação
62 dos Municípios, o CISBAF passou a fazer Atas Regionais de Registro de Preço e que isso gera redução
63 de custo pelo grande número dc empresas que fazem parte do Pregão. Apresentou as “PRINCIPAIS
64 VANTAGENS: MAIOR AGILIDADE ADMINISTRATIVA; MENOR PRJEÇ; MAIS EFICIÊNCIA; '
65 MAIOR TRANSPARÊNCIA e ATRAI MAIS EMPRESAS, CRIANDO UM NOVO MERCADO NA
66 BAIXADA FLUMINENSE”. Apresentou ■ as ATAS VIGENTES^ “MEDICAMENTOS DA
67 FARMÁCIA BÁSICA; AMBULÂNCIAS DO SAMU 192; OFICINA PARÁ MANUTENÇÃO DAS,
68 AMBULÂNCIAS DO SAMU 192; MATERIAL DE ESCRITÓRIO;' UNIFORMES E
69 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROFISSIONAIS DO, SAMU 192 e
70 MEDICAMENTOS SOLICITADOS VIA MANDADOS JUDICIAIS”. DrL Rosângela disse que diante
71 disso tudo, foi criada uma Câmara Técnica de Licitação e que a mesma “nasceu da dificuldade que
72 muitas secretarias de saúde possuíam para realizar suas licitações, já que na maior parte das Prefeituras
73 há apenas 01 setor de Licitação para atender todas as Secretarias”. Apresentou os Objetivos da CT:
74 “FORTALECER A RELAÇÃO COM OS CONSORCIADOS. COMPARTILHAR CONHECIMENTO
75 TÉCNICO, DEFINIR DEMANDAS ESPECÍFICAS E REGIONAIS e ESTREITAR O
76 RELACIONAMENTO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Ç  COM AS
77 PROCURADORIAS MUNICIPAIS”. Falou sobre o Núcleo de Educação Permanente e citou alguns dos
78 cursos realizados até o momento no ano de 2018: “Novas Diretrizes e Técnicas de RCP -  Ressuscitação
79 Cardiopulmonar; Noção em Primeiros Socorros; Trauma e Utilização do Desfribrilador (Central SAMU
80 192); Emergências Clínicas -  UPA Jardim íris, SJM; Aperfeiçoamento em Sinais Vitais -  ACS;
8 í Qualificação em PCR (Parada Cardiorrespiratória) / Entubação e Avaliação e Controle dos Fatores de
82 Risco Cardiovascular e que foi criado um núcleo avançado em Duque de Caxias, para :alunos de.Duque
83 de Caxias e Magé”. Disse que inicia no dia 20 o “Projeto Marque Fácil”. Falou da dificuldade na região
84 para fázer alguns itens da atenção especializada ou alguns exames e procedimentos, e verificaram com os
85 Municípios as dificuldades, identificaram e fizeram um Chamamento Regional pela Tabela SUS e
86 conseguiram, ria área de imagem, prestadores para atender pela tabelai SUS e que outros itens não
87 conseguiram pela'Tabela SUS. O Conselheiro Sebastião perguntou se na totalidade é possível
88 identificar a demanda, principalmente, na região da baixada. Dra. Rosângela disse que pelo fato do
89 Município ter dificuldade de prestar certos serviços, ele não quantifica a sua fila e que agora vão
90 começar a quantificar essas filas e que isso é importante até para poderem fazer projetos e pedirem
91 recursos ao Ministério da Saúde. Questão de Ordem -  Conselheira Luciana: Pediu que o Conselheiro
92 Sebastião anotasse as suas perguntas para fazê-las ao final da apresentação e que já estaria anotando sua
93 inscrição è a dós demais Conselheiros. Dra. Rosângela continuou e Falou da Portaria do MS 1606 de 11
94 de Setembro dé 2001 que possibilita que se faça uma complementação da Tabela SUS, quando
95 necessário. Disse que foi elaborada uma Tabela Regional e que chamaram os prestadores para definirem
96 juntos o válor regional. Disse que o Município será o “agendador” e o paciente sai do Município com a
97 " marcação, com código de barras que será validado pelo prestador, que realiza o" exame .e ao final do mês
98 de competência envia as guias para o Consórcio, que vai realizar o pagamento ao prestador. Disse que o
99 Município é quem vai estabelecer o seu fluxo/limiíe e que se o Município não pagar ao Consórcio ele

100 será bloqueado para fazer novos agendamentos até que acerte o pagamento. Destacou que é preciso ter
101 credibilidade e transparência nessa relação público/privado e que muitos prestadores estão se negando a
102 se credenciar diretamente com os Municípios por conta do receio de que os mesmos não efetuem os
103 pagamentos, mas que nesse formato é possível que os prestadores prestem o serviço, pois será o
104 Consórcio quem vai efetuar os pagamentos. Passou outros informes e se colocou à disposição para fazer
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os esclarecimentos que se fizessem necessários. Após a apresentação, os Conselheiros se inscreveram 
para o debate do tema: O Conselheiro Sebastião disse que não precisaria mais fazer perguntas, pois a 
Dri. Rosangela já havia respondido durante a apresentação. A Conselheira Glória disse que participou 
da reunião no CISBAF e destacou que uma coisa precisa ficar muito clara para todos(as), que o 
Consórcio é uma ferramenta de gestão e que não determina nada que a gestão precise fazer e que quem 
determina são os Conselhos, pois os Conselhos são deliberativos. A Conselheira perguntou sobre a ata 
de registro de preço do 192 e se é exclusivo para as ambulâncias do SAMU ou se é extensivo para as 
demais viaturas do Município. Perguntou também sobre os marca passos e que acha que sobre isso vão 
ter que discutir melhor no futuro. Dri, Rosangela explicou que existem vários tipos de Atas de Registro 
de Preços e que elas são feitas de acordo com as necessidades dos Municípios. Disse que no final do ano 
de 2016 vieram onze viaturas enviadas pelo MS, sendo que haviam sido solicitadas um pouco mais de 
30 para atualização. Disse que o MS fez. por Emenda Parlamentar e, por isso, o Consórcio fez uma ata 
especifica para viaturas, inclusive utilizando o mesmo edital do MS. Disse que além dessa ata, fizeram 
também algumas de insumos como Colar Cervical, por exemplo. A Conselheira Glória perguntou para 
qual Ata Duque de Caxias aderiu e a D ri. Rosângela informou que aderiu para a ata das ambulâncias. A 
Conselheira Glória perguntou como seria para a manutenção. Dri. Rosângela explicou que o 
Consórcio também tem uma ata para manutenção e que Duque de Caxias também aderiu a essa ata para 
Vans e Ambulâncias. A Conselheira Al es s ia perguntou com relação à remoção de pessoas que foram a 
óbito em casa. Explicou que assumiu a Associação de Moradores da C om unidade de Parque V ila N ova, 
que fica no Centro de Duque de Caxias há quatro meses e desde então não conseguiu retirar nenhum 
óbito com ambulância, nem com a ajuda do SAMU nem da Polícia e perguntou qual seria a orientação 
nesses casos. Dri. Márcia, Diretora Técnica do SAMU, explicou que o SAMU é um serviço de 
urgência e emergência e não pode remover cadáver. Disse que o que o SAMU pode fazer, é ir ao local 
com o médico para fazer a constatação do óbito e que o correto é ter um serviço municipal para poder 
dar prosseguimento ao trâmite. Disse que dois Municípios (Nova Iguaçu e São João de Meriti) 
avançaram com a criação do SVO. Destacou que não é competência do SAMU pegar cadáver na 
ambulância c que é proibido por Lei e que cm caso de suspeita de violência é com a Delegacia de 
Polícia Civil. O Conselheiro Pedro Davi parabenizou pela apresentação, destacou que a Baixada 
Fluminense é uma região que compartilha de muitas características comuns que muitas vezes não 
respeita limites e que entende que o CISBAF. enquanto Consórcio, foi pensado para suprir essas 
necessidades e pela apresentação que foi lêita ele está entendendo que o CISBAF está mais preocupado 
em reunir serviços, mas que fica a dúvida de como são estudadas as necessidades comuns dos 
Municípios, Que talvez por falta de informações, fica difícil para o Conselho entender o que o CISBAF 
tem feito nesse sentido. Citou como exemplo, a questão da falta de leitos de UTI Neo, Pediátricos e 
Adulto e disse também que a Baixada sofre muito com relação à questão das ambulâncias, tanto pela 
falta delas e/ou por falta de manutenção preventiva e corretiva. Por fim, perguntou como o CISBAF 
organiza isso tudo. Dri. Rosangela explicou que o Consórcio possui uma mesa de debate para reunir os 
Prefeitos da região para discutir esses temas e que desses debates saem as principais questões que foram 
trazidas. Disse que quando houve a Intervenção na Saúde do Rio de Janeiro, o Ministro da Saúde veio e 
disse que o Ministério tinha dinheiro, mas que não havia projetos. Dri Rosangela destacou que a Metro I 
tinha nove projetos para a região, que foram entregues ao Ministro e dali saíram algumas obras, citando 
a construção do Hospital de Queimados e obras em algumas Unidades de Saúde de Duque de Caxias. 
Lembrou que as prefeituras têm responsabilidade com a saúde e que o SUS só existe no Brasil. Destacou 
que nesse momento o problema está caindo muito nas costas das prefeituras, que estão tendo que 
colocar mais que 15% de seu orçamento na saúde. Disse que na última reunião foi detectado um déficit 
na região, de sete mil leitos. Disse que qualquer Governante que vier, precisa ter um olhar especial para 
a Baixada. Destacou que somos a única região do Brasil que não tem um Centro Especializado em 
Oncoiogia (CACON) e que. por isso. são importantes essas reuniões de Prefeitos. Destacou também que 
Duque de Caxias, que tem a receita um pouco melhor do que os demais Municípios tem feito muito 
além de suas possibilidades em termos de ofertas de serviços e que acaba atendendo muitos outros 
municípios da região e que essa é a realidade atual. O Conselheiro Antônio agradeceu pela 
apresentação, dizendo que foi bastante esclarecedora. Lembrou que quem presta os serviços são as
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157 pessoas e que o preocupa como é composta a equipe que trabalha nas ambulâncias e se está d.e acordo
158 com a Legislação. Destacou que não está querendo dizer que isso aconteça no CISBAF, mas são
159 situações que acontecem no dia a dia e que as ambulâncias precisam ter todos os equipamentos e pessoal
160 treinado para atender adequadamente. Disse que -é preocupante que o Presidente do CISBAF seja um
161 Prefeito que não tem muitos equipamentos no seu Município. Falou sobre algumas outras preocupações,
■162 como contratos com prestadores, situação de vínculos frágeis e perguntou qual a garantia dos dados que
163 o SAMU tem através desses contratos e se o CISBAF tem facilidade de repor profissionais. Drf
164 Rosangela disse que não sabe se vai conseguir responder a tudo e explicou que o CISBAF é o
165 responsável pela gestão da central de regulação, que possui profissionais e citou quais são e um software
lóó dê regulação. Disse que também disponibilizaram para os Municípios, Tabiets que visam reduzir o
167 tempo dc resposta entre a ligação e o atendimento, seguindo para o locai da chamada a ambulância-mais
168 próxima, pòr estarem ligados também através do GPS no Tablet. Destacou que fazem o quer'é. possível
169 de inovação para melhorar a gestão. Disse que os Municípios são responsáveis e recebem recursos
170 diretamente através do MS para as viaturas, equipes que estão na viatura ç pela manutenção da viatura.
171 Disse que uma ambulância básica, que é maioria, é composta .pelo Condutor e pelo Técnico de
172 Enfermagem e uma ambulância avançada é composta de Condutor, Enfermeiro e Médico. Informou-que
j 73 todos os dias pela manha, a centrai faz o levantamento das equipes de cada Município e que também
174 existe um telefone com cada equipe com acesso âo WhatsApp e o coordenador, de cada município fica
175 sabendo de imediato quando ocorre algum problema. Disse que sobre o Marque Fácil precisam
176 conversar em outra oportunidade, com mais detalhes, ficando entendido pela Plenária que seria o
177 melhor. Drà. Sandra Victória disse que a sua dúvida é sobre o Marca Fácil e destacou que já existe o
178 SISREG e perguntou se o Marca Fácil seria um complemento e que não viu no Fluxograma o Médico
179 Regulador. Perguntou também se foi conversado com os Municípios sobre o Marca Fácil, destacando
180 que Duque de Caxias tem alguns serviços próprios que não vai ter demanda. Disse ̂ acreditar que é
181 preciso conversar com os técnicos do Município sobre isso, pois Duque de Caxias tem uma regulação
182 interna e por isso é um pouco diferente dos outros Municípios. Dra Rosagela disse que o CISBAF não
183 regula nada, os Municípios são os responsáveis e compram o serviço que quiserem.. Disse que foi
184 conversado com os Municípios para ver onde estava o “buraco"' e viram que a solução é a Tabela SUS.
185 Destacou que todos os Municípios estão no limite de sua responsabilidade fiscal e que para osvPre feitos
186 " é melhor comprar òs serviços, pois estão com dificuldade de contratar profissionais. Disse que era para
187 esquecer'SISREG que nada tem a ver, que o Marca Fácil é apenas um Sistema de Agend amem o ,•. qu e o
188 : CISBAF não regula, mas apenas intermedia e amplia o território do Município, pois é o Consórcio que
189 está no CNES de Nova Iguaçu oferecendo “terceiros” que são credenciados. O Conselheiro Marcos
190 Lopes falou com relação ao SAMU dentro da comunidade e disse, que sabe que o SAMU não pode
191 retirar os corpos, mas quando é informado sobre a necessidade, precisaria informar sobre o fato para os
192 ‘ órgãos competentes explicando que os moradores não conseguem acionar essas instituições e, quando
193 esses outros órgãos atendem, orientam que liguem para o SAMU, Destacou que a Conselheira Alessia,
í94 em quatros meses à frente da Associação, já precisou remover quatro corpos e que um dos casos
195 demorou quatro1 dias para conseguir e que o corpo ficou dentro da casa enquanto aguardava uma solução
196 e que no seu entender isso é desumano. A Sr*. Ana Lucia, Coordenadora do Serviço Social do
197 HMMRC explicou que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina do ano de 2005, que
198 estabelece que a constatação do óbito deve ser feita por médicos e que cada Município precisa estruturar
199 o Serviço de Verificação de Óbitos é destacou que Duque de Caxias está se estruturando para implantar
200 esse serviço e que enquanto isso, em caso de morte natural em residências, o morador deve ligar para o
201 192 que vai até o local constatar o óbito e vai dar um documento(fbiha amarela) ao familiar que deve se
202 dirigir ao necrotério do HMMRC e o serviço vai providenciad o transporte para buscar o corpo na
203 residência c trazer para o hospital, onde será feito um Boletim de Emergência para o corpo poder entrar
204 no hospital e após serão feitas as orientações sobre o sepultamento. Disse que é importante que o
205 familiar caminhe junto durante o processo e aguarde, pois as vezes, o. acesso do transporte em algumas
206 comunidades é difícil sem o familiar. Informou que para solicitar o sepultamento com gratuidade é
207 preciso se dirigir à prefeitura para fazer a solicitação. A Conselheira Alessia destacou que esse trâmite
208 ' não^está funcionando, que o 192 não atende. A Sra. Ana Lucia disse que o 192 precisa atender, mas se
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isso não acontecer, que a família compareça ao HMMRC, onde fica a Central para resolver, que já soube 
de um caso que o 192 não pôde atender por ser área de risco e a família foi orientada a comparecer no 
hospital e foi junto com a equipe ao local para conseguir resgatar o corpo. A Conselheira Álessia 
agradeceu ao Secretário de Saúde, Dr. Jose Carlos, pois apesar de não conseguir ser atendida através do 
192, cie sempre a ajuda. A Presidente do Conselho, Dr8. Clara agradeceu pela presença e 
esclarecimentos feitos pela DP1. Rosângela Bello e pela Dr8. Márcia, representantes do CISBAF e 
lembrou que ficou um encaminhamento de que a represente retornará para fazer maiores 
esclarecimentos sobre o Marca Fácil, Disse que a pauta foi invertida, aproveitando a presença do Sérgio 
Guedes e da Rosangela Belo e passaram ao debate do item nove. A Conselheira Glória disse que pela 
apresentação feita pelas representantes do CISBAF. ela constatou uma inconsistência e que teria 
entendido que o contrato com o CISBAF seria apenas para as ambulâncias e pelo o que foi dito, seria 
para as vans também. Destacou que o Município de Duque de Caxias comprou vários carros 
administrativos ao longo das gestões e que alguns se deterioram, outros sumiram e que hoje restam 
aiguns sueateados. Diante disso, perguntou qual o plano a curto, médio e longo prazos para recuperar 
esses carros que ainda restam. Disse que sobre as Vans do TFD (Transporte Fora de Domicílio), 
verificou no portal da transparência que existe um termo que diz que o Município comprou os serviços 
com tudo completo, com motorista e combustível e disse que precisa ser informado em separado, quais 
são os do TFD e quais são os demais carros do Município(Ambulâneias e Carros Administrativos). O 
C o n se lh e iro  P ed ro  Davi disse que não leu o contrato , m as que p recisam  de inform ações com relação à 
reparação das viaturas que levam pacientes muitas vezes entubados e com uma série de instabilidades. E 
que não está falando de conforto, mas do que é necessário ter em uma ambulância. Disse que muitas 
precisam de adequações técnicas, pois muitas vezes elas são muito básicas mesmo, tendo só assoalho e 
maca e que quer entender como isso está sendo contratualizado e organizado. Sr. Sérgio Guedes, 
Subsecretário de Saúde, disse que com relação às ambulâncias do SAMU, que elas são de 
responsabilidade do Município e que o CISBAF faz a regulação do que é realizado cm termos de 
chamadas. Disse que quando assumiram a gestão, lia via apenas três ambulâncias do SAMU atendendo 
no Município e nenhuma gerava se quer faturamento e destacou que foi em visita ao CISBAF para 
conhecer os(as) responsáveis e a estrutura e poder entender como funcionava, constatando que essas três 
ambulâncias que atendiam o Município, se quer foram emplacadas pela gestão anterior e que diante 
disso foi feito um levantamento e um trabalho de saneamento(baixa) no CNES, explicando que desde 
que o serviço foi implantado pelo Governo Federal isso não aconteceu e para o Ministério da Saúde, o 
Município possuía muitas ambulâncias das SAMU cadastradas e que por isso não conseguiría mais 
receber nenhuma. Disse que após dar baixa nas ambulâncias que não tinham mais condições de uso 
junto ao CNES. que ele oficializou ao Ministério com a ajudada do Prefeito e de mais uma pessoa da 
Prefeitura e que de imediato o Município recebeu três ambulâncias que já estão no pátio do HMMRC. 
Informou que houve uma Emenda Parlamentar que permitiu ao Município fazer adesão a ata de registro 
de preço do CISBAF para adquirir outras 05 ambulâncias (pagas com o valor recebido pela Emenda 
Parlamentar). Explicou que também foi feita adesão a ata de registro de preço para manutenção das 
'cinturas e destacou que todos os carro estão aptos a rodar tranquilamente e os que apresentam 
problemas, são retirados e levados para a oficina na Ilha do governador, que ganhou a licitação dentro da 
ata de registro de preço e que é uma referência no Rio de Janeiro para manutenção de ambulâncias e 
vans. Com relação aos veículos dc passeio, pela escassez de recursos, está sendo utilizada a garagem da 
Prefeitura e seus funcionários para fazer a manutenção. Disse que a manutenção do caminhão também 
será fcíta pela garagem municipal. Disse que com relação ao TFD existe uma verba específica que vem 
do MS e foi feito um contrato para fazer esse serviço, onde foram contratadas dez vans com motorista, 
não sabendo precisar se está incluído o motorista e que a manutenção dessas dez vans é por conta da 
empresa contratada, o valor é lixo e que a Assistente Social Vera é quem faz o controle disso e vai falar 
também sobre o assunto e que foi verificado que tinha muita gente utilizando os serviços do TFD sem 
necessidade e muitas vezes quem tinha a real necessidade não era atendido. Disse que diante desse 
problema houve um trabalho de entrevista pessoal com todos os pacientes, feitos pela própria Vera e só 
os pacientes que precisam estão sendo atendidos os demais receberam vale social. A Assistente Social 
Vera Mansera disse que quando chegou ao TFD no ano passado, encontrou as coisas muito
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complicadas, pois tinham pacientes que utilizavam a VAN c ainda tinham o Vale Social ,e que foi feito 
um recadastramento de todos os pacientes. Disse que atualmente quatro vans levam os pacientes para 
fazer hemodíálisé dentro do município, duas VANS do Município que.vão para a Rede Sara e outras que 
vão para BBR. Hemodiálise em Magé, AACD, Hospital da Mulher, Nova Iguaçu e vários hospitais no 
Rio de Janeiro. Disse que existem critérios para encaixar os pacientes nessas vans. e que a avaliação é 
feita por ela, como sítüação de saúde do paciente, idade, renda, etc. Destacou que dez vans. são da 
empresa contratada e o restante são vans do próprio Município. Sr. Sérgio Guedes disse que com 
relação ao SAMU, além das ambulâncias no vás, foram recuperadas mais três e que isso vai permitir que 
o Município cumpra o que o determina o MS (duas avançadas e oito básicas) e ainda vão ficar com duas 
de contingência: Destacou que diante dos problemas que aconteceram com o serviço, será necessário 
realizar novamente um trabalho de capacitação de profissionais para completar as equipes e.disse que o 
quadro ainda não está completo para todas as ambulâncias. Explicou que com relação à .situação da 
remoção dos corpos, já pediu para que urna dessas ambulâncias que estão sendo recuperadas possa ficar 
preparada para realizar esse tipo de serviço/rernoçao. Disse que o seu ponto de vista pessoal eo-mo 
cidadão é que o Estado está fazendo transferência de responsabilidade e, pelo fato de estarem passando 
por dificuldade, estão se isentando de responsabilidades e jogando o problema no colo nos Municípios; 
Sr. Sérgio disse que já foi algumas vezes com o Dr. Jose Carlos nas comunidades e que o Secretário de 
Saúde já cansou de co locar corpos dentro do seu próprio carro. D estacou  que é uma transferência de 
responsabilidade da qual os Municípios não estavam preparados. Destacou também que o SAMU não 
pode transportar cadáver e se fizerem, é preciso esterilizar o veículo o dia inteiro, deixando de atender as 
emergências que venham a ocorrer. Disse que estão conseguindo junto ao MS, através da bancada do 
Rio de Janeiro, mais quatro viaturas para o Município, Tipo A, Montana, da Chevrolet, que. tem 
reposição de peças mais fácil e que virá também mais uma Van para transporte sanitário. Informou que 
já estão preparando as UPHs Equitativa e Xerém para ficarem eomo bases descentralizadas do- SAMU 
para dar uma cobertura mais rápida. Destacou que vão precisar dar estrutura, mas tem a burocracia da 
administração, e que o processo é moroso. A Sra Vera Mansera informou que os pacientes acamados 
que precisam fazer quimioterapia, vão de ambulância e que isso é garantido para eles..()' .Conselheiro 
Pires disse que os Conselheiros precisam ser vigilantes e que quase foi vitima de acidente com viatura 
da SMS, quando segura para uma reunião do Fórum de Conselhos de Saúde em Itaguaí e o pneu da Van 
estava mostrando ò aço, que ele filmou e que o Secretário es-tava chegando na hora e viu a situação e 
mandou trocar o veículo c quando clcs estavam voltando o pneu estourou numa curva da estradaúG Sr. 
Sérgio Guedes disse que os Conselheiros podem ir ao pátio olhar, que agora as Vans não apresentam 
'mais esses problemas. Sr. Pires perguntou se a manutenção e combustível das ambulâncias do SAMU 
são por conta do Município. Ficou esclarecido que sim. Sr. Pires disse que segundo soube, as Vans que 
atendem os pacientes de hemodiálise seriam alugadas e perguntou onde está o processo para aquisição 
da viatura para o Conselho Municipal de Saúde. A Conselheira Glória perguntou como- está a- 
manutenção das viaturas ese  os processos para aquisição das peças está andando, pois a garagem da 
Prefeitura só pode trabalhar se tiver as peças. Sr. Sérgio Guedes disse que está sendo leito 
levantamento. A Conselheira Antônia perguntou quanto custa o aluguel desses transportes e também o 
valor da manutenção. Sr. Sérgio Guedes disse que com relação o valor de manutenção a Prefeitura não 
se envolve, pois o valor pago já engloba tudo e se precisar substituir alguma viatura ou qualquer peça, é 
por conta da empresa contratada, que cabe a Administração fiscalizai* se as Vans estão em condições de 
uso,' Disse que não sabe ao certo o valor de cada uma nesse momento, mas vai levantar o valor e passar 
para a D f . Clara e destacou que o contrato está no portal da transparência e que com relação ao processo 
do carro do Conselho, ele nem sabia que existia, mas que pode verificar. Dra. Clara agradeceu ao Sr. 
Sérgio Guedes, Sr3. Vera Mansera, Dra. Rosangela Bello ,e Dr3 Márcia pela participação e 
esclarecimentos. A Conselheira Gloria perguntou sobre a descentralização do SAMU. Sr. Sérgio 
Guedes disse que inicialmente será em Parque Equitativa e Xerém e que o processo já está em 
andamento e inicial mente será nessas duas Unidades, mas que depois vai expandir para outras Unidades. 
06-) Apresentação do Projeto dé Expansão da Atenção Básica do Município de Duque de Caxias -  
Representante do D AP-(Departamento de Atenção Primária) da SMS -  A Dra. Flavia, Diretora do 
Departamento explicou que o. Sr. Diogo é quem vai apresentar o Plano de Expansão e aproveitou para
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agradecer o empenho da equipe do Departamento de Atenção Primária, hoje aqui representada pelos 
profissionais Diogo, Michele e Marcele. que se empenharam para trazerem essas duas pautas ao 
Conselho. O Sr. Diogo Marinho. Assessor da Drl. Flavia no DAP apresentou o Projeto em Data Show, 
pediu para lazer uma correção, pois a pauta foi solicitada como Projeto de Expansão da Saúde da 
Família, mas que o correto é "Projeto de Expansão da Atenção Básica do Município de Duque de 
Caxias". Disse que o objetivo principal do projeto de expansão é ampliar a cobertura na Atenção Básica, 
conforme dados apresentados durante a apresentação e que também foram disponibilizados aos 
Conselheiros, sendo: “«Ç Credenciar e implantar dezesseis (16) equipes da Estratégia Saúde da. 
Família em 2018 e b-) Credenciar e implantar dois (2) Núcleos Ampliados de Saúde da Família e 
Atenção Básica em 2018". Esclareceu que essa expansão se refere as unidades que já estão em 
construção e aumentar o número de equipes em unidades já existentes, onde a população não é 
totalmente coberta na região. Disse que um dos principais pontos é o aumento do acesso as ações e 
serviços de saúde para as família, entre outros dados apresentados. Destacou a importância de se 
investir cada vez mais em Atenção Básica. Disse que Segundo Nota Técnica do Departamento de 
Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde, a cobertura de Atenção Básica e de Estratégia Saúde da 
Família é de 42.41%. mas que a cobertura da estratégia de saúde da família hoje no Município está um 
pouco abaixo disso, que está na casa de 28 %. Apresentou dados de como ficará a cobertura cm alguns 
bairros, com essa expansão. Disse que para chegar nessa conclusão, tiveram que fazer um apanhado 
gorai, jazendo estudos, utilizando também informações fornecidas pela Secretaria de Urbanismo. A Dra. 
Flavia explicou que esse projeto de expansão é dentro de uma realidade do que se tem hoje e que não 
tem nada pensando em futuras construções. Que essa expansão visa colocar equipes dentro do que 
possuem e que vai depender apenas dc contratação de pessoal, pois a estrutura física já existe e que é 
necessária n aprovação do Conselho para envio ao Ministério da Saúde. O Sr. Diogo disse que além da 
aprovação do Conselho, precisam enviar o projeto para outras instâncias, de forma que possam receber o 
repasse do Governo Federal, de incentivos até mesmo mensais, para cada uma dessas equipes que foram 
tratadas no projeto. Após a apresentação, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O 
Conselheiro Antônio parabenizou a equipe pelo trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Destacou que 
o trabalho foi apresentado com clareza e que fica feliz pelo projeto que é de grande magnitude e triste 
por ver poucos gestores locais presentes. Disse que fica muito tranquilo em aprovar, pelos cuidados que 
a equipe teve em verificar as necessidades de cada local e parabenizou mais uma vez. A Conselheira 
Gloria disse que o trabalho foi muito bem leito, mas precisa contradizer o Conselheiro Antônio, pois 
continua lamentando com relação aos bairros que não possuem nada. Lembrou que os moradores do 
Parque Esperança, é só atravessar a passarela que já chegam ao Antônio Granja que é uma UBS. Falou 
dos bairros do Calundu e Cangulo, que são bairros que estão em conflito, que essa semana as escolas 
estavam sitiadas as nove horas da manhã. Disse que já falou com a Drf Flavia sobre alguns casos. 
Destacou que o Município tem obrigação de colocar os equipamentos e não vai deixar de aprovar, mas 
vai continuar brigando por bairros que não têm nada como a Figueira, Parque Comercial, Capivari, 
Pantanal, etc. Que nesses bairros os moradores estão entregues à própria sorte e que não vai deixar de 
pedir que o poder público olhe por esses bairros, A Dr". Fiávia disse que foi feito um projeto factível, 
mas nada impede de voltarem daqui a alguns meses com outro projeto ajustando a uma nova realidade, 
mas que não adiantava fazer um projeto utópico. Destacou que esse projeto é possível de ser executado, 
que tudo foi feito dentro da realidade. A Conselheira Luciana disse que a Conselheira Glória já a 
contemplou na sua fala, mas que é frustrante, pois já foi aprovada aqui a construção da UBS do Parque 
Comercial, devido a uma Emenda Parlamentar e que até agora nada foi feito no local definido para a 
construção da unidade e que já tem dois anos que ela não é visitada pela ACS do seu bairro, pois o PSF 
do Parque Comercial está em outro bairro. Citou alguns bairros que nada tem como a Vila Rosário e 
Pantanal. Disse que acredita que precisa amadurecer muito mais. pois é muito ruim aprovar, embora 
saiba que foi uni projeto muito bem feito, mas que a alguns meses foram aprovadas outras coisas pelo 
Conselho e nada começou de obra, como no Parque Comercial, que é de difícil acesso. A Conselheira 
Vil na disse que os Conselheiros acabam ficando repetitivos nas suas falas, propôs que aprovem o 
projeto apresentado e destacou que ela vai aprovar também, mas que é preciso colocar que existem 
muitos moradores que moram na zona rural de Xerém. por exemplo, e que não possuem assistência
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365 nenhuma. Disse que infelizmente os gestores presente aqui, é. que acabam ouvindo os problemas.
366 Destacou que Xerém, com grande número de habitantes que possui, só; conta com três Unidades.de
367 Atenção Básica. Que também está muito chateada por conta de que nada,foi feito ainda em Capivarí e
368 que também Chateia que Xerém só tenha três Unidades. O Conselheiro Pires disse que tem a maior
369 satisfação dê ver que estão fazendo tudo com transparência, mas que têm muito pouca ajucla para
370 conseguirem o que precisam. Que muitos terrenos não tem RG1 e não conseguem escritura. Destacou
371 que é preciso tirar as Unidades do aluguel e que não é possível existirem três unidades num só local c
372 ' em situações precárias. Destacou que é necessária nessas reuniãoes, a presença do representante da
373 Secretaria de Obras do Município, pois a manutenção das Unidades é precária. A St*". Fia via disse que o
374 projeto de expansão são todas em unidades próprias. O Conselheiro Jose Miguel disse que essa semana,
375 foi procurar a Dra. F1 avia por conta de estar participando do Projeto de ComunicaSus da Fipcruz, pelo
376 COMSÀDC: Disse que existem muitos bairros no Município, cada um cóm suas peculiaridades e que se
377 for olhar a grosso modo falta muito ainda para cobertura cie Atenção Básica, que é-a porta de entrada no
378 Sistema Único dc Saúde. Disse que o que foi falado é para ampliação do que já existe, mas que o
379 cobertor está curto e tem que otimizar. Disse que está vendo com bons olhos, de que o-projeto de
380 ampliação está sendo feito com pé no chão, mas que não visualizou os valores. Disse que recebeu o
381 documento pertinente ao projeto, enviado aos Conselheiros, contendo cinqüenta e sete páginas, mas não
382 conseguiu  v isualizar tudo e g ostaria  de saber em  percentual quanto  falta cobrir em  tem os globais para o
383 Município'. O Sr. Diogo disse qüe a estratégia vai chegar na casa dos trinta por cento de cobertura e que
384 de tudo o que foi dito. é muito aquém do que se observa em municípios-vizinhos, que-o Projeto é
385 realmente pé nò chão e destacou que na medida em que forem surgindo novas propostas de construção
386 e, sendo possível, outros projetos surgirão. APÓS OS ESCLARECIMENTOS', A PRESIDENTE DO
387 COMSÀDC, DRa. CLARA, COLOCOU EM VOTAÇÃO O PROJETO DE EXPANSÃO DA
388 ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS QUE FOI APROVADO POR
389 VINTE É UM VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO (CONSELHEIRA- EUCÍANA
390 MARINA). 07-)' Protocolo de Enfermagem da Atenção Básica e Protocolos Assistenciais da
391 Atenção Básica -  Representante do DAP (Departamento de Atenção Primária) da SMS -\Sr:L Michele
392 da equipe técnica lembrou que esses protocolos também foram enviados com antecedência jpor e-maíl,
393 para apreciação dó'Conselho e destacou que é preciso da aprovação do Conselho -para que possam
394 publicar e dar prosseguimento. Disse que esses protocolos são importantes, pois orientam e respaldam
395 os profissionais no desenvolvimento de suas ações de saúde, possibilitando que os profissionais-conteir.
396 Com diretrizes e explorem o potencial de toda a equipe na promoção do cuidado integral. Disse que os
397 protocolos foram construídos com a participação de outros departamentos, no final do ano-de'2016, e
398 que já corrigiram os nomes dos gestores, pois no documento enviado ao Conselho, ainda constava o
399 : nome dos antigos gestores. Destacou que esses protocolos foram revisados no ano de 201:7 e que estão
400 sendo revisados novamente neste ano de 2018. Disse que tem base nos protocolos do Ministério da
401 Saúde, sendo qüe adequado à realidade do Município. Apresentou as áreas temáticas dos Protocolos
402 Assistenciais e quais os campos a serem considerados em cada uma das áreas. Destacou que esses são os
403 protocolos assistenciais construídos pelo DAP. A Conselheira Glória lembrou que precisa corrigir
404 òufras coisás também no' documento, como o endereço do PAM, por exemplo. A Sr:1 Michele disse que
405 estão fazendo aâ correções necessárias e que os fluxos são modificados sempre que necessário. Sri
406 Michele continuou explicando que já-os Protocolos de -Enfermagem da Atenção Básica foram
407 : ' construídos pelos Profissionais de Enfermagem das Coordenações da Atenção Básica dos municípios da
408 Região Metropolitana I, com a Coordenação do Conselho Regional de Enfermagem em parceria .com a
409 • Superintendência de Atenção Básica em Saúde do Estado, entre outros atores' e que foram aprovados
410 pelo COREN em 2009, pactuado em Deliberação da CIR em Junho-de 2015 e pela Deliberação da CIB
411 em Julho de 2015. Disse que foi construído pelos Municípios, de acordo com que os Municípios já 
412' desenvolviam. Destacou que esses protocolos também são passíveis de modificações. Que é um
413 instrumento para qualificação c apoio a prática dos profissionais de Enfermagem, acompanha as
414 ; diretrizes do MS, considera o que já .era realizado: pelos enfermeiros dos municípios da região, que deve
415 estar em consonância com as linhas de cuidado ou protocolos assistenciais municipais e que os objetivos
416 sãò*prestar uma assistência livre de danos e eficiente aos usuários e consolidar e uniformizar as

47ü 
42 1
i "i i

4 'M

4

■O

1

4 26

420

■i 1
442 
444 
44 2 
446
, I :

440
44!

4 6 -i

4-8 
4 40 
460

4(i-

-166
467

.È1ÍI4.(■ftfâíiíXI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONSELHO VL NICIPAI. DE SAÚDE

COHSELHO:
MUNÍGÍAL
de  t m m

referências e ações já realizadas de Boas Práticas na Atenção Básica e existentes no âmbito Nacional e 
Bstadual. Apresentou os lemas abordados, dizendo que são praticamente os mesmos dos protocolos 
assistenciais. Destacou que os protocolos são uma necessidade para os Municípios, para que os 
profissionais tenham respaldo e para isso precisam ter os protocolos validados e publicados, também 
para a construção da sistematização da enfermagem que é uma exigência do COREN e para a 
implantação do Prontuário Eletrônico. Após a apresentação dos temas, os Conselheiros se 
inscreveram para debate do tema: A Conselheira Glória propôs que o pólo de dispensação de 
medicamentos fique no HMMRC e não no Centro Municipal de Saúde, que é um pedido antigo do 
Conselho. O Conselheiro Antônio explicou que no HMMRC seria de média e alta complexidade e não 
de atenção básica. A Conselheira Glória disse que o que receberam para ler foi o protocolo do conjunto 
do Município. O Conselheiro Antônio disse que existe uma certa confusão, mas que esse é um 
protocolo específico da Atenção Básica, fez a recomendação que se aprove e que se proponha que seja 
feita uma revisão e nova apresentação ao Conselho no prazo de um ano. Lembrou que em outras gestões 
já tentaram lazer a implantação dos protocolos e que não conseguiram, destacando que talvez o 
diferencial seja o empenho dessa equipe e parabenizou mais uma vez pelo trabalho apresentado. A 
Conselheira Gloria disse que é preciso que além de publicar o protocolo, seja feita divulgação através 
de um baner a ser colocado nas Unidades. O Conselheiro Antônio disse que talvez a Educação 
Continuada pudesse sanar essa questão, fazendo treinamentos e difundido na rede. A Sr:1 Michele 
explicou que os pro toco los sempre são difundidos para a rede e que sem pre sao feitas capacitações para 
os profissionais e que em paralelo, para que a população também tenha acesso a informação, está sendo 
elaborada a carteira de serviços. Destacou que os protocolos são feitos de acordo com o que a rede 
direciona. A Sr\ Fíavia disse que precisaram resgatar os protocolos e que o projeto de expansão foi 
bem detalhado, necessitando de muito estudo até mesmo com a Secretaria de Urbanismo, mas que a 
equipe esta trabalhando com a carteira de serviços e será o próximo passo e que a mesma lerá uma 
linguagem bem simples para facilitar o entendimento por parte da população. APÓS OS 
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TEMAS, A PRESIDENTE DO COMSADC, DRV CLARA, 
COLOCOL EM VOTAÇÃO O PROTOCOLO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA E 
OS PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE FORAM APROVADOS 
POR UNANIMIDADE. 08-) Apresentação do Plano de Enfrenta mento a Feminização da AIDS no 
Município de Duque de. Caxias -  A Conselheira Cleide dane disse que não será possível apresentar o 
Plano nesta data. que acabou ficando como um dos últimos Itens da pauta a ser apresentado e. por conta 
do adiantado da hora, prefere não apresentar e destacou que vai deixar para o Departamento de 
Vigilância decidir quando o Plano deve ser apresentado. Dra. Clara explicou que sobre a apresentação 
do projeto Feminização não é de responsabilidade do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, 
que esse plano foi construído por organizações governamentais, organizações da sociedade civil, onde a 
A MIRES c um dos elementos e, portanto, não c a responsável exclusiva pelo projeto. Que qualquer um 
dos envolvidos pode vir apresentar e que esse item de pauta será tranferido para a próxima reunião. 10-) 
Laboratórios - Conselheiro Antônio Pereira -  A Dr;i. Clara pediu que esse item de pauta também 
fosse transferido para a próxima reunião, tanto pelo adiantado da hora e também pelo fato de que a 
principal responsável que poderia responder sobre o tema, que é a DD. Ivia, não se fazia presente nesta 
data. 11-) Comissões/Câmaras Técnicas c Representações do COMSADC -  O Conselheiro Antônio 
explicou que ele fazia parte da comissão de RH que não está funcionando e que a Comissão de 
1 fiscalização e Visitas está com pendência de um Profissional de Saúde, pois a Conselheira Claudete saiu 
do Conselho e gostaria de sair da Comissão de RH e passar para essa outra. A Conselheira Vilna 
perguntou sc dessa forma a Comissão ficaria completa, ficando esclarecido que sim. SENDO O NOME 
Do" CONSELHEIRO ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS APROVADO POR UNAM IDADE 
PARA PASSAR A FAZER PARTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E VISITAS DO 
COMSADC. O Conselheiro Pires disse que é preciso chamar atenção das comissões e CT que não 
estão funcionando. 12-) Informes: a-) Vai acontecer um encontro do COREN para os Conselheiros 
de Saúde do Segmento Profissionais de Saúde (4o Fórum dos Conselhos de Saúde/COREN) -  Dia 27 
de Julho de 2018 -  as 13 h -  Centro du Capacitação da Enfermagem Fluminense -  Rua da Glória 190, 
6t! andar - Glória -■■■ Rio de Janeiro -  Participará também desse encontro um membro da Comissão
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Executiva do Segmento Usuários - O Conselheiro Antônio informou que-participarão do evento, os 
Conselheiros do Segmento Profissionais de Saúde já foram inscritos, que são: Antônio Pereira dos 
Santos, Pedro Davi de Oliveira Silva e Dominique Ferreira da. Silva e, representando a Comissão 
Executiva do Conselho, pelo segmento Usuários,--está inscrita a Conselheira Vilna Ferreira, b-) 
Conselheiro Antônio disse -que-participou-na-semana anterior de urna reunião, no Estado (CBS -  
Conselho Estadual de Saúde) e que a reunião foi informal, pois não havia sido concluída a publicação 
dos novos membros, tendo em vista que a maioria dos Municípios não estavam com suas 
documentações completas e que algumas instituições também não apresentaram documentação'completa 
e que no seu entender está complicada a conclusão do processo eleitoral do Conselho Estadual de Saúde, 
c-) Diretora do CEREST -  Sr3 Débora, disse que seriam dois informes e que um deles, ela daria em 
nome dos Conselheiros Pires e Quinho que é sobre a reunião da OISTT (Comissão TnlesetoriaJ de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora) que vai acontecer no dia 31 de julho, as 10 h. no SíNDIPETRO e 
d i s s e p ó d e r c o ntar co m a part i cipaçã o de to d os (as). O outro i n f o rm e. qu e tam bém j á. foí passado p a r a 
os Conselheiros, é que o Município de Duque de Caxias, através do CEREST foi contemplado com uma 
experiência êxito sa, do primeiro curso de formação em controle social para Conselheiros dos Conselhos 
Municipais de Saúde e das CISTTs Municipais e que essa experiência também já está fazendo parte dos 
cadernos de formação do Centro de Formação em Saúde do Trabalhador da Fiocruz e no dia 24 de Julho 
na UERJ. das 08:00 as 17:00 h, vai acontecer a P rim eira  O ficina do Pré C ongresso  da ABRASCO e o 
CEREST Duque de Caxias vai participar, pois foi selecionado para apresentar a experiência na roda de 
conversa e cue é importante à participação dos Conselheiros. Disse que os Municípios serão informados 
através do ÜONASEMS, d-) Sr. Jose Luiz informou que como fo-i falado sobre a situação dos óbitos 
em casa, ele resolveu informai* que aconteceu um caso hoje e os familiares estão no hospital resolvendo 
e o corpo será retirado. Destacou que é preciso ter cuidado eom a integridade física dos profissionais, 
pois alguns locais são área de risco, mas que vai conversar eom o Secretário para ver se podem 
disponibilizar um número de telefone para facilitar o contato com a central, caso o SAMIJ não atenda. A 
reunião foi encerrada às 12:20 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 venna a sur 1 ir seus 
efeitos legais. Duque de Caxias. 14 de Julho de 2018.

Cláudia Regika j . a . Narnos 
Secretária Executiva do COMSADC

mento - Saúde

Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, 
Presidente do COMSADC
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RESOLUÇÃO N° 036/COMSADC/2018

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

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

RESOLVE:

Art. I o - 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 11 de Agosto 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.

Presidente do COMSADC

Cláudia RegiAaUeT ALãos 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° 036/COMSADC/2018 de 30 de Agosto de 2018, do Conselho Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018
rs

T

Washingto i Reis d'e Oliveira 
Prefeito Municipal
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Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Onze Dias do mês de Agosto do ano de dois 
mil e dezoito, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Duque de Caxias (OAB-DC), A 
reunião-teve início às Nove horas e Vinte e Cinco Minutos, com Quorum de Dezoito Conselheiros 
com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Seis representando os Gestores/Prestadores/Instituições 
de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Doze representando os Usuários. 1-) Composição da 
Mesa: Presidente do COMSADC: DiA Clara Lucia Corrêa dos S, Carvalho; Representando o 
Secretário Municipal de Saúde: A Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal da SMSDC, 
DP ívia Kobs; Secretária Executiva: SP. Claudia Regina J. A. Santos; Representante do Segmento 
Profissionais de Saúde: Sr. Pedro Davi de Oliveira Silva e Representante do Segmento Usuários: SP, 
Vilna ferreira. 02-) Dinâmica da Reunião -  disponibilizada no verso da pauta. Ü3-) Posse de 
Conselheiro -  Representante Suplente do HSCOR -  Hospital do Coração de Duque de Caxias -  
Sr. Marcelo Campinos de Oliveira Rocha em Substituição ao Conselheiro Rodolfo de Franco Cardoso 
-  A Presidente do Conselho, Drf Clara, registrou a posse e desejou boas vindas ao novo Conselheiro. 
04-) Apresentação do Plano de Enfrentamento a Feminização da IST/AIDS no Município de 
Duque dc Caxias -  A Conselheira Luciana, representante da União Brasileira de Mulheres no 
COMSADC, trouxe a apresentação em Data Show. Informou que a Conselheira Cleide Jane, que faria a 
apresentação junto com ela não pode comparecer e que ela iria tentar apresentar cia melhor forma. 
Destacou que a mais ou menos um ano e meio foi vista a necessidade de criação desse plano e foram 
enviados convites para as instituições da Sociedade Civil do Município e que algumas responderam e 
outras não, e informou quais foram as organizações que participaram: AGPT representada pela Alessia, 
AMIRES representada pela Cristiane Meireles, Instituto Formiga Carioca representado pela Menaide e 
Rosana, Rede de Mulheres Positivas e Parceiras representada pela Cleide Jane e a União Brasileira de 
Mulheres representada por ela (Luciana). Convidou para ficarem à frente da Plenária durante a 
apresentação outras duas representantes que eslavam presentes, as Conselheiras Alessia c Rosana. Lm 
prosseguimento informou quais foram as organizações governamentais que participaram da elaboração 
do plano: Programa Municipal de IST/AIDS da SMSDC representado pela SC. Geane, Programa 
Integral à Saúde da Mulher representado pelo Rafael Costa, Secretaria Municipal de Assistência Social 
representada pela Alessandra, Centro Especializado de Atendimento a Mulher representado pela Denise 
de S. Cardoso. Disse que a Am ires que é a entidade que trabalha diretamente com a demanda de 
mulheres vivendo com IST/AIDS, foi quem convidou as outras organizações da sociedade civil para 
trabalharem esse plano. Informou que o grupo de trabalho foi constituído por vinte c sete instituições 
através de um editai de chamamento e que foi elaborado um Regimento Interno e, posteriormente, foi 
feita a abertura na Câmara Municipal de Duque de Caxias, em 12 de dezembro de 2016. Disse que após 
isso. o grupo se reunia pelo menos uma vez por mês para discutir como formariam esse plano. Lembrou 
que o documento já foi disponibilizado aos Conselheiros no mês anterior. Destacou que o Plano foi 
efetiva mente elaborado com base nos dados do Ministério da Saúde e em dados que foram passados 
também através da Secretaria Municipal de Saúde. Apresentou o número de casos até o ano de 2017 
e a taxa de mortalidade faixa etária, raça/etnía. Apresentou um quadro com as ações estratégicas e 
iodas com metas e prazos a partir de 2018 e até 2020. Por fim. destacou que o Plano Municipal de 
Políticas para as Mulheres foi apresentado e aprovado pelo Conselho da Mulher, foi encaminhado ao 
Prefeito e para a Câmara de Vereadores e se tornou Lei e, por isso, disse esperar que o Plano de 
Enfrentamento a Feminização da IST/AIDS no Município de Duque de Caxias também possa virar Lei, 
após essa apresentação e se aprovado pelo COMSADC e dessa forma poder diminuir cada vez mais os 
números de casos de IST/AIDS no Município. Sf1. Luciana perguntou se a Alessia e a Rosana gostariam 
de acrescentar alguma coisa e como não usaram da palavra, a apresentação foi encerrada e os 
Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O Conselheiro Antônio parabenizou o grupo, 
dizendo que foi um belo trabalho e que a elaboração em conjunto quase não permite ao erro e que 
mesmo com tantas instituições diferentes participando da elaboração, conseguiram chegar num ótimo 
resultado. DrL Clara explicou que antes o nome era DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e, por 
conta do estigma da palavra “doença”, optou-se por IST (Infecções Sistêmicas Sexualmente 
transmissíveis). Lembrou que das IST. de notificações compulsórias, de Sífilis e AIDS, são os dados do 
Ministério da Saúde, mas que é preciso lembrar que existe um grande problema, principal mente com os
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casos de sífilis, por conta das sub-nolificaçoes, e que. por isso os números são ainda maiores, Á 
Conselheira Glória lembrou que os dados apresentados nesse plano foram aprovados pelo COMSADC, 
dentro do Plano Municipal de Saúde. Dra. Clara lembrou também que. a Conselheira Luciana teria. 
falado em aprovação do referido Plano por parte do Conselho, mas que segundo a Conselheira Cleide 
Jane teria informado no mês anterior, só seria unia apresentação para conhecimento da.Plenária e que 
não seria necessária aprovação. Â Conselheira Luciana disse que as represe ntante s di s c uti ram sobre 
isso e que apesar das ações estarem inseridas no Plano Municipal de Saúde e também no Plano 
Municipal dos Direitos da Mulher, o grupo entendeu que seria necessária aprovação, Dril. Clara 
submeteu a Plenária a solicitação da Conselheira Luciana, com relação a aprovação, mas a Plenária 
entendeu que não seria necessário, pois as ações já estavam aprovadas no Plano Municipal de Saúde e 
que essa informação ficaria registrada nessa ata. Õ5-) Insumos em geral -  A Conselheira Glória disse 
que têm recebido reclamações pontuais de usuários, principalmente com relação ao Líograma de 
Diabetes, por conta da falta de insumos como lancetas, aparelhos e fitas, por exemplo, destacou também 
para a falta de insumos1 para realização do exame de carga virai, que é feita no Centro Municipal de 
Saúde. Disse que uma usuária de 43 anos, que está bem adoentada, quase nem consegue mais andar, 
precisou do exame na semana passada e não conseguiu. Lembrou que uma das coisas que já foi pactuada 
aqui no Conselho e que se perdeu, foi não deixar mais faltai* esse tipo de insumo. Que é preciso lembrar 
que estamos lidando com vidãs e que os Conselheiros estão recebendo as reclamações e não conseguem 
saber a veracidade das informações, até pelo fato de que não estão conseguindo ir visitar as unidades por 
falta de transporte, mas que esse caso da dosagem de CD4 sabe que é verdade. Pediu que a gestão 
tivesse mais cuidado e que não deixasse mais faltar esse tipo de insumos. Após a Colocação do 
problema pela Conselheira Glória, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O 
Conselheiro Antônio disse que com relação a parte pediátrica há uma prioridade na equipe para as 
crianças, mas os adolescente e adultos ficam prejudicados. Lembrou que quando o tratamento de 
diabetes é negligenciado aumento o custo para o Município e que esse é um problema que tem 
prevenção. Disse que é preciso ter uma linha de cuidado que funcione e destacou que os pacientes com 
diabetes hoje, estão tendo muita dificuldade no Município, pois antes havia um programa estruturado, 
mas que foi desconstruído ao longo do Governo e que é preciso repensai* isso para que èsses pacientes 
não venham gastar com outros procedimentos mais importantes, como hemodiálise, ou até com 
internações recorrentes. Que é preciso dar um passo importante para combater e enfrentar o diabetes da 
melhor forma possível. O Conselheiro Pires disse que também está havendo problemas com relação à 
medicações nas Unidades e as direções estão trabalhando com o que possuem. Destacou também que os 
usuários também estão tendo problemas com as medicações que recebem nas farmácias, populares como 
a losartana, que está causando efeitos colaterais e que gostaria de deixar essa observação aqui de que é 
necessário ter ò cüidado com relação aos laboratórios. O Conselheiro Pedro Davi disse que é 
importante trazer à memória’de que a Farmácia da SMS vinha trabalhando bem, principalmente com 
relação ao abastecimento de insumos e que a algum tempo atrás não havia esse tipo de problema, mas 
que esse tipo de problema culminou com mudanças que aconteceram na farmácia e que é preciso 
reavaliar isso. Disse que houve uma reunião em que o Secretário informou que haveria mudança com 
relação aos períodos no reabastecimento das farmácias. Disse que como ainda não existe a rede Horus 
funcionando no Município e ainda nenhum outro sistema de informatização para as farmácias,mada um 
acaba desenvolvendo um método de gestão e que na maioria das vezes utilizando uma forma bem 
primária de controle, como o Excel. Disse que esses problemas que estão acontecendo culminaram por 
conta disso e que é preciso reavaliar, pois para ele não parece que são problemas pontuais ou de 
consenso. A Conselheira Flávia disse que é a Diretora do Departamento de Atenção Básica e acumula
a Coordenação de Saúde Bucal e destacou que como os Conselheiros recebem as reclamações, podem 
começar a surgir algumas com relação à falta de materiais e insumos odontológicos e informou que 
esses materiais eram comprados júntaniente com os medicamentos da SMS, sendo que como os 
fornecedores não tinham conhecimento acerca desses produtos, acabava dando deserto e não estavam 
conseguindo adquirir esses materiais e, por isso, decidiram desmembrar e que já existe um processo em 
andamento, que já está e-m fase de cotação com fornecedores específicos de materiais odontológicos e 
queriogó o abastecimento será restabelecido. A Conselheira Antônia pediu para que a Prefeitura fosse
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mais presente nesses casos, pois está faltando medicamentos até nas farmácias populares, como em 
imbariê por exemplo, e por conta da íalta a pessoas podem ficar com seus quadros de doenças mais 
graves. Pediu também maior divulgação de material sobre a dengue, pois muitas doenças estão voltando 
c que é preciso essa preocupação por parte dos gestores da SMS. Dra. Clara disse que precisa fazer um 
adendo, pois as reclamações estão chegando aos Conselheiros e que para poder mudar uma medicação 
na grade, precisa de uma justificativa técnica embasada em vários fatores e que a Diretora da Farmácia 
pode explicar melhor, e que isso não é fácil. Exemplificou com relação ao que precisou ser feito quando 
foi necessário trocar a agulha para realização de anestesias. Que a queixa não pode ser feita 
verbalmente, precisa ser feita por escrito, para que possam fazer as justificativas e provar os motivos de 
não poder comprar determinado insumo ou medicamento e, mais uma vez, destacou que isso não c fácil. 
Sr. Sérgio Guedes ratificou o que disse a DF. Clara e que não podem indicar marca ou modelo nos 
processos liei tateados, que não é permitido direcionar a compra para determinados fabricantes. Estão 
tentando fazer alguns tipos de padronizações, mas colocam a especificação, mas nem sempre 
conseguem aquele determinado modelo que gostariam e que isso só é possível se aderirem a uma Ata de 
Registro de Preços. Quanto ao sistema de informatização, disse que já está em andamento na Farmácia 
do MMMRC e estão fazendo o cadastramenlo da grade central e já vão iniciar também nas demais 
Unidades. Que foi priorizado o HMMRC, UPA, Flospital do Olho. Que estarão com um sistema 
interligado que vai facilitar o controle do estoque e que isso logo será resolvido. A Conselheira, Dra. 
ívia disse que a DF. Clara e o Sr. Sérgio já disseram parte do que ela ia falar com relação a compra do 
material para a concretização dos contratos. Destacou que a SMS tem muita dificuldade com o TCE, que 
quer que seja tudo muito detalhado e muito bem esclarecido nos processos. Informou que o processo dos 
insumos para exames de carga viral já voltou inúmeras vezes para o Departamento da DF. Sandra 
Vieiória para. esclarecer. Disse que gostaria de esclarecer alguns pontos que ainda ficaram obscuros. 
Disse que acredita que não teria muita dúvida na aquisição desse material, pois é sempre igual e que a 
equipe se esforça para tentar resolver da melhor forma e quando chega a faltar, tentam conseguir repor 
até que seja com empréstimo de outros Municípios. Quanto aos problemas dos Laboratórios citados pelo 
Conselheiro Pires, DF Ívia explicou que não tem como retirar o Laboratório que fornece o material a 
não ser que tenham provas de que existe “farinha” no conteúdo do medicamento e que se ele foi o 
vencedor c nada tem que desabone o produto, é impossível retirar. Quanto á falta de medicamentos, 
disse que recebe inúmeras reclamações que está faltando certos medicamentos nas Unidades e quando 
vai verificar, lem a resposta de que não estava faltando. Que a Conselheira Glória teria reclamado de um 
determinado medicamento cm uma Unidade e que ela verificou a Diretora da Farmáreia, SF. Tatiane e 
que a resposta é que não estava em falta. Perguntou para a Glória se ele confirmou. A Conselheira 
Glória disse que a mãe da criança que estava internada na Unidade de Xerém, foi na Farmácia e um 
profissional de saúde teria dito que não tinha o medicamento na Unidade e que ela teria que verificar em 
outra Unidade. A Conselheira Vi In a perguntou se tinha alguém da Direção da UPH Xerém na Plenária 
e não linha. A Conselheira Glória continuou dizendo que chegou a mandar o áudio que recebeu da mãe 
da criança para DF. Ívia ou para o Dr. Jose Carlos. A DF1, ívia disse que lembrava, mas que não sabe o 
que está acontecendo com relação a essa Falta dc comunicação com os Diretores das Unidades. Pediu 
que as representantes da Farmácia, presentes na reunião, conversem com os Diretores e com o pessoal 
da farmácia para ver sobre essa falta de comunicação e destacou mais uma vez que todas as vezes que 
recebeu esse tipo de reclamação, perguntou para a Diretora da Farmácia, SF. Tatiane, que respondeu 
que os medicamentos não estavam em falta e que é preciso entender o que está acontecendo nesse 
sentido, pois nào está vendo justificativas para isso. A SF*. Kútia Rivera se apresentou, informou que 
está trabalhando no Departamento de Farmácia novamente, que conhece muitos dos presentes e que 
muitos também a conhecem. Disse que está trabalhando na gestão da Farmácia, com a Diretora. SF. 
Tatiane c que assumiram a gestão há pouco tempo e estão revendo todos os procedimentos e que não é 
um processo rápido, que são necessárias várias reuniões para analisar cada item e que fica tudo 
documentado, informou que estão com um processo de licitação em curso, que é revisado sempre que 
necessário. Que esses problemas são temporários e que acredita que podem ocorrer sim problemas de 
comunicação entre as Unidades. Disse que também estão ocorrendo de fato, problemas na Farmácia 
Popular e que a atenção do Departamento de Farmácia esíá voltada para resolver os problemas.
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prineipalmente da atenção básica. O Conselheiro Pedro Davi perguntou se o .Município tem alguma 
comissão de controle de insumos e se existem relatórios feitos por essa comissão. Sr".- Kátia disse-que 
sim, mas que ela e a Diretora estão há dois meses na gestão do Departamento e estão em processo de 
avaliação, que estavam aguardando a publicação e assim que pegarem a publicação da portaria, iniciarão 
as reuniões e terão as atas dessas reuniões. O Conselheiro Pedro Davi perguntou se não conseguiram 
aproveitar alguma coisa do trabalho realizado pela gestão anterior da farmácia, justificando que serviço 
público é continuidade. SC. Kátia concordou que é continuidade e que existem algumas atas de revisão 
no departamento. O Si\ Sérgio Guedes disse que com relação ao sistema da farmácia, o MS está 
exigindo o vínculo com o Sistema Í-IORUS e também é necessário vincular os medicamentos de acordo 
com os programas para dessa forma, não ocorrer perda de recursos de repasses do MS e, além disso, c 
preciso vincular também com os códigos de barra de acordo com a tabela MCN??????, que é Lima norma 
do MERCOSUL e quando uma nota fiscal chegar na Farmácia e os funcionários fizerenya leitura do" 
código de barras, já vai carregar toda a descrição da nota fiscal para o sistema e destacou que um só 
medí ca mento, pode ter seis ou sete desdobramentos por causa da carga e isso vai facilitar a entrada, pois 
precisarão apenas fazer a contagem física, não sendo mais necessário cadastrar cada item. Disse que está 
em processo de transição e uma vez implementado, vai dar muito mais agilidade ao processo. 06-) 
A genda de M arcação de Consultas das Unidades e 07-) Prontuário Eletrônico -  A Conselheira 

'G lória disse qúe as d ificu ldades com  relação a isso continuam as m esm as, que esteve na Policiínica e 
não encontraram seu prontuário e entregaram um papel para ela que é um tipo que apaga com o tempo. 
Disse que não estão conseguindo'agendar consulta nem na Policiínica nem no Hospital do Olho através 
dos telefones, que só dão ocupados. E continuou dizendo que no papel que entregaram para ela, faltam 
dados, como sexó, número da identidade e CPF, que os dados precisam estar completos para facilitar o 
processo. Que os sistemas precisam se “falar". Destacou que a Comissão Executiva chamou a DD. Célia 

. Guerra para vir nesta Plenária explicar como está a situação das marcações das consultas, pois é preciso 
entender como está Estruturada essa rede e com relação ao Prontuário Eletrônico, convidaram o Sr. 
Sérgio Guedes para explicar, pois está tudo muito difícil. Após as colocações feitas pela Conselheira 
Glória, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O Conselheiro Pires disse que é 
preciso ter esclarecimento sobre como estão a situação da existência das ouvidorias hàs; Unidades. Com 
relação à marcação das consultas, também é preciso esclarecer a situação da referência e contra- 
referência e sobre o agendamento direto quando o paciente precisa ir para algum especialista de forma 
que o paciente não gaste tempo e dinheiro desnecessário, E acredita que isso possa sei* feito com a 
implantação do prontuário eletrônico. A Conselheira Vilna disse que na UPH Xerém ainda não tem 
prontuário eletrônico. Lembrou que há mais de vinte anos, o prontuário foi lançado cm Brasília em que 
ela e o Conselheiro Quinho estavam presentes, quando parecia que era algo de outro mundo e atédioje 
ainda não aconteceu e que os Conselheiros continuam lutando para quê as coisas aconteçam de fato. 
Desatacou que é do tempo em que o Diretor da Unidade de Xerém sabia de cor o que era possível 
marcar na Unidade e hoje ninguém sabe mais nada. A Conselheira perguntou quais os Diretores estavam 
presentes hoje reunião, tendo sido registrada a presença da Direção da UPH Imbariê e do CRAESM. Sr1. 
Vilna destacou que muitas vezes as coisas ;são ditas aqui e chegam de forma distorcida paia as Direções 
e, por isso, a importância dos Diretores se fazerem presentes. Destacou que recentemente a 
Pneumologista da UPH Xerém foi demitida e nem sabem o motivo. Que eia entende que Xerém é muito 
longe e perguntou como fica essa situação das Unidades perderem médicos, como vem acontecendo, e 
para onde essas pessoas serão.-encaminhadas. Disse que muitas vezes um paciente precisa de uma 
cirurgia e os profissionais indicam que o paciente vá até o HMMRC às cinco horas da manliã procurar o 
Secretário de Saúde para resolver e disse acreditar que alguns Diretores ou Médicos não^sabem que 
existe â regulação no Município e que são poucas as pessoas que passam a informação adcquadamenle. 
Qiie .é preciso rever essa situação da marcação de consultas e o fato da UPH Xerém estar perdendo 
tantos médicos. O Conselheiro Antônio disse-que fica claro que para funcionar a Central de Regulação 
tem que ter profissionais treinados na ponta. Lembrou que foi proposto áqui em Plennária a 
descentralização da oftalmoíogia e sé tiverem que tirar profissionais do hospital do- olho para mandar 
para ponto vão continuar com as mesmas dificuldades. Disse que quando falou que o Programa de 
Diabetes tinha uma estrutura, é pelo fato de que tinha um Clínico atendendo diabetes tipo 2 e na
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retaguarda tinham um cardiologista e um endócrino na equipe e todas as questões do paciente eram 
resolvidas no local e o paciente não precisava ir para outra Unidade. Disse que quando os especialistas 
são retirados da equipe ela fica capenga e fica difícil até regular para outro local, se não existem 
profissionais na ponta. Disse que é preciso reavaliar o número de profissionais da ponta e que é preciso 
estruturar melhor a atenção básica e que segundo dados estatísticos, com isso, conseguem resolver 
oitenta por cento dos casos no local e dessa forma minimizam a média complexidade. Que entende que 
outro retrocesso é falta de investimento em medicamentos e por conta disso acaba gastando mais dentro 
do processo. Destacou que nenhuma central de regulação também vai funcionar enquanto o vereador 
levar os pacientes em baixo do braço para furar a fila. Que é preciso organizar a rede de forma única e 
efetiva. A Conselheira Antônia disse que são muitos anos de lula nesse sentido, mas que não vão 
desistir e vão lutar incansavelmente. Pediu ajuda com relação a odontologia, pois muitas pessoas estão 
perdendo seus dentes e que são enviados de um lado para o outro sem conseguir atendimento. Pediu 
uma solução para isso. O Conselheiro Pedro Davi disse que com relação à questão da marcação de 
consultas, é preciso levar em consideração como pré-requisito inicial, pessoal e média de atendimento 
para poder chegar a qualquer tipo de conclusão. Que é difícil para o Diretor que ele tenha um 
especialista com várias consultas agendadas e o Médico não comparece, até por conta do vínculo que é 
frágil e o profissional recebe pelo dia que trabalha e sc resolver não ir, nada acontece. Disse que fica 
feliz com a informatização, pois se funcionar vão poder ter previsibilidade e controle, mas que já se 
passaram dois anos e não estão vendo as coisas acontecerem e que dessa forma fica difícil. Disse que 
mesmo diante do CAOS, se tiver um mínimo de previsibilidade, as coisas andam. Disse que também 
fica feliz que exista uma comissão que acompanha a questão dos insumos, mas triste pelo fato de que 
nunca ninguém perguntou para ele que trabalha na ponta o que ele acha de trabalhar com determinado 
insumo. Disse que entende que estamos passando por momentos difíceis, não só o Município, mas 
lambem o listado e o Pais. mas que sua crítica c de que é preciso ter um pouco mais de boa vontade. 
Que ele vè essa boa vontade em alguns indivíduos e que isso é preciso ressaltar, mas que ele ainda não 
consegue ver o esforço conjunto e que é preciso foco, caso contrário não vão conseguir chegar a lugar 
nenhum. Á Conselheira Lueiana disse que não é a primeira vez que fala sobre essa questão da 
marcação da consulta e que adoraria que fosse a última. Disse que realmente as pessoas têm tido muita 
dificuldade em conseguir marcar consultas. Que o sistema é muito pouco humanizado e os pacientes 
ficam a mercê de certas coisas que acontecem. Citou o exemplo de uma vizinha que a procurou, pois 
estava com um encaminhando do PSF do Parque Comercial, destacando que o mesmo não fica de fato 
no Parque Comercial e continuou, dizendo que já tem uns dois meses e quinze dias que a paciente está 
com esse encaminhamento c ainda não conseguiu marcar essa consulta e é uma pessoa que está com um 
problema cardíaco muito grave e citou outros casos em que muitas vezes pede ajuda da DrL Flavia e de 
outras pessoas. Lembrou que ela própria quando inaugurou o Hospital do Olho, ligou mais de sessenta 
vezes sem sucesso e depois o Conselheiro Marcos conseguiu ligar e marcar para ela. Disse que foi na 
consulta no Hospital do Olho em Fevereiro c veio lutando para conseguir fazer os exames que o médico 
solicitou e que um deles não tinha na grade do Município e precisou pagar, mas quanto isso ela disse 
que entende, mas que já está com os resultados e vem tentando marcar o retorno há dons meses e não 
consegue e é informada de que só tem vaga para setembro de 2019. Destacou que estão aqui falando de 
vidas. Disse que ela não está enxergando e precisa do atendimento e pensa que ela é uma pessoa 
esclarecida e está com essa dificuldade e imagina como ficam outras pessoas que não são e ainda 
precisam gastar tanto com passagens. Destacou que Duque de Caxias tem a passagem mais cara do 
Brasil e que é preciso pensar nisso também, destacando que caso contrário não adianta ficar aqui 
fazendo discurso e deliberando. Que as pessoas ficam indo para vários lugares tentando resolver e 
quando não conseguem vão de madrugada para a porta do HMMRC para falar com o Secretário que 
resolve o problema de algumas pessoas c acaba que o trabalho que o Conselho faz, buscando resolver o 
problema do coletivo não está adiantando. Destacou que é preciso resolver a questão da humanização 
em todos os campos, dentro do Município. Após as colocações, os Conselheiros se inscreveram para 
debate do tema: Dr*. Clara destacou que precisa esclarecer que a Regulação existe dentro do 
Municíoio e que vários Conselheiros já precisaram e sabem que existe e muitas vezes vão fazer a 
pesquisa e o paciente .ainda nem está inserido no sistema. Disse que o sistema funciona de forma
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precária, pois alguns serviços dependem do SER e: do SISREG para serenr regulados, que existem 
prazos e que algumas vezes tem pendência para serem cumpridas e se a regulação não correr atrás, o 
paciente fica esquecido dentro do sistema; Disse que precisa defender as funcionárias da regulação que 
atendem diariamente cinqüenta pacientes na parte da manhã e cinqücnta na parte da tarde naSMS. Que 

'sabe que não funciona como deveria, pois não existe as redes interligadas, as vezes não tem internet nem 
papel nas Unidades e que dessa forma fica difícil fazer a regulação funcionar da forma correta. Destacou 
que muitas vezes, mesmo*’os pacientes procurando pelo Secretário, é nas mãos da regulação que vai 
parar 0 problema para ser resolvido. Destacou que regulação funciona, mas para funcionar como deveria
precisa de uma rede interligada, internet em todas as Unidades entre outras coisas e também depende do 
sistema. Disse que a regulação também passa parte do tempo tentando decifrar garranchos dos 
profissionais da ponta e maior parte dos pedidos vem com o diagnóstico interrogado e é preciso 
adivinhar o caso clínico do paciente. Disse que também precisa de mais médicos reguladores entre 
outras coisas e que por isso tudo a regulação funciona como é possível funcionar e a equipe tenta fazer o 
melhor possível e o melhor que pode. Destacou também que existe um limite de serviços junto aos 
prestadores. Exemplificou que se o prestador pode fazer quinze ressonâncias, as quinze serão reguladas, 
mas se fazem mais do que isso ela já não sabe o que acontece. Disse que quando não tem como atender 
ela avisa que não pode. Disse que a maioria dos problemas está na ponta, mas que eia não pode cumprir 
esse papel, destacado que é muito fácil entregar um papel nas mãos dos usuários e mandar procurar o 
Secretário na pórta do HMMRC, quando na maioria das vezes se ele fosse bem orientado, resolvería o 
problema alí mesmo. Disse que vários Conselheiros já pediram ajuda dela para resolver problemas de 
pacientes e que na verdade estão perdendo o tempo deles, pois muitas coisas eram íaeíjimas de serem 
resolvidas e são resolvidas tão logo inclua os pacientes no sistema. Disse que é fácil atacar a regulação e 
que só está defendendo pois a regulação faz tudo que é possível fazer e outras que não tem como 
controlar, como as atitudes e palavras dos profissionais da ponta. Lembrou mais,uma vez que a 
regulação atende cem pacientes pôr dia e que está presente na Plenária, o Dr. Jose Eduardo que trabalha 
na Ouvidoria eque o mesmo atende pacientes demais na SMS. À Conselheira Vil na pediu para fazer 
um adendo, pois não sabe se Dra. Clara entendeu que ela teria reclamado da regulação na sua fala ou se 
foi na fala da Glória e destacou que na sua fala ela não atacou de forma alguma a regulação da SMS e 
que sabe que o trabalho da regulação é irrefutável e ninguém tem do que reclamar e a questão é que os 
Diretores e Médicos da ponta não estão sabendo que existe regulação e que foi isso o que ela falou 
quando usou da palavra. Disse que o trabalho do Dr. Jose Eduardo e das meninas da Ouvidoria vai 
muito além do que deveriam fazer e todos os dias a Ouvidoria está cheia de pacientes para serem 
atendidos, mesmo sendo outro o trabalho Ouvidoria. Disse que precisa ficar muito claro nessa reunião, 
que não há o que. se reclamar da regulação da SMS, e se preocupa, pois quando as informações saem 
daqui tomam outro volume e, destacou, que as Direções da ponta precisam saber que existe a regulação 
e além de saber qüe existe, precisam respeitar a regulação e destacou também que não só as direções das 
Unidades, como o próprio Secretário precisa respeitar, pois ele mesmo manda os pacientes procurarem 
por ele. Destacou mais uma vez queo trabalho da D ri Clara, da equipe da regulação e o da ouvidoria 
jamais pode ser atacado, pois é um trabalho do qual não existem queixas. Dr". Clara disse que não está 
dizendo que o Conselho atacou a regulação, mas queela é a Subsecretária da Regulação e precisava 
esclarecer alguns pontos e defender toda a equipe que faz o trabalho da melhor forma possível e que não 
podeni atingir o potehcial máximo qne podería ocorrer, pois existe uma série de limitações que todos
conhecem. Destacóu que está falando em nome dos profissionais da regulação que saem exautos da 
SMS todos os dias pela grande demanda que atendem, à  Conselheira Glória disse que a coisa pode ter 
saído um pouco truncada e pareceu que estavam reclamando da regulação, mas que não é isso, é que 
muitas vezes òs Profissionais das Unidades não orienta devidamente os pacientes, que ficam sem saber 
para onde devem ir depois do atendimento. I)r l. Clara disse que envia todas as informações necessárias 
para as Unidades. Que no início da sua gestão na pasta.1 foi'distribuído-um POP (Procedimento 
Operacional Padrão) para todas elas. A Conselheira Glória lembrou que há muita troca de Direção e 
que a informação acaba se.perdendo. A Conselheira Flávia disse que precisa esclarecer a dúvida da 
Conselheira Antônia sobré os serviços de odontologia. Que ela teria citado Imbariê, e destacou que não 
estão lidando com máquinas, mas com profissionais e não tem como controlar como vai. ser a conduta
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do profissional. Que a equipe tenta capacitar, conversar algumas vezes e por outras mudar o profissional 
de unidade, mas não conseguem fazer com que as pessoas sejam iguais. Que com relação a ímbariê, 
explicou que existe o CEO, que não tem atendimento clínico 08-) Conferência de Saúde 2019 - 
Co nseíh eira Glória. 09-) Informes: a-) A Aprovação da Ata da Reunião do dia 14 de Julho será votada 
na Plenária do mês de setembro de 2018 (Agendada para o dia 01 de Setembro), b-) Alteração de 
Representante no Comitê Intersetorial para Discussão do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Duque de Caxias -  Os Conselheiros Pedro Davi de Oliveira Silva e 
Maria da Glória Ferreira dos Santos se prontificaram e passaram a participar do referente 
Comitê, substituindo Dr, Dalmir Machado, conforme solicitação do próprio. A reunião foi 
encerrada às 1 1:50 h. Eu, Cláudia Regina cie Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do COMSADC, 
redigi c lavrei a presente ata em livro próprio, para que após aprovada yenha a surtir seus efeitos legais.
Duque de Caxias, 11 de Agosto de 2018.

Claudia Regiyía J. A. Santos
Secretaria Executiva do C O M SA D C

nSh^ZaJúcía r ,

Iara L ue iaO orrea  dos Santos CaiTOia^p' - ^
Presidente do COMSADC'
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RESOLUÇÃO Nü 037/COMSAI)C/2018

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

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

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 01 de Setembro de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. 1° - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme 
registrado cm ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, o Serviço de Oncologia Clínica 
Adicional no Município de Duque de Caxias atrelados ao UNACON (Serviço de Alta 
Complexidade em Oncologia).

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

1 ução edi

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

r--
Dqfque de Caxias,/03 de Setembro de 2018 

ÍDra, Ciara lum  L y Carvalho
/ Subsecretária deMonitoramento 

Rp§Ua$jo aFjsulizaçáG em Saúde

Mara Lúcia C W rê^ds Santos Carvalho 
Presidente do COMSADC

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 037/COMSADC/2018 de 03 de Setembro de 2018, do Conselho Municipal de Saude 
de Duque dc Caxias.

Duque de Caxias, 03 de Setembro de 2018

Washington
Prefeito

J D - f  •
Leis de Oliveira 
dunicipal
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RESOLUÇÃO N° 038/COMSADC/2018

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

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

Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 01 de Setembro de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE;

Art. I o - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, conforme 
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, a alteração do endereço dos 
Serviços de Alta Complexidade em Saúde Auditiva da Unidade SASE -  Serviço de Assistência 
Social Evangélico, para as dependências do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, 
sito à Rodovia Washington Luiz, 3200 -  Duque de Caxias, com a justificava de facilitar a 
realização de procedimentos que necessitam de ambiente hospitalar, como os citados em Plenária 
(exame PEATE/BERA com Sedaçao e Implante Coclear).

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

Duque de Çikias. 03 de Setembro de 2018
? í; 11 í /  Zfrfl. Clara Lucia í, i  Carvalho

\ 4—+. Subsecretária de Monitora mento
I A . 0 regulação e Fiscalização em Saúde 

/ W  U U  CRM 52.57138-5
05929 5Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho 

Presidente do COMSADC

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° 038/COMSADC/2018 de 03 de Setembro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde 
de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 03 de Setembro de 2018
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RESOLUÇÃO N° 039/COMSADC/2018

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

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada, DE. Clara Lúcia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
1 o sa ais.

Considerando deliberação da Plenária cio Conselho Municipal de Saúde, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 01 de Setembro de 2018, no Auditório do Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:

A rt. 1° - T o m ar do conhecim ento  público, para todos os fins e efeitos, conform e
registrado em ata, que foi aprovado pela Plenária do COMSADC, que a Comissão de Orçamento e 
Finanças do COMSADC, fica responsável por acompanhar junto a PMDC, o processo de revisão 
da Lei 2873 de 28/12/2017 que criou o Fundo Municipal para Apareihamento e Manutenção do 
Hospital do Olho, tendo em vista recomendação no Parecer da Comissão de Orçamento e 
Finanças, referente ao Relatório Anual de Gestão e dos Relatórios de Prestação de Contas e da 
Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão da Saúde no Município de Duque de Caxias, no 
exercício de 2017, que foi aprovado cm Plenária realizada no dia 26 de Maio de 2018.

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

Cláudia Rc 
Secretári;

P/'sdluçãofepitadíl por

ib
gina de x. A. dos Santos 
Executiva do COMSADC

A
Duque de de Setembro de 2018fí/fY ;

‘Dru, Liam ruuá l. 4 U)
Subsecretária deMonitoráfiento 

Regulação e Fiscatizaçàó/jn&aiide
C«M52.5»áS¥

C i a nt LuciífÚo r nfã5;dos Santos Cãrvai ho 
Presidente do COMSADC

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 039/COMSADC/2018 de 03 de Setembro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias,

Duque de Caxias, 03 de Setembro de 2018

0 . o V t

u r i
Washington Reis de Oliveira

Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 

CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461 
E-mail: cmdcaduquedecaxias@gmail.com

Resolução:515/CMDCA/2018

Apresente Deliberação é encaminhada à publicação através do Ofício n° 337/CMDCA/2018.

Posse dos Novos Conselheiros  Governamentais e Não- 
Governamentais que integrarão  o Colegiado do  Conselho  
Municipal dos Direitos  da Criança e do  Adolescente  do 
Município  de Duque de Caxias-RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribu ições  legais 
que  lhes são  conferidas  pela Lei Federal 8.069/90 -  Estatuto  da Criança e do  
Adolescente  -  ECAe  Lei Municipal n°. 1.066/1991.

CONSIDERANDO, a mudança no poder executivo municipal, bem como, a 
necessidade de se empossar os novos Conselheiros Governamentais e Não- 
Governamentais que integrarão o Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Duque de Caxias;

CONSIDERANDO, que a presidência e vice-presidência é exercida pelos 
Conselheiros Sr. Nei da Costa Nogueira e sra, Angela Garrido de Carvalho, 
respectivamente;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Procuradoria 
Geral do Município são: Titular: Cristiano Linhares Ferreira e Suplente: Helóa da 
Conceição Nunes;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos são: Titular: Ângela Garrido de 
Carvalho e Suplente: Elizalane Azevedo dos Santos;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Fazenda são: Titular: Mary Helen Crispin e Suplente :Daniel de Oliveira 
Félix;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da 
Municipal de Cultura são: Titular: Zilma da Conceição Alves e Suplente.
Criva no Reis Werneck;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da SecretarisK d 
Esporte e Lazer são: Titular: Franklin José Pereira e Suplente: Epifania Maclv 
Lamoglia Araújo;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Saúde são: Titular: Roseane Augusto Gentil Martins e Suplente: Flávia 
de Oliveira Barbosa;

CONSIDERANDO, que os servidores representantes da Secretaria
Municipal de Educação são: Titular: Maria Eloíza Carvalho e Suplente: Verônica 
Lopez Gonçalves;

CONSIDERANDO, que os representantes da instituição Fundação
Beneficente Jesus de Nazaré são: Titular: Rosana Braga Santos e Suplente: Gilmar 
Vieira dos Santos;

CONSIDERANDO, que os representantes da instituição CIACA Rosa e 
Azul são: Titular: Sra. Karina Baltazar da Silva e Suplente: Christiane Carneiro 
Monteiro Meirelles;

CONSIDERANDO, que os representantes da instituição Casa Espírita 
Francisco de Assis são: Titular: Nei da Costa Nogueira e Suplente: Maria das Dores;

CONSIDERANDO, que os representantes da Instituição Afro Cultural 
Ojuobá Axé são: Titular: Evanderlina M. J. Guimarães e Suplente: Sebastiana de 
Fátima de Bezerra;

CONSIDERANDO, que os representantes da Associação Educacional dos 
Homens de Amanhã -AED H Asão: Titular: Creusa Maria Silva de Moraes e Suplente: 
Gabrielle de Azevedo Telles;

CONSIDERANDO, que os representantes da Associação Beneficente de 
Ação e Cidadania são: Titular: Sandra Regina Sobral Antunes e Suplente: Bianca 
Jovencio de Freitas;

CONSIDERANDO, que os representantes do Centro Comunitário Nossa 
Senhora das Graças são: Titular: Adriana Conceição Silva e Suplente: Letícia Felix 
Siebra;

Resolve:

A rtigo  1o: Os Conselheiros Governamentais e Não-Governamentaís serão 
empossados para integrar o Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Duque de Caxias, assim como, para compor vacâncias das 
comissões permanentes e provisórias, sempre que necessário;

Artigo  2o: A Comissão de Garantia de Direitos será composta pela 
coordenadora Sra. Maria das Dores Carvalho Corrêa -  CEFA, os Conselheiros (as), 
Sra. Roseane Augusto Gentil Martins -  SMS, Sr. Franklin José Pereira - 5MEL, 
Adriana Conceição -  ASPAS, Elizalane Azevedo -  SMASDH, Sandra Regina Sobral 
Antunes -  ABAC, Rosane Braga Santos -  FBEJN e a técnica Sra. Luciene Cat^al 
Torres - CMDCA; \
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Artigo  3o: A Comissão de Orçamento e Administração do Fundo será 
composta pelo Coordenador Sr. Cristiano Linhares - PGM, os Conselheiros (as) Sra. 
Sebastiana de Fátima de Bezerra- Ojuobá Axé, Sra. Karina Baltazar da Silva - CIACA 
Rosa e Azul, Sr. Daniel de Oliveira Félix Ferreira- SMF, e o técnico Fernando 
Francisco Barreto -  CMDCA;

A rtigo  4o: A Comissão de Políticas Básicas será composta pela 
coordenadora Sra. Christiane Carneiro Monteiro Meirelles -  CIACA Rosa e Azul, pelos 
Conselheiros (as), Sra. Creusa Maria Silva de Moraes (AEDHA), Sra. Elizalane 
Azevedo dos Santos -  SMASDH, Sra. Flavia de Oliveira Barbosa (SMS), Sra. Letícia 
Felix Siebra ASPVI- ASPAS e a técnica Sra. Maria Edna - CMDCA;

Artigo  5o: A Comissão de Ética será composta pela coordenadora Sra. 
Karina Baltazar da Silva - CIACA Rosa e Azul, os Conselheiros (as), Sra. Sandra 
Regina Sobral Antunes ABAC, Sra.Heloá da Conceição Nunes -  PGM, Sra. Maria 
Eloíza Carvalho Pinto Pimenta -  SME, Sra. Maria das Dores -CEFA, Sra. Epifania 
Machado Lamoglia Araújo - SMEL e o técnico Sr. Flávio Oliveira dos Santos - 
CMDCA;

Artigo  6o: A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Duque de Caxias, 06 de Agosto  de 2018.

1 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
2 Adolescente de Duque de Caxias- RJ realizada no décimo primeiro dia do mês de Abril
3 de 2018, no auditório do Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos,
4 situado à Rua Manoel Vieira, s/n° - Centenário -  Duque de Caxias/RJ, com a presença
5 dos seguintes conselheiros:

Angela Garrido SMASDH Governamental
Zilma da Conceição Alves SMCT Governamental
Franklin José Pereira SMEL Governamental
Roseane Augusto Gentil Martins SMS Governamental
Karina Baltazar CIACA Sociedade civil
Adriana Conceição Silva N. S. das Graças 

r p t p i
Sociedade civil

l^iCliSa iVldTIa O liva
Maria das Dores Corrêa

JJIJ L IJL;
CEFA

V 11
Sociedade civil

Rosanc Braga FBJN Sociedade civil
Evanderlina Guimarães OJIJOBA Axé Sociedade civil

6 Abertura: A Sra. Angela Ganido Vice-presidente deste Conselho, cumprimenta a todos
7 os presentes, e disse que a ausência do Presidente Sr. Nci Nogueira foi devido à
8 hospitalização de sua mãe e fez a abertura da reunião às 14h30min, avisou que a reunião
9 estava sendo gravada e que constaria em ATA o que for dito na Plenária, e que a mesma

10 será publicada no Boletim Oficial do Município. A primeira convocação ocorreu às
11 14h00min, sem quórum necessário; a segunda convocação deu-se às 14h30min com
12 quórum, cujas assinaturas constam no livro de presença e no quadro acima, sob a Vicc-
13 Presidente Sra. Ângela Ganido de Carvalho. Iniciou a Reunião Ordinária àsl4h35min.
14 Chamou para compor a mesa: Dr. Flãvio dos Santos - Assessor Jurídico, Srta. Cátia
15 Cilene - Coordenadora financeira do CMDCA, Sr. Fernando Barreto - Contador do
16 CMDCA, Sra. Sandra Maria - Técnica de Referência da SUAS, Sra, Valéria Pereira -
17 Secretária Executiva, Sra. Edna Maria Simões - Pedagoga, Sra. Elizalane Azevedo -
18 Coordenadora da Comissão de Políticas Básicas A Vice Presidente declarou a
19 Assembléia legalmente constituída. A Secretária Executiva fez a leitura da pauta da
20 ordem do dia: 1 -Aprovação da Ata de 07/03/2018; II -Deliberações: - 2.1-Novo modelo
21 dê formulário estatístico; III Informes: 3.1- Ofícios de reiteração aos membros
22 representarão o Comitê Intersetorial para Elaboração do plano Deecnal, 3.2 -
23 Memorando n° 059 enviado a Comissão do FM IA referente de recurso orçamentário do
24 LOA, 3.3 -Recusa da Sra. Cláudia Abreu em receber o oficio ri’l37/CMDCA/2018. 3.4
25 - Ofício 87/18/MP sobre a área de abrangência do Parque Eldorado.; IV-
26 Pronunciamento das Comissões: 4.1- Comissão de Garantia de Direitos: 4.1.1 -Visitas
27 institucionais a Associação Beneficente AMAR c Centro de Restituição da Cidadania
28 pela vida -  Casa de Passagem, 4.1.2- Relação dos funcionários, 4.1.3 - Cronograma das
29 visitas institucionais; 4.2- Comissão dc Políticas Básicas; 4.3- Comissão de Orçamento
30 e Administração do Fundo; 4.4- Comissão de Ética: A pauta foi aprovada por
31 unanimidade pelos Conselheiros. A Vicc-Prcsidente solicitou a inversão de pauta para
32 que a Comissão de Orçamento e Finança faça o primeiro pronunciamento e a inclusão
33 na pauta da fala da Dra. Mareia Calado -  Representante da OAB, ambas foram
34 aprovadas por unanimidade. Prosseguindo colocou-sc em votação a Ata do dia
35 07/03/2018, sendo aprovada por unanimidade, em seguida passou a palavra para o Sr.

36 Fernando- Contador do FMIA para o pronunciamento da Comissão de Orçamento e
37 Administração do FMIA, o Sr. Fernando disse que nas duas últimas Reuniões
38 Ordinárias não houve tempo para apresentar e ser deliberado pela Plenária assuntos
39 importantes da Comissão do Fundo Municipal da Criança e do adolescente, e, portanto a
40 paüta da Comissão estava imensa, mais que todos os assuntos já haviam sido tratados na
41 Reunião da Diretoria Hxecutiva. A Dra. Mareia Calado pediu esclarecimentos o porque
42 dé uma reunião strpri a outra, pois a Diretoria Executiva não pode deliberar nenhum
43 assunto. A Vice-Presidente Sra. Angela respondeu que a pauta é elaborada na reunião
44 da Diretoria Executiva a partir das demandas das comissões (compostas por
45 Conselheiros representantes da Sociedade Civil e Governo) e dos técnicos do CMDCA,
46 ressalta ainda que a Diretoria Executiva é formada pelo presidente, vice-presidente,
47 tesoureiro, coordenadores das comissões do CMDCA. Sendo assim, a Diretoria
48 Executiva elege os assuntos que irão compor a pauta da Reunião Ordinária que poderá
49 ser aprovada ou não pelos Conselheiros. Que fique bem claro que a Reunião da
50 Diretoria Executiva não supri a decisão do Colegiado. A Conselheira Sra. Christiane
51 Meireles disse que geral mente quando chega 17:00h alguns Conselheiros se retiraram
52 por motivos pessoais e por isso não havia quórum para deliberar os assuntos do FMIA,
53 por este motivo a solicitação de inversão de pauta nesta reunião. A Vice-Presidente Sra.
54 Angela pediu autorização ao Colegiado para ler o oficio 153 da Fundação Jesus de
55 Nazaré que foi entregue pela Srta. Rosane Braga momentos antes de iniciar a Reunião
56 Ordinária. Aprovado por unanimidade a leitura do ofício. O ofício indica a Srta. Rosane
57 Braga Santos para substituir a Conselheira Sra. Cláudia Abreu como Conselheira e
58 membro da Comissão de Garantia de Direito junto ao CMCDA. A Sra. Christiane
59 Meireles -  Coordenadora da Comissão de Políticas Básicas, disse que os membros da
60 Comissão elaboraram um novo modelo de padronização de formulário estatístico de
61 monitoramento e avaliação de atendimentos dos Conselhos Tutelares de Duque de
62 Caxias, a ser enviado a todos os Conselhos Tutelares e o prazo para retomo do
63 formulário devidamente preenchido trimcstralmente até o décimo dia do mês
64 subsequente e fez a leitura da Resolução 499/CMDCA/2018 referente ao formulário. A
65 Dra. Mareia Calado -  Representante da OAB, parabenizou a iniciativa da Comissão de
66 Políticas Básica na elaboração do formulário. A Resolução foi aprovada por
67 unanimidade. A Conselheira Sra. Christiane Meireles informou que com base na
68 Deliberação 348/CMDCA/2014, que até a presente data não houve contratação de
69 empresa para exercer os projetos e, por conseguinte não foram executadas quaisquer
70 ações no período de 2014 a 2017, tais situações ocorreram devido a Secretaria de
71 Assistência Social dos Direitos Humanos não definir o Ordenador de Despesas do
72 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e devido o Presidente Sr.
73 Nci não possuir matrícula de servidor no Município de Duque de Caxias segundo a
74 gestão não estaria apto a assinar como Ordenador de despesas e nem para receber o
75 Suprimento do Fundo. Disse também que o Comitê Intcrsetorial para Discussão e
76 Elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de
77 Caxias se encontra cm fase dc composição nos termos da resolução 483/2017 CMDCA
78 publicada no Boletim Oficial sob n° 6465 de 26/09/2017. A Srta. Cátia Cilene -
79 Coordenadora financeira do CMDCA, disse que conversou com a Diretoria Executiva
80 cm relação à Reunião Ordinária dc março, a qual a Ata foi aprovada nesta reunião a Lei
81 12594/2012 em seu art. 31 diz: Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de
82 governo, definirão, anualmente, o percentual dc recursos dos Fundos dos Direitos da
83 Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta
84 Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Lm seu
85 paragrafo único consta: Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos
86 Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento soeioeducativo
87 prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de
88 Informações sobre Atendimento Soeioeducativo. Continuou dizendo que o percentual
89 sugerido pela Diretoria Executiva e aprovado Assembléia foi de 5% para atender ao
90 SLNASE e isto seria um desconto anual de acordo com as Leis Orçamentárias durante o
91 exercício vigente, ou seja, até 31 de dezembro de 2018. Prosseguiu dizendo que
92 seguindo a recomendação 002/2009 do MP com base no artigo 260 todos os recursos
93 que o Conselho possui são doados por incentivo fiscal, o Conselho não recebe projetos,
94 o caminho é o deliberar a saída do recurso com base na pesquisa que teremos que ter no
95 Conselho, fazer a minuta do edital, trazer para aprovação na Assembléia e publicá-la,
96 daí as instituições inscritas no CMDCA inscrevem seus projeto, mais infelizmente o
97 processo esta parado por falta da pesquisa diagnostica. A Sra. Christiane Meireles -
98 Coordenadora de Políticas Básicas, disse que a maior dificuldade encontrada no
99 Conselho infelizmente é a falta do Ordenador de Despesas e por isso todo o processo

100 fica parado. A Conselheira Sra. Lvandcrlina disse que é uma perversidade a nãò
101 nomeação do Ordenador de despesa e perguntou quem o nomeia? Dr. Flávio Santos -
102 Assessor jurídico, respondeu que o CMDCA está vinculado a Assistência Social dos
103 Direitos humanos, porém as nomenclaturas usadas na nossa legislação não são claras
104 quanto quem seria o Ordenador se este cargo cabe ria ao Gestor da Pasta ou ao
105 Presidente do CMDCA. Continuou falando que o Sr. Promotor André Luiz após se
106 reunir com sua equipe técnica, chegaram a um consenso que real mente a legislação não
107 está clara e por este motivo o Sr. Promotor André fez a recomendação 002/2017 e
108 enviou ao Chefe do Executivo solicitando está alteração na lei para que essa questão
109 seja resolvida e disse que pelo censo comum o Ordenador deverá ser o gestor da pasta.
110 A Conselheira Sra. Lvanderlina disse que a verba que está retida no fundo não irá
111 resolver todos os problemas, mais irá amenizar muito a atual situação das instituições.
112 Disse também que trabalha com crianças e adolescentes há 34 anos e que está
113 desgastada com tantas reuniões onde fala-se muito e não se concretiza nada. A Sita,
114 Cátia Cilene - Coordenadora financeira do CMDCA, disse que recebeu memorando das
115 comissões de Garantia de Direitos e Políticas Básicas contendo suas necessidades de
116 materiais permanentes, para que a Comissão de Políticas Básicas caminhe com o Plano
117 de Comissão para Discussão c Elaboração do Plano Dcccnal dos Direitos da Criança c
118 do adolescente dc Duque de Caxias e possam caminhar com os planos municipais se faz
119 necessário que esta composição aconteça urgente. A Sra. Christiane Meireles -
120 Coordenadora de Políticas Básicas, disse que os ofícios foram enviados a todos os
121 membros que comporão o Plano decenal, alguns responderam e as instituições que não
122 responderam, foi reiterado o ofício solicitando que envie dois representantes. A Sita.
123 Cátia Cilene - Coordenadora financeira do CMDCA, disse que precisa ser criado o
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124 Plano Decenal, pois assim atenderá uma das cobranças do MP sobre o Combate a
125 Violência Sexual a Criança e ao Adolescente. A Sra. Christiane Meireles -
126 Coordenadora de Políticas Básicas, disse que a pesquisa diagnostica se faz necessária,
127 pois são através desses números que iremos formatar os eixos e começarmos a elaborar
128 o Plano Decenal. A Srla. Cátia Cilene - Coordenadora financeira do CMDCA solicitou
129 que fosse agendada uma reunião com todos os coordenadores e técnicos para
130 elaborarem o Plano de Ação e falou também que a resolução n° 202 do Conanda
131 estabelece que as conferências municipais sejam realizadas no período de maio a
132 novembro do ano em curso, outra situação é que estamos na época de recolhimento do
133 imposto de renda por isso peço â todos que divulgue a importância de doar qualquer
134 valor para o fundo da Criança e do Adolescente. Disse também que Dr. Flávio Santos
135 está verificando junto a Assistência a situação do Suplemento do Fundo que ajudaria
136 muito o CMDCA a trabalhar com menos dificuldade. A Sra. Sandra Maria - Técnica de
137 Referência da SUAS, disse que junto com as membras da Comissão Conselheiras Sras.
138 Roseane Gentil e Adriana Conceição visitaram as Instituições Centro de Restituição dâ
139 Cidadania Pela Vida - Casa de Passagem, foram feitas as devidas notificações e com as
140 Conselheiras Sras. Elizalane e a Maria das Dores a Associação Beneficente Amar, nesta
141 não encontramos irregularidades. A Vice-Prcsidentc Sra. Angela Garrido perguntou: [sé
142 a plenária aprovava o registro da Instituição da Associação Beneficente Amar?]; o
143 registro foi aprovado por unanimidade. A Sra. Sandra Maria - Técnica de Referêneia dâ
144 SUAS, disse que conforme foi deliberado todas as instituições seriam visitadas, mais o
145 problema para realizar as visitas continuava sendo a dificuldade de agendamento do
146 veículo. Dr. Flavio, dos Santos - Assessor Jurídico, falou sobre o oficio n°
147 137/CMDCA/2018 ao qual a Conselheira Sra. Cláudia Abreu recusou-se em receber,
148 pois este ofício informava a Fundação Jesus de Nazaré o afastamento e solicitava sua
149 substituição. A Conselheira Sra. Roseana Gentil perguntou: |- Como se procedeu o
15Õ afastamento da Conselheira Sra. Cláudia Abreu?]. Dr. Flavio, dos Santos Assessor
151 Jurídico, respondeu-lhe que em 19/03/2018 foi realizado uma Reunião Extraordinária
152 onde todos os Conselheiros foram convocados, inclusive a Conselheira Sra. Cláudia
153 Abreu e seu esposo o Conselheiro Sr. Gilmar Vieira, onde o Sr. Gilmar Vieira nos
154 informou que ambos não compareceríam, pois estavam viajando; houve quórum e foi
155 deliberado por unanimidade a substituição da conselheira neste Conselho. A
156 Conselheira Sra, Zilma da Conceição -  Coordenadora da Comissão de Eventos, disse
157 que pela falta de recurso cm realizar o Evento no dia 18 de maio de 2018 (Calendário
158 Conanda) o CMDCA recebeu uma proposta da OAB para realizarem o evento que seria
159 realizado na Praça Roberto Silveira e outro no Museu de Ciência e Vida juntos, pois a
160 SMB, SMCT, SMASDH já haviam concordado com a parceria; disse também que o
161 Presidente Sr. Nei Nogueira gostou da proposta c pediu licença ao Colegiado para que a
162 Dra. Márcia Calado -  Representante da OAB pudesse pronunciar-se a respeito da
163 proposta feita pela OAB para que realizassem em parceria o evento de 18/05. A
164 Conselheira e Coordenadora da Comissão de Eventos Sra. Zilma- Disse que no ano
165 anterior a OAB realizou o Evento pela manhã e o CMDCA à tarde, e cm ambas o
166 público foi pequeno, mais que ao realizarem o Evento juntos a expectativa de público
167 aumente. A Dra. Márcia Calado -  Representante da OAB, falou que a OAB convidou a
168 Delegada Federal Dra. Paula Meire que realiza um bom trabalho sobre pedofilia e
169 escreveu um livro a respeito. E também convidamos a Delegada Dra. Juliane que já foi

171 criança e do adolescente”. Disse também a mesa será composta pelo Presidente do
172 CMCDA Sr. Nei Nogueira, As Secretarias: Assistência Social, Cultura e Turismo e
173 Educação, o Presidente da OAB e que cada entre outras autoridades que ainda não
174 confirmaram presença. Continuou dizendo que os Conselheiros de Direito do CMDCA
175 precisam estar presentes nas reuniões do Fórum. A Conselheira Sra. Christiane Meireles
176 perguntou quem cederia as tendas para cada órgão representante expor na Praça Roberto
177 Silveira? A Dra. Márcia Calado -  Representante da OAB, respondeu que ao final da
178 reunião que houve na Secretaria de Assistência Social com a Sra. Roseli Duarte ^
179 Assessora Técnica da Assistência Social, disse-me que não me preocupasse com as
180 tendas, pois seriam doadas e montadas pela Defesa Civil. Dr. Flavio dos Santos -
181 Assessor Jurídico, disse que é muito bom que a OAB tenha recursos financeiros
182 suficientes para realizar o Evento, infelizmente o CMDCA não possui recursos
183 financeiros para realizar o Evento, mais excelente é sabermos que a OAB nos convidou
184 a fazermos junto um Evento tão importante para todos. O Sr. Fernando- Contador do
185 FM I A, disse que por causa da discussão tão prolongada que se formou em tonto do
186 tema da Conferência e ao avançar do horário não será possível o pronunciamento da
187 Comissão do FMiA A Sra. Angela Garrido Vice-presidente agradeceu a presença de
188 todos e deu por encerrada a reunião às 17:30h. Nada mais havendo a declarar, eu,
189 Valéria Pereira Rodrigues da Silva, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a
190 presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito, pelos
191 presentes a citada reunião.

170 Delegada Civil do Município e irá abordar o tema “Polícia Civil contra o abuso da

197 Secretaria Executiva
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LICENÇA DE INSTALAÇAO

N°032/2018

4b

Processo  n° 019/000053/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le-
4b gais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede esta Licença de 

X #  Instalação n° 032/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , inscrito no CNPJ 
▼ n° 29.138.328/0001-50, localizado na Al Esmeralda, n° 206, Bairro Jardim Primavera, 2o Distrito do

4b Município de Duque de Caxias/RJ.

Esta Autorização será publicada no Boletim  O ficia i, conform e 
determ ina a Portada n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.

____  O bjetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para implantação de uma Pista de Atletismo, com
I « y a | ATC de 12.022,72 m2, classificada como obra de relevante interesse social, localizado na Av. Botafogo, 
(TO Cn | s/n, Vila Sarapuí, 1o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

4b

Coordenadas Geográficas: UTM Zona 23K LONG.: 23k 674743.64 m E: 7483239,58 m S.4 b

Condições de validade gerais:
01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no

fÔ  t  f t  Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta 
[® y  licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006 e

Decreto Municipal 5204/2007;

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendi- 
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exrgíveis por Lei;

4b 03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder 
sua validade;

Esta Licença é válida até dia 23 de Agosto de 2020, respeitadas as condições 
nela estabelecidas, e é concedida com base nos docum entos e inform ações 
constantes do Processo A dm inistrativo n° 019/000053/2018 e seus anexos.

04. Originai desta licença ambientai ou cópia devidamente autenticada deve esta disponível no 
local da atividade licenciada para efeito de fiscalização;

m

4 b
w \

m

4b
U
4b 

4b

l f t t |
4 b  

A  

A

#  #  #  #  #  A4b 4b 4b 4b 4b Ajb

4b
7  
4b

4 b

: 'ssasíÉliáj iOH! jeSé; Q|S;!

f i

40» 0 |  40» 40» 0» 40» 40» 40 101 40

40 1

4 0 1

1^
0

^ > T< j$

4 0 |

401

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Condições de validades específicas:

05. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes carac
terísticas:

•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

•Medindo 1,20m de largura por 0,70m de altura a 2m do soío;

•  A dois metros do solo;

•indicando a razão social, responsável técnico, o número e a validade desta licença ambientai e demais núme
ros de diversas licenças concedidas petos órgãos públicos estaduais, federais e municipais;

06. Atender as normas municipais quando ao trafego de veículos durante as obras;

LI N°032/2018| m

a t 

m40
% ■ $

4 0 »

40»

40»

0» 

0

07. Atender as NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação 
da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume, da ABNT;

08. Atender à D2-215.R4 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes 
líquidos de origens Sanitárias, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 de 25.09.07 e pu
blicada no D.O.R.J. de 21.09.04;

09. Atender a NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para lançamento de efluentes líquido, aprovada 
pela Deliberação CECA n° 1.007 de 04.12.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86;

10. Atender á DZ-1310.R-7- Sistema de manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CE
CA 4.947 de 03.09.04 e publicada no D.O.U.R ,J de 21.09.04, apresentando-os trimestral men
te á Secretaria Municipal de meio Ambiente de Duque de Caxias;

11. Atender á Resolução n°307 do CONAMA de 05.07.02, publicada no D.O.U de 17.07.02, que estabelece 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos d construção civil;

12. Caso necessário, implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-io de sistema
de tratamento de esgoto de acordo com a NBR-7229 da ABNT e a DZ-215 da CECA;

13. Manter umedecidas a cada 01 (uma) hora, as vias de tráfego internas e externas, de modo 
que as emissões de material particulado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer 
dos pontos gerados, e que não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro 
de obras;

14. Implantar a rede de drenagem pluvial conforme projeto aprovado pela Secretaria Municipal de
Obras do Município de Duque de Caxias;

15. Implantar durante a realização das obras dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização 
para veículos, durante a obra, de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes nas 
vias;

16. Atender a Lei Federal n°12,651, de 25/05/12, publicada no D.O.U. em 28.05.12, que dispõe 
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;

17. Adotar as medidas de controle no sentido de reduzir o nível de ruídos provenientes da execu
ção das obras e do fluxo de veículos( resolução CONAMA 001 de 8/03/90);

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

19. Não usar de fogo ou de produtos químicos de quatquer espécie para eliminação da vegeta
ção, bem como não enterrar os produtos dou sub- produtos oriundos da supressão;
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LICENÇA DE INSTALAÇAO LI N°032/2018

Continuação Condições de validades especificas:

10 1 

4 0 1

20. Não depositar qualquer material oriundo da supressão em encostas, em APP, em mananciais 
hídricos ou nos fragmentos florestais;

21. Caso haja geração de material de bota-fora proveniente das obras, somente poderá ser dis
posto de material de bota-fora provenientes das obras em local licenciados ou previamente 
autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SMMA ou pelo instituto Estadual do 
Ambiente - INEA/RJ;

22. Caso haja necessidade de importar material par aterro, somente de jazida licenciada pelo 
INEA ou resíduos de construção civil (RCC) de empresas licenciadas;

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

Este docum ento não cfá ao requerente o > otictómiõve/

Duque de Caxias, 28 de Agosto de 2018.
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4 0  04. Requerer a renovação desta licença o prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento 
A *  do seu prazo de validade.
'< £

Processo  n° 019/000040/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede esta Licença de 

Instalação n° 033/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , inscrito no CNPJ 
n° 29.138.328/0001-50, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Av Jac- 
ques de Molay, n°. 151, Bairro Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Esta Autorização será publicada no Boletim  Oficial, conforme 
determina a Portaria n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.

Objetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para implantação de uma Unidade básica de Saú
de - UBS, com ATC de 179,31 m2, classificado como obra de relevante interesse social, localizado na 
Estrada do Calundu, s/n - Bairro Calundu - 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Coordenadas Geográficas: UTM Zona 23K LONG.: 23k 672181.00 m E: 7483100.00 m S.

Condições de validade gerais:
01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no 

Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta 
licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006 e 
Decreto Municipal 5204/2007;

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendi
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

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

Esta Licença é válida até 30 de Agosto de 2020, respeitadas as condições nela esta
belecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do 

Processo Adm inistrativo n° 019/000040/2018.

05. Esta licença é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais estào contidos neste 
processo;

06.São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
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LICENÇA DE INSTALAÇAO LI N°033/2018

Condições de vai idades específicas:
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06. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes carac
terísticas:

•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

•Medindo 1,20m de largura por 0,7Óm de altura a 2m d,o solo;

® A  dois metros do solo;

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

07. Atender a Resolução CONAMA 001/90 - De 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90 que dispõe so
bre Critérios e Padrões de Emissões de Ruídos;

08. Implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-lo de sistema de tratamento de 
esgoto de acordo com a NBR-7229 da ABNT e a DZ-215 da CECA;

09. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e 
Pânico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Público;

10. Atender as N BR:
•  NBR-8.160 - Sistemas Prediais de Esgoto - Projeto e execução da ABNT, para construção de caixa de gordura 
com dimensões compatíveis com o número de usuários previstos;
•  NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Conoentração Total pelo 
Método do Amostrador de Grande Volume, da ABNT;
•  NBR-10.004 - Resíduos Sólidos - Classificação, da ABNT;
•  NBR-10.151 - Acústica - Avaliação do ruído em área habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedi
mento, ABNT;
•  NBR-11.174 - Armazenamento de Resíduos Ciasse II (não inertes) e Ciasse III (inertes), da ABNT.
•  Atender a NBR 10.84-1— Instalações Prediais de águas pluviais;

11. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, 199/ e SMMA, (21) 2773- 
6243/8520, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente;

12. Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e conservá-los em recipiente com tampa 
até o seu recoiriiinénio,

13. Manter umedecidas as vias de tráfego internas e externas, de modo que as emissões de ma
terial particulado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer dos pontos gerados, e que 
não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro de obras;

14. Manter sistema de aspersão com água a cada 02( duas) horas;

15. Todos os veículos a serem utilizados no transporte de Resíduos deverão estar devidamente 
licenciados pelo INEA ou IBAMA, atender o que estabelece à NBR-13.221 - que trata de 
transporte de resíduos e sempre trafegar lonados, evitando o lançamento de resíduos nas 
vias;

16. Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, durante a obra, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes nas vias;

17. Atender à NOP- INEA-35— Sistema Online de Manifesto de Transportes de Resíduos Siste
ma MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J. de 
13.03.2018;
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Continuação Condições de vai idades específicas:

U N°033/2018

18. Promover a instalação de um sistema de drenagem no empreendimento, ligado á rede públi
ca;

19. Os resíduos provenientes do sistema de controle deverão ser recolhidos por empresas licen
ciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ;

20. Requere a Secretaria de Meio Ambiente do Município a I ioença de Operação - LO para o sis
tema de tratamento de esgoto, antes do inicio de sua operação;

21. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

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

23. O projetista é o responsável técnico pelo empreendimento, ora aprovado, quanto aos aspec
tos de Drenagem, dimensionamentos hidráulicos, elétricos e sanitários, que estejam cons
tantes nos autos deste processo;

24. Instalar Sistema de Fossa séptica e Filtro Anaeróbio para tratamento de enfluentes gerados 
na unidade;

25. Manter disponíveis e prontos para uso equipamentos e materiais de atendimento á emergên
cia;

25 Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados na rede de drenagem ou em corpos 
d água;

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

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

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

30. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licencia
da;

31. Submeter à SMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto;

32. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.

Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018.
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LICENÇA DE INSTALAÇAO
N°034/2018

Processo  n° 019/000042/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de  suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede esta Licença de 

Instalação n° 034/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , inscrito no CNPJ 
n° 29.138.328/0001-50, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Av Jac- 

ques de Molay, n°. 151, Bairro Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Esta Autorização será publicada no Boletim  Oficial, conforme 
determina a Portaria n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.

Objetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para implantação de uma Unidade básica de Saú
de - UBS, com ATC de 179,31 m2, classificado como obra de relevante interesse social, localizado na 
Rua Bartolomeu Fagundes, Lote03 - Bairro Cangulo - 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Coordenadas Geográficas:* UJM  Zona 23K LONG.: 23k 681105.00 m E: 7489149.00 m S. 

Condições de validade gerais:
01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no 

Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta 
licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006 e 
Decreto Municipal 5204/2007;

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendi
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder 
sua validade e deverá ter o seu original disponível no local da atividade iicenciada para efeito 
de fiscalização;

Esta Licença é válida até 30 de Agosto de 2020, respeitadas as condições nela esta
belecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do 

Processo Adm inistrativo n° 019/000042/2018.
04. Requerer a renovação desta licença o prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento 

do seu prazo de validade.

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

06.São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;
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Condições de validades específicas:

06. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as seguintes carac
terísticas:

•Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;

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

•  A dois metros do solo;

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

07. Atender a Resolução CONAMA 001/90 - De 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90 que dispõe so
bre Critérios e Padrões de Emissões de Ruídos;

08. implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-io de sistema de tratamento de 
esgoto de acordo com a NBR-7229 da ABNT e a DZ-215 da CECA;

09. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do incêndio e 
Pânico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Público;

10. Atender as NBR:
•  NBR-8.160 - Sistemas Prediais de Esgoto - Projeto e execução da ABNT, para construção de caixa de gordura 
com dimensões compatíveis com o número de usuários previstos;
•  NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo 
Método do Amostrador de Grande Volume, da ABNT;
•  NBR-10.004 - Resíduos Sólidos - Classificação, da ABNT;
•  NBR-10.151 - Acústica - Avaliação do ruído em área habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedi
mento, ABNT;
•  NBR-11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe II (não inertes) e Classe III (inertes), da ABNT.
•  Atender a NBR 10.844— Instalações Prediais de águas pluviais;

11. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, 199/ e SMMA, (21) 2773- 
6243/8520, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente;

12. Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e coriservá-íos em recipiente com tampa 
até o seu recolhimento;

13. Manter umedecidas as vias de tráfego internas e externas, de modo que as emissões de ma
terial particulado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer dos pontos gerados, e que 
não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área dò canteiro de obras;

14. Manter sistema de aspersão com água a cada 02( duas) horas;

15. Todos os veículos a serem utilizados no transporte de Resíduos deverão estar devidamente 
licenciados pelo IN EA ou IBAMA, atender o que estabelece à NBR-13.221 - que trata de 
transporte de resíduos e sempre trafegar lonados, evitando o lançamento de resíduos nas
vias;

16. implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, durante a obra, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes nas vias;

17. Atender à NOP- INEA-35— Sistema Online de Manifesto de Transportes de Resíduos Siste
ma MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J. de 
13.03.2018;

18. Atenderas normas municipais quando ao trafego de veículos durante as obras;
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LICENÇA DE INSTALAÇAO 

Continuação Condições de vai idades específicas:
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19. Promover a instalação de um sistema de drenagem no empreendimento, ligado á rede públi
ca;

20. Os resíduos provenientes do sistema de controle deverão ser recolhidos por empresas licen
ciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ;

21. Requere a Secretaria de Meio Ambiente do Município a Licença de Operação - LO para o sis
tema de tratamento de esgoto, antes do inicio de sua operação;

22. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

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

24. O projetista é o responsável técnico pelo empreendimento, ora aprovado, quanto aos aspec
tos de Drenagem, dimensionamentos hidráulicos, elétricos e sanitários, que estejam cons
tantes nos autos deste processo;

25. Instalar Sistema de Fossa séptica e Filtro Anaeróbio para tratamento de énfluentes gerados
na unidade;

26. Manter disponíveis e prontos para uso equipamentos e materiais de atendimento á emergên
cia;

27 Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados na rede de drenagem ou em corpos 
d água;

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

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

30. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roe
dores nocivos);

31. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licencia
da;

32. Submeter à SMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto;

33. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.
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Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE D C
* li ti f  s r v li n a

DUQUE DE
CAXIAS
MAI3 COMPROMISSO. MAIS FUTURO.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
N°035/2018

Processo  n° 019/000043/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede esta Licença de 
Instalação n° 035/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , inscrito no CNPJ
n° 29.138.328/0001-50, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Av Jac- 
ques de Molay, n°. 151, Bairro Figueira, 2o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Esta Autorização será publicada no Boletim  Oficial, conforme 
determina a Portaria n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.

Objetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para implantação de uma Unidade básica de Saú
de - UBS, com ATC de 179,31 m2, classificado como obra de relevante interesse social, localizado na 
Rua Um - Bairro Trevo das Missões - 1o Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

*
Coordenadas Geográficas: U-TM Zona 23K LONG.: 23k675981.00 m E: 7476880.00 m S. 

Condições  de  va lidade  gera is:
01. Publicar o comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no 

Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta 
licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006 e 
Decreto Municipal 5204/2007;

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendi
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

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

Esta Licença é válida até 30 de Agosto de 2019, respeitadas as condições nela esta
belecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do 

Processo Adm inistrativo n° 019/000043/2018.
04. Requerer a renovação desta licença o prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento 

do seu prazo de validade.

05. Esta licença é pertinente a aspecíos, cujos os parâmetros dimensionais estão contidos neste 
processo;

06.São de responsabilidade da empresa todas as informações contidas neste processo;

página 01 de 03 :



21
BOLETIM nº 6593

Segunda-feira
10 de Setembro de 2018

Boletim Oficial
do Município

iS K »  <@BB 4Ú 6B 4 tf% - t f & i  4 0 1  < É 6 f

W
4 0

^ p i ^

4 0
^ p T< j$  

( 0 1

^ ) T( j$  

4 0

W
fil t  0
2W0
4 0 »

H 4Ã

LíCENÇA DE INSTALAÇÃO LI N°035/2018

Condições de validades específicas:
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06. Manter na entrada da propriedade em íocal visível, placa informativa com as seguintes carac
terísticas:

•Confeccionada em foíha de flandres e coluna de madeira;

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

•  A  dois metros do solo;

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

07. Atender a Resolução CONAMA 001/90 - De 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90 que dispõe so
bre Critérios e Padrões de Emissões de Ruídos;

08. Implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-lo de sistema de tratamento de 
esgoto de acordo com a NBR-7229 da ABNT e a DZ-215 da CECA;

09. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e
Pânico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Público;

10. Atender as N BR:
•  NBR-8.160 - Sistemas Prediais de Esgoto - Projeto e execução da ABNT, para construção de caixa de gordura
com dimensões compatíveis com o número de usuários previstos;
•  NBR-9.547 - Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo
Método do Amostrador de Grande Volume, da ABNT;
•  NBR-10.004 - Resíduos Sólidos - Classificação, da ABNT;
•  NBR-10.151 - Acústica - Avaliação do ruído em área habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedi
mento, ABNT;
•  NBR-11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe II (não inertes) e Classe III (inertes), da ABNT.
•  Atender a NBR 10.844—Instalações Prediais de águas pluviais;

11. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civii, 199/ e SMMA, (21) 2773- 
6243/8520, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente;

12. Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e conservá-los em recipiente com tampa 
até o seu recolhimento;

13. Manter umedecidas as vias de tráfego internas e externas, de modo que as emissões de ma
terial particulado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer dos pontos gerados, e que 
não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro de obras;

14. Manter sistema de aspersão com água a cada 02{ duas) horas;

15. Todos os veículos a serem utilizados no transporte de Resíduos deverão estar devidamente 
licenciados pelo INEA ou IBAMA, atender o que estabelece à NBR-13.221 - que trata de 
transporte de resíduos e sempre trafegar lonados, evitando o lançamento de resíduos nas 
vias;

16. Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, durante a obra, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes nas vias;

17. Atender à NOP- INEA-35— Sistema Online de Manifesto de Transportes de Resíduos Siste
ma MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J. de
13.03.2018;

18. Atender as normas municipais quando ao trafego de veículos durante as obras;
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Continuação Condições de vaiidades específicas:

LI N°035/2018

19. Promover a instalação de um sistema de drenagem no empreendimento, ligado á rede púbü- 
• ca;

20. Os resíduos provenientes do sistema de controle deverão ser recolhidos por empresas licen
ciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ;

21. Requere a Secretaria de Meio Ambiente do Município a Licença de Operação - LO para o sis
tema de tratamento de esgoto, antes do inicio de sua operação;

22. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

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

24. O projetista é o responsável técnico pelo empreendimento, ora aprovado, quanto aos aspec
tos de Drenagem, dimensionamentos hidráulicos, elétricos e sanitários, que estejam cons
tantes nos autos deste processo;

25. Instalar Sistema de Fossa séptica e Filtro Anaeróbio para tratamento de enfíuentes gerados 
na unidade;

26. Manter disponíveis e prontos para uso equioamentos e materiais de atendimento á emergên
cia;

27 Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados na rede de drenagem ou em corpos 
d água;

•t

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

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

30. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roe
dores nocivos);

31. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licencia
da;

32. Submeterá SMMA, para análièe e parecer, qualquer alteração no projeto;

33. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambientai, sempre que julgar necessário.
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Duque de Caxias, 30 de Agosto de 2018. 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
N°037/2018

Processo  rs° 019/000041/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições le
gais e de acordo com a Lei Municipal 2.022, de 30 de dezembro de 2006, concede esta Licença de 
Instalação n° 037/2018, à PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS , inscrito no CNPJ 
n° 29.138.328/0001-50, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, localizado na Av Jac- 
ques de Molay, n°. 151, Bairro Figueira, 2° Distrito do Município de Duque de Caxias/RJ.

Esta Autorização será publicada no Boletim Oficial, conforme 
determina a Portaria n° 13/2011 de 10 de outubro de 2011.

Objetivo: Trata-se de uma Licença de Instalação, para implantação de uma Unidade básica de Saú-
U fc  -  U D O ,  G U I 11 r t i o  U ts  1 /  9 , 0  1 m  , G ie t ü & n iG a u u  o u r n u  u u m  u c  [ ç j ic v c u r g  n  t i e t c í c i o t í  S O g ic í i ,  : u u c i i i i a u O  i lé i

Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Rua Joaquim Nabuco - Barro Branco - 3o Distrito do Mu
nicípio de Duque de Caxias/RJ.

Coordenadas Geográficas: UTM Zona 23K lOng .: 23k 381105.00 m E: 7489149.00 m S. 

Condições  de va lidade  gerais:
01. Publicar 0 comunicado do recebimento desta licença em jornal diário de grande circulação no 

Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias a contar tía data de concessão desta 
licença, enviando cópias das publicações a SMMA-DC, conforme determina a Lei 2022/2006 e 
Decreto Municipal 5204/2007;

02. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime 0  empreendedor do atendi
mento ás demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e Municipais exigíveis por Lei;

03. Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder 
sua validade e deverá ter o seu original disponível no locai da atividade licenciada para efeito 
de fiscalização;

Esta Licença é válida até 31 de Agosto de 2020, respeitadas as condições nela esta
belecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes do 

Processo Administrativo n° 019/000041/2018.

04. Requerer a renovação desta licença 0  prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento 
do seu prazo de validade.

05. Esta licença é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais estão con ticos neste 
processo;
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C ondições de va [idades específicas

06. Manter na entrada-da propriedade em íocal visível, placa informativa com as seguintes carac-
Lensiícas:

©Confeccionada em foiha de flandres e coluna de madeira;

©Meclndo 1,20m de largura por 0.70m de altura a 2m do soio;

® A dois metros do solo;

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

07. Atender a Resolução CONAMA 001/90 - De 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90 que dispõe so
bre Critérios e Padrões de Emissões de Ruídos;

CS. Implantar o canteiro de obras em área desprovida de vegetação e dotá-lo de sistema de tratamento de 
esgoto de acordo com a NBR-7229 da ABNT e a DZ-215 da CECA;

09. Atender ao Decreto n° 897, de 21.09.76 que aprova o Código de Segurança do Incêndio e 
Pânico e às Normas Regulamentadora do Ministério do Público;

10. Atender as NBR;
*  NBR-8.160 - Sistemas Prediais de Esgoto - Projeto e execução da ABNT, para construção de caixa de gordura 
com dimensões compatíveis com o número de usuários previstos;
® NBK-y.M/' - iviatenai Pamcuiaoo em suspensão no ar  amotenre - ueterminaçao aa concentração i orai peio 
Método do Amosírador de Grande Volume, da ABNT;
® NBR-1 COO'5- - Resíduos Sólidos - Classificação, da ABNT;
® NBR-10.151 - Acústica - Avaliação do ruído em área habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedi
mento, ABNT;
® NBR-11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe II {não inertes) e Classe III (inertes), da ABNT.
® Atender a NBR 10.844— Instalações Prediais de águas pluviais;

11. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Defesa Civil, 199/ e SMMA, (21) 2773- 
6243/8520, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente;

12. Acondicionar os resíduos sólidos em sacos plásticos e conservá-los em recipiente com tampa
até o seu recolhimento;

13. Manter umedecídas as vias de tráfego internas e externas, de modo que as emissões de ma
terial particuíado não ultrapassem 20% de opacidade, em qualquer dos pontos gerados, e que 
não ocorram emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro de obras;
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15. Todos os veículos a serem utilizados no transporte de Resíduos deverão estar devidamente 
licenciados pelo INEA ou ÍBAMA, atender o que estabelece à NBR-13.221 - que trata de 
transporte de resíduos e sempre trafegar lonados, evitando o lançamento de resíduos nas 
yias;

16. Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, durante a obra, 
de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes nas vias;

17. Atender à NOP- iNEA-35— Sistema Online de Manifesto de Transportes de Resíduos Siste
ma MTR, aprovada pela Resolução CONEMA n° 79 de 07.03.18 e publicada no D.O.R.J, de
13.03.2018;

18. Atender as normas municipais quando ao trafego de veículos durante as obras;
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Continuação Condições de validades específicas:

L! N°037/2018

19 Promover a inst2 !3 r̂ to ,!m ^rononom omm-ooniHirviantn 'igsdo ã rede pút)̂ "
ca;

20. Os resíduos provenientes do sistema de controle deverão ser recolhidos por empresas licen
ciadas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ;

21Requere a Secretaria de Meio Ambiente do Município a Licença de Operação - LO para o sis
tema de tratamento de esgoto, antes do inicio de sua operação;

22. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

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

24. O projetista é o responsável técnico pelo empreendimento, ora aprovado, quanto aos aspec- j m s  
tos de Drenagem, dimensionamentos hidráulicos, elétricos e sanitários, que estejam cons
tantes nos autos deste processo;

25. instalar Sistema de Fossa séptica e Filtro Anaeróbio para tratamento de enfluentes gerados | m s
na unidade;

26. Manter disponíveis e prontos para uso equipamentos e materiais de atendimento á emergên- j
cia: i m s

27 Não lançar quaisquer resíduos ou efluentes não tratados na rede de drenagem ou em corpos 
d água;

m s

m *

0

4 j*

0 
W*0

im

0 0 T 0  #  A

28. Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
29. Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue;
30. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roe

dores nocivos);
3-1. Manter atualizados junto ao SMMA/DC os dados cadastrais relativos à atividade ora licencia

da;
32. Submeter à SMMA, para análise e parecer, qualquer alteração no projeto;
33. A SMMA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.

gíggrC-;':k
vi-Tsã' ’

Duque de Caxias, 31 de Agosto de 2018. 

to não dá oo requerente o direito de propriedade da área ou do imóvel
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AUTORIZAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE  3 C
P K E F E t T U H A

DUQUE DE
CAXIAS
MAIS CQHP&OHtSSa MAÊ FUTURO.

j £ l

A
t j f r  P ro ce s so  n° 019/000081/2018

J f  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 2.022 de 30 de dezembro de 2006, concede a pre- 
sente Autorização para S up re ssão  de Vegetação 010/2018, à PREFEITURA MU- 

m» NICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, inscrito no CNPJ soo o n° 29.138.328/0001-50, iocali- 
zado na Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, 2C Distrito do'Município de

AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
NTÓ10/2018

*
4 b

Hi irti te* /«Ja /"'■'avlíae>/D I— —"I----------- ------- - —*

*
Objetivo: Trata-se de uma autorização de Supressão de Vegetação, de 02{duas) Arvore 
para Obra de Execução de Macrodrenagem do Cana! ro Bairro Vila Maria Heiena, em umaI
área total construída de 40,00m2, localizado na Rodovia Rio - fVIagé, Altura do KM 41 - 
Vila Maria Helena, 2o Distrito do Município ds Duque de Caxias/RJ. 

r Coordenadas Geográficas: 23 K LONG.: 679188,OOmE LAT.: 7492798,00 mS OATUM WGS84

Condições de Validade Gerais
A  t  01, Publicar o comunicado do recebimento desta Autorização em joma! diário de grande cir- 

cuiação no Estado, no prazo de 30 (trinta) d'as a contar da data de concessão desta li-
cença, enviando cópias das publicações a SM MA. conforme determina a Lei Estadual 
2022/2006 e Decreto Municipal 5204/2007,

J j j ?  02, Esta Autorização diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do 
atendimento às demais Licenças e Autorizações Fe 
veis por Lei;

: oreis, Estaduais e Municipais exigí-

03  F^tsi A ntnri^ssrãn n ãn  nnrlíará Qrsfrw n n a ln ü ^ r  npm  «.í r̂ nfacítifinparía sn h  n p n a
de perder sua validade;

O4.0rlginal desta Autorização Ambientai ou cópia devidamente autenticada deve estar dispo- 
nível no local da atividade licenciada para eíeiio o.e dscaiizaçâo;
Esta Autorização é valida até 0S de Setembro de 2019, respeitadas as condições 

y  nela estabelecidas, e é concedida com base nm documentos e informações cons-

A

íantes do Processo n° 019/000081/201,8 e se îs anexos.

05. Não épermitido o depósito do material uegetai cnunoo da poda ou corte em aterros e/ou 
em mananciais hídricos;

06. Proceder à Supressão de Vegetação estritameme na área aiscrimínaaa por esta auiori-
V ®  za?âo;

t ik  * k  & k  m *  &  * k  * k  * k
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A.S.V. N° 010/2018

Condições de validade sspsdffcBv:
\f®«07. Em caso de captura de exemplares da fauna nativa, comunicar imediatamente a SMMA, 

sobre pena de muita e suspensão da autorização em caso de omissão;
Hjgflj^.08. Adotar medidas de controle, pçrs evitar 0  transborda mento -de material arbóreo para as 

kUS vias públicas, tais ccmc cobertura da carga com lona e lavagem dos pneus dos veículos;
09. Fica proibida a queima oo mate;- ai oriundo da limpeza nas áreas e locais especificados 

{Lei Estadual N° 2.049/92):
10. Implantar dispositivos da proteção aos cedestres e sinalização para veículos, durante a 

_ _ W(_ ^ 1 1 .  Promover o salvamento da fauna nos oeríodos antecedentes e posteriores ao desmata-

f jp fy g  ment0;
12. A SMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas 
de controle e adequação, bem come. suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: 

a) Omissão ou falsa descrição de informação reievantes que subsidiaram a expedição 
da autorização:

r i f e

3 ^ 1

r i f e  

r i f e  

r i f e

h

r i f e b) . Graves riscos amb;ertaís e cs saúde e,

c) Vioíação ou inadequação cs qua,squer condicionantes ou normas legais, 

r i f e  13. O material lenhoso oriundo cs supressão de vegetação não poderá ser comercializado;

E uTgx 14. Apresentar comprovação do desito dado ao material lenhoso removido da área;
15. É proibido õ uso do fogo e de .produtos químicos de qualquer espécie para eliminação de 

f tw jg  vegetação;
3 *5 * 16. Não realizar queima de matenaf ac sr üvre:

r i f e

r i f e  

r i f e  

r i f e

i $ p í ^
r i f e  17. Propiciar 0  aproveitamento econômico na matéria-prima floresta; r i f e

rfjW *W l8 . Efetuar a cubagem do material lenhoso, antes da retirada do mesmo do local onde foi 
m m  suprimido ou estocado, ae forma a emitir o manifesto de resíduos; MfcVjra

19. Adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particuiado para 
atmosfera e de reduzir c nível da ruídos provenientes da execução da supressão de ve-

r i f e

w i
w a

r i f e

r i f e

execução da supressão
getação e do fíuxo de veículos:

20. Eliminar métodos de trabalho e ambiente propicio a proliferação de vetores;
.21. .Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciara proliferação do mos

quito “Aedes aegypti”, transmissor da dengue;
22. A SMMA exigirá outras informações, caso julgue necessário;

23. Submeter à SMMA para anáüse e parecer, qualquer alteração do projeto;

24. Manter atualizados junte a SMMA os dados cadastrais relativos á atividade ora autoriza
do. ,

Duque-de Caxias,05 Setembro de 2018

CELSO Lüíf 
SecretáI 

SEGRETAFÜA MÍlf 3 Al.

MASCIM^NTO 
E io  Ambiente 
DE MEIO AMBIENTE
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