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ANEXO
UNICO
o Decreto Municipal nº 6.925, de 10 de janeiro de 2018 (Boletim 6494 10 de janeiro 2018). Somente
os servidores
credenciados junto à
PREFEITU
RA
MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria de Governo/Divisão de Boletins poderão fazer a remessa eletrônica para publicação.
GABINETE DO PREFEITO
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ANEXO DO D ECR ETO N° 7053

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

E S T A D O D O R IO D E JA N E IR O

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO N9 7.053, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
Abrem as unidades orçamentárias, crédito
suplementar na importância de R$ 106.610.676,42
(cento e seis milhões, seiscentos e dez mil,
seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois
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 54.183/2018 e o art. 1-, inciso I, da Lei Federal n9
4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. I 9 Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Secretaria
Municipal de Administração (SMA),Gabinete do Prefeito (GP),Gabinete do Vice-Prefeito (GVP), Fundo
Municipal de Saúde (FMS), Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SMUH), Secretaria
Municipal de Governo (SMG), Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), Secretaria Municipal
de Controle Interno (SMCI), Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento (SMFP), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo (SMCT), Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos (SMTSP), Secretaria Municipal
de Obras (SMO), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos (SMASDH), Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER),
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Secretaria Municipal de Políticas de
Segurançajnfraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas (SMPSIUGT) e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca (SMDEAAP), na forma do Anexo
Único, no valor de R$ 106.610.676,42 (cento e seis milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos e setenta e
seis reais e quarenta e dois centavos).

Elemento de
Despesa

Fonte

3.1.90.11.00

00

423.678,38

11.01.13.122.0001.2175

3.1.90.13.01

00

93.977,97

0,00

11.01.13.122.0001.2175

3.1.91.13.02

00

4.062,04

0,00
0,00

Unidade

Ficha

SMCT

2 1 7 51100

11.01.13.122.0001.2175

SMCT

2 1 7 51300

SMCT

217513001

Programa de Trabalho

Suplementação

Anulação
0,00

SMTSP

22011100

12.01.04.122.0001.2201

3.1.90.11.00

00

612.428,34

SMTSP

2 2 0 11300

12.01.04.122.0001.2201

3.1.90.13.01

00

51.599,21

0,00

SMTSP

220113001

12.01.04.122.0001.2201

3.1.91.13.02

00

37.799,32

0,00

SMO

22190400

13.01.15.122.0001.2219

3.1.90.04.00

00

114.000,00

0,00

SMO

22191100

1 3 .0 1 .1 5 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 1 9

3 .1 .9 0 .1 1 .0 0

00

6 2 3 .3 3 7 .0 7

0.00

SMO

2 2 1 91300

1 3 .0 1 .1 5 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 2 1 9

3 .1 .9 0 .1 3 .0 1

00

1 7 .1 4 6 ,2 3

0,00

SMO

221913001

13.01.15.122.0001.2219

3.1.91.13.02

00

46.276,63

0,00

SMO

22339202

13.01.17.512.0026.2233

3.3.90.92.00

02

1.000.000,00

0,00

FMS

2 2 4 51300

14.91.10.122.0001.2245

3.1.90.13.01

00

278.494,17

0,00

FMS

2 24513002

14.91.10.122.0001.2245

3.1.91.13.02

00

2.484.712,99

SMEL

22911100

16.01.27.122.0001.2291

3.1.90.11.00

00

482.163,95

0,00

SMEL

22911300

16.01.27.122.0001.2291

34.546,48

0,00

3.1.90.13.01

00

0,00

SMEL

229113001

16.01.27.122.0001.2291

3.1.91.13.02

00

27.952,23

0,00

SMASDH

23021300

17.01.08.122.0001.2302

3.1.90.13.01

00

1.379.548,35

0,00

SMASDH

230213001

17.01.08.122.0001.2302

3.1.91.13.02

00

4.892,13

0,00

SMTER

2358110d

18.01.11.122.0001.2358

3.1.90.11.00

00

86.781,82

0,00

SMMA

23711100

19.01.18.122.0001.2371

3.1.90.11.00

00

202.222,43

0,00

SMMA

23711300

19.01.18.122.0001.2371

3.1.90.13.01

00

26.400,90

0,00

SMPSIUGT

11353000

24.01.04.122.0032.il35

3.3.90.30.00

00

189.165,70

0,00

SMPSIUGT

23861100

24.01.06.122.0001.2386

3.1.90.11.00

00

2.784.530,45

0,00

SMPSIUGT

238613001

24.01.06.122.0001.2386

3.1.91.13.02

00

186.677,27

0,00

SMDEAAP

242411001

26.01.04.122.0001.2424

3.1.90.11.00

00

316.902,13

0,00

SMDEAAP

24241300

26.01.04.122.0001.2424

3.1.90.13.01

00

59.768,37

0,00

CASDUC

201739003

01.0204.122.0001.2017

3.3.90.39.00

00

0,00

1.265.000,00

00

0,00

15.458,43

3.1.91.13.02

05.01.04.122.0001.2036

SMCI

203613001

PGM

2041.13002

06.01.04.122.0001.2041

3.1.91.13.05

00

0,00

3.376,02

SMUH

20440400

07.01.04.122.0001.2044

3.1.90.04.00

00

0,00

1.150.000,00
209.290,20

SMA

206213001

08.01.04.122.0001.2062

3.1.91.13.02

00

0,00

SMA

206213002

08.01.04.122.0001.2062

3.1.91.13.05

00

0,00

1.090,87
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2064920Ò4
09.01.04.122.0001.2Ò64

4.4.90.92.00

00

0,00

124.000,00

00

0,00

73.155,64
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10.01.12.365.0001.2138

3.1.90.13.01

00

0,00

442.351,44

0,00

651.029,71

SMFP

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.

SMFP
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DE CAXIAS
3.1.91.13.05
2065130Ò2
09.01.04.122.0001.2065

SME

21381300

SME

2 1 3 8 1 3 0 0 “!

10.01.12.365.0001.2138

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.

SME

2 13813002

10.01.12.365.0001.2138

SME

21390400

3.1.91.13.02

10.01.12.365.0001.2139 .

00

ANEXO UNICO 00
3.1.91.13.05

0,00

15.519,15

00

0,00

705.000,00

3.1.90.04.00
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Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO
DO RIO
JANEIRO
Prefeitura
Municipal
deDEDuque
de Caxias, 31 de agosto de 2018.
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GABINETE DO PREFEITO

AN EXO UNICO
P R EFEITU R A MUNICIPAL DE DUQUE DE CA XIA S

refeito
Municipal
G ABIN
ETE DO
P R EFEITO

A N EXO DO DECR ETO N° 7053

Unidade

Ficha

Programa de Trabalho

Elemento de
Despesa

Elemento de
Despesa

Fonte

10.01.12.365.0001.2139

3.1.90.11.00

06

0,00

21391300

10.01.12.365.0001.2139

3.1.90.13.01

00

0,00

528.351,90

SME

2139130Ò1

10.01.12.365.0001.2139

3.1.91.13.02

00

0,00

406.893,60

SME

2139130Ò2

10.01.12.365.0001.2139

3.1.91.13.05

00

0,00

9.699,48

SME

21471106

10.01.12.366.0001.2147

3.1.90.11.00

06

0,00

2.860.000,00

Unidade

Ficha

SME

21391106

SME

Suplementação

Anulação

Suplementação

Anulação
3.660.000,00

21471300

10.01.12.366.0001.2147

3.1.90.13.01

00

0,00

393.451,81

SME

214713001

10.01.12.366.0001.2147

3.1.91.13.02

00

0.00

813.787,13

SME

214713002

SME
Fonte

Programa de Trabalho

00

1.696.364,23

0,00

19.398,92

GP

20081300

01.01.04.122.0001.2008

3.1.90.13.01

00

290.829,57

0,00

SME

21581106

10.01.12.367.0001.2158

3.1.90.11.00

06

0,00

5.130.000,00

GP

2008130Ò1

01.01.04.122.0001.2008

3.1.91.13.02

00

947,26

0,00

00

198.995,58

SME

215813001

10.01.12.367.0001.2158

3.1.90.13.01

00

0,00

466.801,25

GP

GVP

20081100

20201100

01.01.04.122.0001.2008

3.1.90.11.00

0,00

02.01.04.122.0001.2020

3.1.90.11.00

GVP

20201300

02.01.04.122.0001.2020

3.1.90.13.01

00

7.520,55

0,00

GVP

202013001

02.01.04.122.0001.2020

3.1.91.13.02

00

12.362,26

0,00

SMG

202211002

03.01.04.122.0001.2022

3.1.90.11.00

00

2.205.865,96

0,00

10.01.12.366.0001.2147

3.1.91.13.05

00

SME

215813002

10.01.12.367.0001.2158

3.1.91.13.02

00

0,00

569.650,98

SME

215813003

10.01.12.367.0001.2158

3.1.91.13.05

00

0,00

13.579,25

0,00

SMO

221913002

13.01.15.122.0001.2219

3.1.91.13.05

00

0,00

332,71

SMO

22295100

13.01.15.452.0026.2229

4.4.90.51.00

00

0,00

1.407.722,87
4.000.000,00

SMG

20221300

03.01.04.122.0001.2022

3.1.90.13.01

00

370.326,48

0,00

SMG

202213001

03.01.04.122.0001.2022

3.1.91.13.02

00

19.115,53

0,00

SMCS

20291100

04.01.04.122.0001.2029

3.1.90.11.00

00

461.856,52

0,00

SMCS

20291300

04.01.04.122.0001.2029

3.1.90.13.01

00

21.826,39

0,00

SMCS

202913001

04.01.04.122.0001.2029

3.1.91.13.02

00

3.607,30

0,00

SMCI

20361100

SMO

22299200

13.01.15.452.0026.2229

4.4.90.92.00

00

0,00

SMO

22333902

13.01.17.512.0026.2233

3.3.90.39.00

02

0,00

1.000.000,00

FMS

224513003

14.91.10.122.0001.2245

3.1.91.13.05

00

0,00

58.885.443,29

05.01.04.122.0001.2036

3.1.90.11.00

0,00

;DC

22741300

14.9206.122.0001.2274

3.1.90.13.01

00

0,00

57.069,90

SMCI

20361300

05.01.04.122.0001.2036

3.1.90.13.01

00

98.916,81

0,00

PGM

20411100

06.01.04.122.0001.2041

3.1.90.11.00

00

488.931,02

0,00

;DC

227413001

14.92.06.122.0001.2274

3.1.91.13.02

00

0,00

57.622,64
20.000,00

00

303.375,60

PGM

20411300

06.01.04.122.0001.204i

3.1.90.13.01

40.915,75

0,00

23021300

17.01.08.122.0001.2302

3.1.90.13.01

00

0,00

PGM

204113001

06.01.04.122.0001.2041

3.1.91.13.02

00

20.470,73

0,00

SMTER

23581300

8.01.11.122.0001.2358

3.1.90.13.01

00

0,00

5.522,87

SMUH

20441100

07.01.04.122.0001.2044

3.1.90.11.00

00

1.326.865,79

0,00

SMMA

237113001

9.01.18.122.0001.2371

3.1.91.13.02

00

0,00

5.472,58

SMMA

237113002

3.1.91.13.05

00

0,00

1.059,27

;EE

5053900;

20.01.04.126.0900.505

3.3.90.39.00

00

0,00

2.000.000,00

00

20441300

07.01.04.122.0001.2044

00

241.300,14

SMUH

204413001

07.01.04.122.0001.2044

3.1.91.13.02

00

42.402,00

0,00

SMUH

204413002

07.01.04.122.0001.2044,

3.1.91.13.05

00

2.365,72

0,00

SMUH

3.1.90.13.01

0,00

SMASDH

9.01.18.122.0001.2371

SMA

20621300:

08.01.04.122.0001.2062

3.1.90.13.01

00

120.463,14

0,00

;EE

5072100

20.01.28.843.0900.507

3.2.90.21.00

00

0,00

1.500.000,00

SMFP

206439002

09.01.04.122.0001.2064

3.3.90.39.00

00

124.000,00

0,00

;EE

5162100'

20.01.28.846.0900.516

3.2.90.21.00

00

0,00

1.593.285,00

00

2.711.174,25

;EE

5167100

20.01.28.846.0900.516

4.6.90.71.00

00

0,00

8.440.130,00

;EE

5193900;

.0.01.28.846.0900.519

3.3.90.39.00

00

0,00

4.000.000,00

SMFP

20651100

09.01.04.122.0001.2065

3.1.90.11.00

0,00

SMFP

20651300

09.01.04.122.0001.2065

3.1.90.13.01

00

78.432,64

0,00

SMFP

206513001

09.01.04.122.0001.2Ò65,

3.1.91.13.02

00

165.592,84

0,00

3.1.90.04.00

00

686.000,00

0,00

SMPSIUGT

11353900

4.01.04.122.0032.1135

3.3.90.39.00

0,00

189.165,70

SME

20851300

10.01.12.122.0001.2085

3.1.90.13.01

00

400.937,92

0,00

SMPSIUGT

11375100

4.01.06.183.0031.1137

4.4.90.51.00

00

0,00

600.000,00

SME

2085130Ò2

10.01.12.122.0001.2085.

3.1.91.13.05

00

42.857,14

0,00

4.4.90.51.00

00

0,00

800.000,00
115.000,00

SME

20850400

10.01.12.122.0001.2085

SMPSIUGT

23815100

SMPSIUGT

23850400

4.01.06.122.0001.2385

3.1.90.04.00

00

0,00

0,00

SMPSIUGT

23861300

4.01.06.122.0001.2386

3.1.90.13.01

00

0,00

73.310,16

0,00

SMPSIUGT

24005200

4.01.06.181.0032.2400 .

4.4.90.52.00

00

0,00

500.000,00

SMPSIUGT

24035200

4.01.06.183.0031.2403

4.4.90.52.00

00

0,00

500.000,00

SMÒEAAP

2424130Ò1

26.01.04.122.0001.2424

3.1.91.13.02

00

0,00

3.230,42

SM.DEAAP

2432390Ò3

26.01.20.605.0003.2432

3.3.90.39.00

00

0,00

1.329.423,23

SME

20971100

10.01.12.361.0001.2097

3.1.90.11.00

00

57.346.522,00

0,00

SME

20971300

10.01.12.361.0001.2097

3.1.90.13.01

00

660.886,38

0,00

SME

209713001

10.01.12.361.0001.2097

3.1.91.13.02

00

368.608,93

SME

209713002

10.01.12.361.0001.2097

3.1.91.13.05

00

919.689.43

00

1.564.286,00

0,00

SME

21381106

10.01.12.365.0001.2,138

3.1.90.11.00

06

11.650.000,00

0,00

SME

21391100

10.01.12.365.0001.2139

3.1.90.11.00

00

5.000.000,00

0,00

SME

21471100

10.01.12.366.0001.2147

3.1.90.11.00

00

5.000.000,00

0,00

SME

215804001

10.01.12.367.0001.2158

3.1.90.04.00

00

347.000,00

SME

21381100

10.01.12.365.0001.2138

3.1.90.11.00

00

0,00

1 de 3

4.01.04.122.0032.2381

Total Geral

106,610.676,42

106.610.676,42
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à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de
frio industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento,
a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.
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GABINETE DO PREFEITO

§ 25 Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e

acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.

DECRETO Ng 7.061, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.

CAPÍTULO IV

Regulamenta a Lei n5 2.860, de 18 de agosto de
2017, que dispõe sobre o serviço de inspeção e
fiscalização municipal de produtos de origem
animal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 51, IV, da Lei Orgânica deste Município,
Considerando o Processo Administrativo ng 000.014467/2018 e o Ofício n2 053-SEDEAAPGS/2018,
DECRETA:
Art. 12 Fica aprovado o regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem
animal.

DOS ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E DERIVADOS
Art. 55 Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em:
I - barco-fábrica;
II - abatedouro frigorífico de pescado;
III - unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado; e
IV - estação depuradora de moluscos bivalves.
§ 1Q Para os fins deste Regulamento, entende-se por barco-fábrica a embarcação de pesca
destinada à captura ou à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de pescado e produtos de pescado, dotada de instalações de frio industrial,
podendo realizar a industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, a manipulação, a
industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não
comestíveis.
§ 25 Para os fins deste Regulamento, entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o
estabelecimento destinado ao abate de pescado, recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento,
rotulagem, armazenagem
expedição
dos produtos oriundos do abate, podendo realizar recebimento,
ESTADO DOe RIO
DE JANEIRO
manipulação, PREFEITURA
industrialização,MUNICIPAL
acondicionamento,
rotulagem,
armazenagem e expedição de produtos
DE DUQUE
DE CAXIAS
comestíveis e GABINETE
não comestíveis.
DO PREFEITO

Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de setembro de 2018.

j2J

§ 39 Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de pescado3 e
produtos de pescado o estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da
produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição
de pescado e de produtos de pescado, podendo realizar também sua industrialização e o recebimento, a
manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de
produtos não comestíveis.

C w

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO ÚNICO DO DECRETO N9 7.061,13 DE SETEMBRO DE 2018.

§43 Para os fins deste Regulamento, entende-se por estação depuradora de moluscos bivalves
o estabelecimento destinado à recepção, à depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de moluscos bivalves.

TÍTULO I
REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

CAPÍTULO V

CAPÍTULO I

DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS E DERIVADOS

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. I 9 Este Regulamento estabelece os procedimentos que orientam a inspeção industrial e
sanitária dos produtos de origem animal do Município de Duque de Caxias, de acordo como disposto
pela Lei n9 2.860, de 18 de agosto de 2017.

tóss
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Art. 29 Caberá a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca, editar normas
complementares a este Decreto.
CAPÍTULO II
DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA
Art. 39 A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal
abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos:
I - inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais;

Art. 6Q Os estabelecimentos de ovos são classificados em:
I - granja avícola; e
II - unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
§ I 9 Para os fins deste Regulamento, entende-se por granja avícola o estabelecimento
destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem
e à expedição de ovos oriundos, exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização
direta.
§ 22 É permitida à granja avícola a comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento
de ovos e derivados.
§ 39 Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de ovos e
derivados o estabelecimento destinado à produção, à recepção, à ovoscopia, à classificação, à
industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos ou de seus
derivados.
§ 45 É facultada a classificação de ovos quando a unidade de beneficiamento de ovos e
derivados receber ovos já classificados.
§ 52 Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados destinar-se exclusivamente à
expedição de ovos, poderá ser dispensada a exigência de instalações para a industrialização de ovos.

II - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos;
III - avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate;
IV - verificação da água de abastecimento;
V - classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em
legislação específica ou em fórmulas registradas; e
VI - controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos
ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva;
Parágrafo único. O servidor poderá solicitar auxílio de autoridade policial nos casos de risco à
ESTADO
RIO DE JANEIRO
sua integridade
física, deDO
impedimento
ou de embaraço ao desempenho de suas atividades.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VI
DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Art. PREFEITURA
7? Os estabelecimentos
de leite
e derivados
classificados em:
MUNICIPAL
DE DUQUE
DEsão
CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
I - granja leiteira;
II - posto de refrigeração;
III - usina de beneficiamento;
IV - fábrica de laticínios; e
V - queijaria.

CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS

2

Art. 45 Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I - abatedouro frigorífico; e
II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.

§ l 9 Para os fins deste Regulamento, entende-se por granja leiteira o estabelecimento
destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à
rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, podendo também
elaborar derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção, envolvendo as etapas de prébeneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, ralação, fracionamento,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição.
§ 2- Para os fins deste Regulamento, entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento

§
Para os fins deste Regulamento, entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento
destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento,
à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de
frio industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento,
a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.

intermediário entre as propriedades rurais e as usinas de beneficiamento ou fábricas de laticínios
destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao
acondicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária do leite até sua
expedição.

§ 25 Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e
produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à
rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, podendo realizar
industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.

§ 39 Para os fins deste Regulamento, entende-se por usina de beneficiamento o
estabelecimento destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto,
facultando-se a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos, sendo também
permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.

CAPÍTULO IV
DOS ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E DERIVADOS
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produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à
Boletim Oficial
rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, podendo realizar
do Município
nº 6595
industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, aBOLETIM
manipulação, a industrialização,
o

§ 49 Para os fins deste Regulamento, entende-se por fábrica de laticínios o estabelecimento
destinado à fabricação de derivados lácteos, envolvendo as etapas de recepção de leite e derivados, de
transferência, de refrigeração, de beneficiamento, de manipulação, de fabricação, de maturação, de

destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao
acondicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária do leite até sua
expedição.

III - área delimitada e suficiente para construção das instalações industriais e das demais
dependências;
IV - pátio e vias de circulação pavimentados e perímetro industrial em bom estado de

§ 39 Para os fins deste Regulamento, entende-se por usina de beneficiamento o
4 estabelecimento
conservação e limpeza;
Boletim
Oficial
destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase,
ao

acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos, sendo também
permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.
§ 49 Para os fins deste Regulamento, entende-se por fábrica de laticínios o estabelecimento
destinado à fabricação de derivados lácteos, envolvendo as etapas de recepção de leite e derivados, de
transferência, de refrigeração, de beneficiamento, de manipulação, de fabricação, de maturação, de
fracionamento, de ralação, de acondicionamento, de rotulagem, de armazenagem e de expedição de
derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.
§ 59 Para os fins deste Regulamento, entende-se por queijaria o estabelecimento localizado em
propriedade rural destinado à fabricação de queijos tradicionais com características específicas,
elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção, que envolva as etapas de fabricação,
maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição, e que encaminhe o produto a
uma fábrica de laticínios ou usina de beneficiamento, caso não realize o processamento completo do
queijo.
CAPÍTULO VII
DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ABELHAS E DERIVADOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
Art. PREFEITURA
89 Os estabelecimentos
de produtos
de abelhas
e derivados são classificados em:
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I - unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas; e

I! - entreposto de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados.
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V - dependências compatíveis com a finalidade do estabelecimento e apropriadas para
recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação,
acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-primas e
produtos comestíveis ou não comestíveis;

acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto,
do Município
BOLETIM
nº 6595
obtenção,
facultando-se a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o

VI - dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por paredes
inteiras daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas não relacionadas
com a produção;
VII - dependências, instalações ou local identificado para armazenagem de ingredientes,
aditivos, coadjuvantes de tecnologia, embalagens, rotulagem, materiais de higienização, produtos
químicos e substâncias utilizadas no controle de pragas;
VIII - ordenamento das dependências, das instalações e dos equipamentos, para evitar
estrangulamentos no fluxo operacional e prevenir a contaminação cruzada;
IX - paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas ou construídas com material
impermeável para facilitar a higienização;
X - pé-direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e
ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
atender às condições
higiênico-sanitárias
e tecnológicas específicas para suas finalidades;
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
XI - forro nas dependências onde se realizem trabalhos de recepção, manipulação e preparo de
GABINETE DO PREFEITO
matérias-primas e produtos comestíveis;
7
XII - pisos impermeabilizados com material de fácil higienização, construídos de forma a facilitar
a coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus efluentes sanitários e industriais;
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§ l 9 Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de extração e beneficiamento de
produtos de abelhas o estabelecimento destinado ao recebimento de matérias-primas de produtores
rurais, à extração, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos de
abelhas, facultando-se o beneficiamento e o fracionamento.
§ 29 Para os fins deste Regulamento, entende-se por entreposto de beneficiamento de
produtos de abelhas e derivados o estabelecimento destinado à recepção, à classificação, ao
beneficiamento, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição
de produtos e matérias-primas pré-beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de produtos
de abelhas e derivados, facultando-se a extração de matérias-primas recebidas de produtores rurais.
§ 39 É permitida a recepção de matéria prima previamente extraída pelo produtor rural, desde
que atendido o disposto neste Regulamento e em normas complementares.

CAPÍTULO VIII

XIII - ralos de fácil higienização e sifonados;
XIV - barreiras sanitárias que possuam equipamentos e utensílios específicos nos acessos à área
de produção e pias para a higienização de mãos nas áreas de produção;
XV - janelas, portas e demais aberturas construídas e protegidas de forma a prevenir a entrada
de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades;
XVI - dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em todas
as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis, de modo a evitar que os
raios solares prejudiquem a natureza dos trabalhos nestas dependências;
XVII - equipamentos, mesas, bancadas e utensílios resistentes à corrosão, de fácil higienização
e atóxicos que não permitam o acúmulo de resíduos;
XVIII - equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação calibrados e
aferidos e considerados necessários para o controle técnico e sanitário da produção;
XIX - dependência ou local identificado para higienização de recipientes utilizados no transporte
de matérias-primas e produtos;
XX - equipamentos e utensílios exclusivos para produtos não comestíveis e identificados na cor
vermelha;

DOS ESTABELECIMENTOS DE ARMAZENAGEM

XXI - rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e distribuição, em
volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais e, quando for o caso, instalações
para tratamento de água;

Art. 99 Os estabelecimentos de armazenagem são classificados em:
I - entreposto de produtos de origem animal; e

XXII - água potável nas áreas de produção industrial;

II - casa atacadista.
§ l 9 Entende-se por entreposto de produtos de origem animal o estabelecimento destinado
exclusivamente à recepção, à armazenagem e à expedição de produtos de origem animal, comestíveis

XXIII - rede diferenciada e identificada para água não potável, quando a água for utilizada para
outras aplicações, de forma que não ofereça risco de contaminação aos produtos;

ou não comestíveis, que necessitem ou não de conservação pelo emprego de frio industrial, dotado de
instalações específicas para realização de reinspeção.

XXIV - rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a higienização dos pontos de
coleta de resíduos, dotada de dispositivos e equipamentos destinados a prevenir a contaminação das
áreas industriais;

§ 29 Entende-se por casa atacadista o estabelecimento registrado no órgão regulador da saúde
que receba e armazene produtos de origem animal procedentes do comércio interestadual ou
internacional prontos para comercialização, acondicionados e rotulados, para efeito de reinspeção.

XXV - vestiários e sanitários em número proporcional ao quantitativo de funcionários, com fluxo
interno adequado, podendo estar instalado em construção ou habitação próxima ao local de produção;

§ 39 Nos estabelecimentos citados nos § l 9 e § 29, não serão permitidos quaisquer trabalhos de
manipulação, de fracionamento ou de reembalagem.

XXVI - local para realização das refeições, de acordo com o previsto em legislação específica dos
órgãos competentes;

CAPÍTULO IX

XXVIIESTADO
- locais eDO
equipamentos
que possibilitem a realização das atividades de inspeção e de
RIO DE JANEIRO
fiscalização sanitárias;
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
XXVIII - água fria e quente nas dependências de manipulação e preparo de produtos;

DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS
Art. 10. Os estabelecimentos de produtos não comestíveis são classificados como unidade de
beneficiamento de produtos não comestíveis e somente poderão ser Registrados no Serviço de Inspeção
Municipal (SIM),
após regulamentação
específica e municipalização da atividade pelo SIM.
ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO
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CAPÍTULO X

XXIX - dispor de instalações de frio suficiente e adequada conforme necessário e dispositivos de
controle de temperatura nos equipamentos resfriadores e congeladores, nos túneis, nas câmaras, nas
antecâmaras e nas dependências de trabalho industrial;
8
XXX - instalações e equipamentos para recepção, armazenamento e expedição dos resíduos não
comestíveis;
XXXI - local, equipamentos e utensílios destinados à realização de ensaios laboratoriais, se
necessário;
XXXII - gelo de fabricação própria ou adquirido de terceiros;

DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS

XXXIII - dependência específica dotada de ar filtrado e pressão positiva, se necessário;

Art. 11. Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento que não esteja
completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destine, conforme projeto aprovado
pelo SIM.

XXXIV - equipamentos apropriados para a produção de vapor, se necessário; e
XXXV - laboratório adequadamente equipado, caso necessário, para a garantia da qualidade e
da inocuidade do produto.

Parágrafo único. As instalações e os equipamentos de que trata o caput do art. 11
compreendem as dependências mínimas, os equipamentos e os utensílios diversos, em face da
capacidade de produção de cada estabelecimento e do tipo de produto elaborado.

Art. 13. Os estabelecimentos de carnes e derivados, respeitadas as particularidades
tecnológicas cabíveis, também devem dispor de:

Art. 12. O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes condições
básicas e comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios
estabelecidos em normas complementares:

I - instalações e equipamentos para recepção e acomodação dos animais, com vistas ao
atendimento dos preceitos de bem-estar animal, localizados a uma distância que não comprometa a
inocuidade dos produtos;

I - localização em pontos distantes ou isolados de fontes emissoras de mau cheiro e de
potenciais contaminantes;

doença;

II - localização em terreno com área suficiente para circulação e fluxo de veículos de transporte;
III - área delimitada e suficiente para construção das instalações industriais e das demais
dependências;
IV - pátio e vias de circulação pavimentados e perímetro industrial em bom estado de
conservação e limpeza;
V - dependências compatíveis com a finalidade do estabelecimento e apropriadas para
obtenção, recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação,
acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-primas e
produtos comestíveis ou não comestíveis;
VI - dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por paredes
inteiras daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas não relacionadas
com a produção;

II - instalações específicas para exame e isolamento de animais doentes ou com suspeita de
III - instalação específica para necropsia com forno crematório anexo, autoclave ou outro
equipamento equivalente, destinado à destruição dos animais mortos e de seus resíduos;
IV - instalações e equipamentos para higienização e desinfecção de veículos transportadores de
animais; e
V - instalações e equipamentos apropriados para recebimento,
armazenamento e expedição de produtos não comestíveis, quando necessário.

processamento,

Art. 14. Os estabelecimentos de pescado e derivados, respeitadas as particularidades
tecnológicas cabíveis, também devem dispor de:
I - cobertura que permita a proteção do pescado durante as operações de descarga nos
estabelecimentos que possuam cais ou trapiche;
II - câmara de espera e equipamento de lavagem do pescado nos estabelecimentos que o
recebam diretamente da produção primária;

III - instalação específica para necropsia com forno crematório anexo, autoclave ou outro
equipamento equivalente, destinado à destruição dos animais mortos e de seus resíduos;
IV - instalações e equipamentos para higienização e desinfecção de veículos transportadores de
animais; e

Sexta-feira
V - instalações e equipamentos apropriados para recebimento,
14
de Setembro
de 2018
armazenamento
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não comestíveis, quando necessário.

Art. 28. O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado,
desde que as instalações e equipamentos atendam às exigências técnicas específicas para cada espécie,
sem prejuízo dos diferentes fluxos operacionais.
Parágrafo único.

O abate de que trata este artigo pode ser realizado desde que seja
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Art. 14. Os estabelecimentos de pescado e derivados, respeitadas as particularidades
tecnológicas cabíveis, também devem dispor de:

Art. 29. Os produtos de origem animal podem ser reinspecionados sempre que necessário
antes de sua liberação para consumo.

I - cobertura que permita a proteção do pescado durante as operações de descarga nos
estabelecimentos que possuam cais ou trapiche;

Parágrafo único. As matérias-primas e os produtos de origem animal submetidos à reinspeção,
os critérios de amostragem e os demais procedimentos serão definidos em norma complementar.

II - câmara de espera e equipamento de lavagem do pescado nos estabelecimentos que o
recebam diretamente da produção primária;

Art. 30. O pedido de registro ou relacionamento das propriedades e estabelecimentos
obedecerá as seguintes etapas:
ESTADOfeita
DO RIO
JANEIROde vistoria inicial do terreno e/ou das instalações;
I - solicitação,
pelo DE
interessado,
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
II - inspeção
prévia
do
terreno
GABINETE DO PREFEITO e/ou das instalações, com emissão do "Termo de Vistoria
Técnica" por médico veterinário do órgão de inspeção ou Fiscalização Sanitária Municipal, informando a

III - local para lavagem e depuração dos moluscos bivalves, tratando-se de estação depuradora
de moluscos bivalves; e
IV - instalações
e equipamentos
específicos para o tratamento e o abastecimento de água do
ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
mar limpa, quando
esta forMUNICIPAL
utilizada em DE
operações
de pescado, observando os
PREFEITURA
DUQUEde
DEprocessamento
CAXIAS
parâmetros definidos
pelo DO
órgão
competente.
GABINETE
PREFEITO

Parágrafo único. Os barcos-fábrica devem atender às mesmas condições exigidas para os
estabelecimentos em terra, no que for aplicável.
Art. 15. Os estabelecimentos de ovos e derivados, respeitadas as particularidades tecnológicas
cabíveis de cada estabelecimento, também devem dispor de instalações e equipamentos para a
ovoscopia e para a classificação dos ovos.
Art. 16. Os estabelecimentos de leite e derivados, respeitadas as particularidades tecnológicas
cabíveis, também devem dispor de:
I - instalações e equipamentos para a ordenha, separados fisicamente das dependências
industriais, no caso de granja leiteira; e
II - instalações de ordenha separadas fisicamente da dependência para fabricação de queijo, no
caso das queijarias.
Parágrafo único. Quando a queijaria não realizar o processamento completo do queijo, a
fábrica de laticínios ou usina de beneficiamento será co-responsável por garantir a inocuidade do
produto por meio da implantação e do monitoramento de programas de sanidade do rebanho e de
programas de autocontroles.
Art. 17. Os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados classificados como unidade
de extração de produtos de abelhas e derivados poderão ser instalados em veículos providos de
equipamentos e instalações que atendam às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas, constituindose em uma unidade móvel.
Art. 18. O SIM poderá exigir alterações na planta industrial, nos processos produtivos e no
fluxograma de operações, com o objetivo de assegurar a execução das atividades de inspeção e garantir
a inocuidade do produto e a saúde do consumidor.
Art. 19. As exigências referentes à estrutura física, às dependências, particularidades
tecnológicas, e aos equipamentos de todos os estabelecimentos industriais e agroindustriais de
produtos de origem animal, serão disciplinadas em normas complementares específicas, observado o
risco mínimo de disseminação de doenças para saúde animai, de pragas e de agentes microbiológicos,
físicos e químicos prejudiciais à saúde pública e aos interesses dos consumidores.
§ l 9 Deverá ser observada a particularidade do processo produtivo industrial de cada
estabelecimento.
§ 29 A aplicação de tecnologias poderá ser sublimada, substituída ou adaptada conforme
avaliação do risco, após observado o tamanho, tipo, processo, área, local, fluxo e capacidade produtiva
de cada estabelecimento.
Art. 20. Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assegurar que todas as etapas de
fabricação dos produtos de origem animal sejam realizadas de forma higiênica, a fim de se obter
produtos que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à segurança e ao
interesse do consumidor.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Art. 21. As instalações, os equipamentos e os utensílios dos estabelecimentos devem ser
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
mantidos em condições
de DO
higiene
antes, durante e após a realização das atividades industriais.
GABINETE
PREFEITO
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situação em relação ao terreno, estado de instalações e equipamentos, bem como das redes de
li
abastecimento de água e de esgoto, descrevendo a sua procedência e escoadouro e apontando as
exigências porventura existentes; e
III
- apresentação do croqui da propriedade ou do estabelecimento, com metragem,
identificação das dependências e localização dos equipamentos, visando a análise quanto as condições
de viabilidade e operacionalidade, bem como as eventuais modificações a serem feitas;
Art. 31. Cumpridas as exigências constantes da legislação aplicável a matéria, o órgão de
inspeção municipal publicará no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias o registro ou
relacionamento da propriedade ou do estabelecimento, bem como o registro dos produtos a serem
elaborados, sendo posteriormente expedido o "TÍTULO DE REGISTRO".
Art. 32. Qualquer ampliação, remodelação ou construção nas propriedades e estabelecimentos
registrados ou relacionados, tanto de suas dependências como das instalações, só pode ser feita após
análise e aprovação prévia dos projetos pelo órgão de inspeção municipal.
Art. 33. Para fins deste Regulamento, nenhuma modificação nos atos constitutivos das
sociedades ou na inscrição do empresário individual, prevista na legislação federal ou estadual aplicável,
deve ser feita sem que concomitantemente seja realizada a competente transferência de
responsabilidade do registro ou relacionamento para o novo sócio ou adquirente ou requerido o seu
cancelamento junto ao órgão de inspeção municipal.
§ 1Q As modificações nos atos constitutivos das sociedades ou na inscrição do empresário
individual que importem na alteração de sua titularidade, transferem ao novo sócio ou adquirente a
responsabilidade pelo cumprimento de todas as exigências anteriormente formuladas pelo órgão de
inspeção municipal, independentemente de outras que sejam determinadas.
§ 25 As modificações nos atos constitutivos das sociedades ou na inscrição do empresário
individual que importem na transferência de responsabilidade deverão obedecer os dispositivos
aplicáveis ao registro ou relacionamento de novas propriedades ou estabelecimentos.
§ 39 Enquanto não efetivada a transferência de que trata este artigo a responsabilidade será
solidária entre os antigos e os novos titulares das empresas individuais de responsabilidade limitada,
empresários individuais, microempresário, microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades
empresariais.
Art. 34. Qualquer propriedade ou estabelecimento que interrompa seu funcionamento deve
comunicar imediatamente, por escrito, ao órgão de inspeção municipal e só poderá reiniciar suas
atividades mediante inspeção prévia de todas as dependências, instalações e equipamentos.
Art. 35. Nas hipóteses em que a inspeção municipal constatar a industrialização, manipulação
e transporte de produtos de origem animal, sem que as propriedades e estabelecimentos estejam
DO RIO
DE JANEIRO
registrados ou ESTADO
relacionados
na forma
prescrita por este Regulamento, ou por legislação específica,
PREFEITURA
DUQUE DEcompetentes
CAXIAS
deverá notificar
a infração MUNICIPAL
aos órgãos eDE
autoridades
para eventual apuração de
GABINETE
DO
PREFEITO
responsabilidade e aplicação de sanções cabíveis.
CAPÍTULO XI
DO PESSOAL
Art. 36. O pessoal que trabalhe com produtos comestíveis deve usar uniforme compatível com
o tipo de atividade e a critério da inspeção, de cor clara e limpo, ficando vedada a sua utilização fora da
propriedade ou do estabelecimento.

Parágrafo único. Os procedimentos de higienização devem ser realizados regularmente e
sempre que necessário, respeitando-se as particularidades de cada setor industrial, de forma a evitar a
contaminação dos produtos de origem animal.

Art. 37. Sem prejuízo do disposto em legislação complementar, é proibido ao pessoal que
trabalha com produtos comestíveis:

Art. 22. Os estabelecimentos devem possuir programa eficaz e contínuo de controle integrado
de pragas e vetores.

I - deixar de submeter-se a exames médicos anuais, ou sempre que necessário, que os
habilitem a manipular alimentos;

Art. 23. As matérias-primas, os insumos e os produtos devem ser mantidos em condições que
previnam contaminações durante todas as etapas de elaboração, desde a recepção até a expedição,
incluído o transporte.

II - apresentar-se para o serviço com sintomas ou doenças infecciosas, abscessos ou
supurações cutâneas;

Art. 24. Os reservatórios de água devem ser protegidos de contaminação externa e
higienizados regularmente e sempre que for necessário.
Art. 25. As fábricas de gelo e os silos utilizados para seu armazenamento devem ser
regularmente higienizados e protegidos contra contaminação.
Art. 26. Será permitida a armazenagem de produtos de origem animal comestíveis de natureza
distinta em uma mesma câmara, desde que seja feita com a devida identificação, que não ofereça
prejuízos à inocuidade e à qualidade dos produtos e que haja compatibilidade em relação à temperatura
de conservação, ao tipo de embalagem ou ao acondicionamento.
Art. 27. Será permitida a utilização de instalações e equipamentos destinados à fabricação de
produtos de origem animal para a elaboração e armazenagem de produtos que não estejam sujeitos ao
registro no SIM, desde que não haja prejuízo das condições higiênico-sanitárias e da segurança dos
produtos sob inspeção, ficando a permissão condicionada à avaliação dos perigos associados a cada
produto.
Art. 28. O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado,
desde que as instalações e equipamentos atendam às exigências técnicas específicas para cada espécie,
sem prejuízo dos diferentes fluxos operacionais.
Parágrafo único. O abate de que trata este artigo pode ser realizado desde que seja
evidenciada a completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante
todas as etapas do processo operacional, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive
quanto à higienização das instalações e dos equipamentos.
Art. 29. Os produtos de origem animal podem ser reinspecionados sempre que necessário
antes de sua liberação para consumo.
Parágrafo único. As matérias-primas e os produtos de origem animal submetidos à reinspeção,
os critérios de amostragem e os demais procedimentos serão definidos em norma complementar.
Art. 30. O pedido de registro ou relacionamento das propriedades e estabelecimentos

III - praticar qualquer ato que de alguma forma possa contaminar o alimento, tais como fumar
ou cuspir;
IV - usar adornos; e
V - apresentar qualquer tamanho de barba.

CAPÍTULO XII
DA HIGIENE DAS PROPRIEDADES E ESTABELECIMENTOS
Art. 38. As dependências e equipamentos das propriedades e estabelecimentos devem ser
mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização dos trabalhos industriais e as
águas residuais devem ter destino conveniente, podendo o órgão de inspeção municipal determinar o
tratamento artificial antes do seu despejo.
Art. 39. Os pisos e as paredes do estabelecimento, assim como os equipamentos, utensílios e
instrumentos de trabalho, devem ser limpos ou lavados diariamente e desinfetados pelo emprego de
substâncias previamente aprovadas pelo órgão competente, quando for o caso.
Art. 40. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas, tais como insetos e
roedores, através da implantação do Programa de Controle Integrado de Pragas realizado por
profissionais credenciados de firmas especializadas, registradas no órgão competente, nas dependências
não destinadas à manipulação ou ao depósito de produtos comestíveis, mediante conhecimento do
órgão de inspeção municipal.
Art. 41. É proibido fazer refeições nos locais onde se realizem trabalhos industriais, bem como
depositar produtos, objetos e materiais estranhos à finalidade da dependência, ou ainda guardar roupas
de qualquer natureza.
Art. 42. É proibido estocar, nas salas de recebimento, manipulação, fabricação, nos depósitos
de produtos e nas câmaras frigoríficas ou de cura, material estranho aos trabalhos da dependência.
13
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Art. 40. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas, tais como insetos e
roedores, através da implantação do Programa de Controle Integrado de Pragas realizado por
profissionais credenciados de firmas especializadas, registradas no órgão competente, nas dependências
não destinadas à manipulação ou ao depósito de produtos comestíveis, mediante conhecimento do
órgão de inspeção municipal.
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Art. 41. É proibido fazer refeições nos locais onde se realizem trabalhos industriais, bem como
depositar produtos, objetos e materiais estranhos à finalidade da dependência, ou ainda guardar roupas
de qualquer natureza.
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Art. 63. Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou embalados em
recipientes ou continentes que confiram a necessária proteção, atendidas as características específicas
do produto e as condições de armazenamento e transporte.

Art. 43. Não é permitido o acondicionamento de matérias-primas e produtos destinados à
alimentação humana em veículos de transporte ou em recipientes que tenham servido a produtos não
comestíveis.

§ 1- O material utilizado para a confecção das embalagens que entram em contato direto com
o produto deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde.

Art. 44. 0 órgão de inspeção municipal determinará, sempre que julgar necessário, a
substituição, raspagem, pintura ou reforma em pisos, paredes, teto e equipamentos.

§ 29 Quando houver interesse sanitário ou tecnológico, de acordo com a natureza do produto,
pode ser exigida embalagem ou acondicionamento específico.

Art. 45. As caixas de sedimentação de substâncias residuais devem ser frequentemente limpas
e inspecionadas.

Art. 64. É permitida a reutilização de recipientes para o envase ou o acondicionamento de
produtos e de matérias-primas utilizadas na alimentação humana quando íntegros e higienizados, a
critério do SIM.

CAPÍTULO XIII

Seção I

DO TRANSPORTE E DO TRÂNSITO DOS PRODUTOS

Da Rotulagem em Geral

Art. 46. 0 transporte de produtos de origem animal deve ser feito em veículos apropriados e
fechados, acondicionados higienicamente em recipientes adequados.

Art. 65. Para os fins deste Regulamento, entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição,
legenda, imagem e toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada,
gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem ou contentores do produto de origem
animal destinado ao comércio, com vistas à identificação.

Art. 47. 0 transporte deve estar provido de isolamento térmico e/ou dotados de unidade
frigorífica, conforme necessidade técnica e de conservação do alimento a ser transportado.
Parágrafo único. O alimento poderá ser transportado com produtos ou mercadorias de outra
natureza quando estiverem devidamente protegidos e não haver risco de contaminação ou
incorporação de odores ou outros elementos que possam interferir na inocuidade e segurança deles.
Art. 48. As matérias-primas e os produtos de origem animal, quando devidamente rotulados e
procedentes de estabelecimentos sob inspeção federal ou estadual, têm livre trânsito e podem ser
expostos ao consumo ou serem utilizados pelos estabelecimentos do município de Duque de Caxias,
bem como de outros estabelecimentos devidamente registrados no SIM.
Art. 49. Os produtos de origem animal, procedentes de propriedades ou estabelecimentos
registrados ou relacionados no órgão de inspeção municipal, poderão ser comercializados em todo o
território nacional, desde que haja a habilitação do SIM ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI).
Parágrafo único. O estabelecimento registrado no SIM, poderá, em qualquer momento, solicitar
a adesão diretamente ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), sem prejuízos de seu Registro no SIM.
Art. 50. Os produtos de origem animal não identificados por meio de marcas oficiais, quando
em trânsito, devem estar acompanhados do "Certificado Sanitário" ou "Guia de Trânsito", assim como
as matérias-primas e produtos destinados ao aproveitamento condicional.

Art. 67. As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com caracteres legíveis, em
cor contrastante com o fundo e indeléveis, conforme legislação específica.
Art. 68. Os rótulos devem possuir identificação que permita a rastreabilidade dos produtos.
Art. 69. Os rótulos somente podem ser utilizados nos produtos registrados aos quais
correspondam, devendo constar destes a declaração do número de registro do produto no SIM.
Parágrafo único. As informações expressas na rotulagem devem retratar fidedignamente a
verdadeira natureza, a composição e as características do produto.
Art. 70. Além de outras exigências previstas neste Regulamento, em normas complementares
e em legislação específica, os rótulos devem conter, de forma clara e legível:
I - nome do produto;
II - nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor;
III - nome empresarial e endereço do importador, no caso de produto de origem animal
importado;
IV - carimbo
oficial
do SIM;
ESTADO
DO RIO
DE JANEIRO
PREFEITURA
DUQUE DE CAXIAS
V - CNPJ
ou CPF, nosMUNICIPAL
casos em queDE
couber;
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VI - marca comercial do produto, quando houver;

CAPÍTULO XIV
DAS OBRIGAÇÕES DAS PROPRIEDADES E ESTABELECIMENTOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Art. 51.
Os responsáveis
pelas propriedades
e estabelecimentos
ficam obrigados a:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
GABINETE
PREFEITO
I - cumprir
e fazerDO
cumprir
todas as exigências contidas neste Regulamento; e
II - manter pessoal habilitado na gerência dos trabalhos técnicos do estabelecimento;

Art. 66. O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de transporte dos
produtos e, quando em contato direto com o produto, o material utilizado em sua confecção deve ser
previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde.

VII - data de fabricação, prazo de validade e identificação do lote;
VIII - lista de ingredientes e aditivos;
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Parágrafo único. Cada propriedade ou estabelecimento deve manter o controle descrito e
auditável da qualidade de suas operações e produtos, mediante a implantação de auto controles,
assegurando a inocuidade dos alimentos produzidos, além dos exames de rotina e fiscais efetuados em
laboratórios.
Art. 52. Os exames laboratoriais serão previstos em Regulamento especifico conforme cada
atividade industrial ou agroindustrial prevista neste Regulamento.
Art. 53. A coleta de amostras para Análises Fiscais e avaliação dos resultados microbiológicos,
físico-químicos, e demais que se fizerem necessários à verificação da conformidade dos processos
produtivos ou dos produtos de origem animal, podendo abranger também aqueles existentes nos
mercados de consumo.
Art. 54. As marcas oficiais que estejam em desacordo com este Regulamento somente poderão
ser utilizadas mediante autorização expressa do órgão de inspeção municipal.
Art. 55. Nenhum estabelecimento previsto neste Regulamento pode ser alienado, alugado ou
arrendado, sem que, concomitantemente, seja feita a transferência do registro ou do relacionamento
junto ao SIM.
Art. 56. 0 processo de transferência obedecerá, no que for aplicável, o mesmo critério
estabelecido para o registro ou para o relacionamento.
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IX - indicação do número de registro do produto na Diretoria do Serviço de Inspeção Sanitária;
X - identificação do país de origem;
XI - instruções sobre a conservação do produto;
XII - indicação quantitativa, conforme legislação do órgão competente; e
XIII - instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário.
§ 1^ A data de fabricação e o prazo de validade, expressos em dia, mês e ano, e a identificação
do lote, devem ser impressos, gravados ou declarados por meio de carimbo, conforme a natureza do
continente ou do envoltório, observadas as normas complementares.
§ 29 No caso de terceirização da produção, deve constar a expressão "Fabricado por", ou
expressão equivalente, seguida da identificação do fabricante, e a expressão "Para", ou expressão
equivalente, seguida da identificação do estabelecimento contratante.
§ 39 Quando ocorrer apenas o processo de fracionamento ou de embalagem de produto, deve
constar a expressão "Fracionado por" ou "Embalado por", respectivamente, em substituição à
expressão "fabricado por".
§ 45 Nos casos de que trata o § 3g, deve constar a data de fracionamento ou de embalagem e a
data de validade, com prazo menor ou igual ao estabelecido pelo fabricante do produto, exceto em
casos particulares, conforme critérios definidos pelo Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem
Animal.
§ 55 Para a indicação do número de registro do produto na Diretoria de Inspeção de Produtos

CAPÍTULO XV
DO REGISTRO DOS PRODUTOS, DA EMBALAGEM, DA ROTULAGEM E DOS CARIMBOS DE INSPEÇÃO

de Origem Animal, deverá ser utilizada a frase "Registrado na Secretaria Municipal de Agricultura sob o
n.e 000/00", onde o primeiro número corresponde ao número do registro do estabelecimento e o
segundo, ao número do registro do produto.

Art. 57. O registro do estabelecimento e de produtos atenderá o procedimento adotado pelo
órgão de inspeção municipal, previstos em Lei.

Art. 71. Se a empresa também for inscrita no Programa PROSPERAR AGROINDÚSTRIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a mesma deverá seguir ainda a legislação especifica.

Parágrafo único. O registro de que trata o caput do art. 57 abrange a formulação, o processo
de fabricação e o rótulo.

Art. 72. Nos rótulos, podem constar referências a prêmios ou a menções honrosas, desde que
devidamente comprovadas as suas concessões.

Art. 58. Os rótulos também devem obedecer a legislação federal em vigor.

Art. 73. Na composição de marcas, é permitido o emprego de desenhos alusivos a elas.

Art. 59. Os produtos não previstos neste Regulamento ou em normas complementares serão
registrados mediante aprovação prévia pelo SIM.
Art. 60. A confecção dos rótulos, das etiquetas de identificação e dos carimbos oficiais só
poderão ser realizados após finalizado o processo de registro dos produtos.
Art. 61. Nenhuma modificação na formulação, no processo de fabricação ou no rótulo pode ser
realizada sem prévia atualização do registro no SIM.
Art. 62. O registro será cancelado quando houver descumprimento do disposto na legislação.
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Parágrafo único. O uso de marcas, de dizeres ou de desenhos alusivos a símbolos ou quaisquer
indicações referentes a atos, a fatos ou a estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, deve cumprir a legislação específica.
Art. 74. Nos rótulos dos produtos de origem animal é vedada a presença de expressões,
marcas, vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações
gráficas que possam transmitir informações falsas, incorretas, insuficientes ou que possam, direta ou
indiretamente, induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano em relação à verdadeira
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natureza, composição, rendimento, procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, características
nutritivas ou forma de uso do produto.

esquerda e fora do triângulo e os dizeres " de Agricultura" na aresta superior direita também fora do
triângulo, sendo que ambas acompanham a inclina;'ao das respectivas arestas, e

§ l 5 Os rótulos dos produtos de origem animal não podem destacar a presença ou ausência de
componentes que sejam intrínsecos ou próprios de produtos de igual natureza, exceto nos casos
previstos em legislação específica.

humana;

d) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados na alimentação
III - modelo 3:

§ 25 Os rótulos dos produtos de origem animal não podem indicar propriedades medicinais ou
terapêuticas.

a) dimensões:

§ 39 O uso de alegações de propriedade funcional ou de saúde em produtos de origem animal
deve ser previamente aprovado pelo órgão regulador da saúde, atendendo aos critérios estabelecidos
em legislação específica.

2. 15cm (quinze centímetros) de lado quando aplicado em sacarias;

§ 45 As marcas que infringirem o disposto neste artigo sofrerão restrições ao seu uso.
Art. 75. Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou pintados, respeitados a
ortografia oficial e o sistema legal de unidades e de medidas.

1. 3cm (três centímetros) de lado quando aplicado em rótulos ou etiquetas; ou
b) forma: quadrada;
c) dizeres: idênticos e na mesma ordem que aqueles adotados nos carimbos precedentes e
dispostos todos no sentido horizontal; a expressão "Sec. Municipal de Agricultura" deve estar disposta
ao longo da borda superior externa; e

Art. 76. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado de modo que esconda ou encubra,
total ou parcialmente, dizeres obrigatórios de rotulagem ou o carimbo do SIM.

d) uso: para rótulos, etiquetas ou sacarias de produtos não comestíveis;

Art. 77. A rotulagem dos produtos de origem animal deve atender às determinações
estabelecidas neste Regulamento, em normas complementares e em legislação específica.

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);

Art. 78. A regulamentação rotulagem em particular e específica, será prevista em legislação
conforme cada atividade industrial ou agroindustrial prevista neste Regulamento.
Parágrafo único. Será utilizada também a legislação existente adotada pelos órgãos de inspeção
Federal, Estadual e de Saúde.

Seção II

IV - modelo 4:

b) forma: retangular no sentido horizontal;
c) dizeres: a palavra "Duque de Caxias / RJ" colocada horizontalmente no canto superior
esquerdo, seguida das iniciais "S.I.M."; e logo abaixo destes, a palavra "condenado" também no sentido
horizontal; e
d) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças;
V - modelo 5:

Dos Carimbos de Inspeção
Art. 79. O carimbo de inspeção representa a marca oficial do SIM e constitui a garantia de que
o produto é procedente de estabelecimento inspecionado e fiscalizado pelo SIM.
Art. 80. O número de registro do estabelecimento deve ser identificado no carimbo oficial
cujos formatos, dimensões e empregos são fixados neste Regulamento.
§ l 9 O carimbo deve conter:
I - a expressão "Sec. Municipal de Agricultura", em caixa alta;

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);
b) forma: retangular no sentido horizontal;
c) dizeres: a palavra "Duque de Caxias / RJ" colocada horizontalmente no canto superior
esquerdo; abaixo no canto inferior esquerdo, as iniciais "S.I.M."; na lateral direita, dispostas
verticalmente as letras "E", "S" ou "C" com altura de 5cm (cinco centímetros); ou "TF" ou "FC" com
altura de 2,5cm (dois centímetros e meio) para cada letra; e
d) uso: para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao preparo de produtos submetidos aos
processos de esterilização pelo calor (E), de salga (S), de cozimento (C), de tratamento pelo frio (TF) ou
de fusão pelo calor (FC); e

II - a palavra "Duque de Caxias - RJ", em caixa alta;
III - palavra "Inspecionado", em caixa alta;

VI - modelo
6:
ESTADO

IV - o número de registro do estabelecimento ou propriedade; e
DO RIOem
DEcaixa
JANEIRO
V - asESTADO
iniciais "S.I.M.",
alta, que significa Serviço de Inspeção Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Art. 81. Os carimbos do SIM devem obedecer exatamente à descrição e aos modelos
GABINETE DO PREFEITO
determinados neste Regulamento e em normas complementares, respeitadas as dimensões, a forma, os
18
dizeres, o tipo e o corpo de letra e devem ser colocados em destaque nas caixas e outras embalagens,
nos rótulos ou nos produtos, numa cor única, de preferência preta, quando impressos, gravados ou
litografados.

Parágrafo único. Nos casos de embalagens pequenas, cuja superfície visível para rotulagem
seja menor ou igual a 10 cm2 (dez centímetros quadrados), o carimbo não necessita estar em destaque
em relação aos demais dizeres constantes no rótulo.
Art. 82. Quando constatadas irregularidades nos carimbos, estes devem ser imediatamente
inutilizados pelo SIM.
Art. 83. Os diferentes modelos de carimbos do SIM a serem usados nos estabelecimentos
inspecionados e fiscalizados pelo SIM devem obedecer às seguintes especificações, além de outras
previstas em normas complementares:
I - modelo 1:
a) dimensões: 4cm x 4cm x 4cm (quatro centímetros, por quatro centímetros por quatro

D O R IO D E J A N E IR O

PREFEITURA
DE DUQUE
DE CAXIAS
a) dimensões:
15mmMUNICIPAL
(quinze milímetros)
de diâmetro;
GABINETE DO PREFEITO
b) forma: circular;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e sobre as iniciais
"S.I.M." colocadas horizontalmente, e a palavra "Duque de Caxias / RJ" acompanhando a borda superior
20
interna do círculo; logo abaixo do número, a palavra "Inspecionado" seguindo a borda inferior do
círculo; e
d) uso: em lacres utilizados no fechamento e na identificação de contentores e meios de
transporte de matérias-primas e produtos que necessitem de certificação sanitária, de amostras de
coletas fiscais e nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de dependências e de
estabelecimentos, podendo ser de material plástico ou metálico.

CAPÍTULO XVI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 84. Para o registro de estabelecimentos agroindustriais de pequeno e médio porte, serão
seguidas as normas constantes em Regulamentação específica Federal ou Estadual.
Art. 85. Os casos omissos ou as dúvidas que se suscitarem na execução deste Regulamento
serão resolvidos pelo SIM, com base em informações técnico-científicas.

centímetros);
b) forma: triangular;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, ao centro e acima da palavra
"Inspecionado", colocada horizontalmente na base interna do triângulo, a palavra "Duque de Caxias /
RJ" abaixo e na base do triângulo e do lado externo dele. Logo acima do número de registro do
estabelecimento devem constar as iniciais "S.I.M.", e

Art. 86. As penalidades aplicadas, após o trânsito em julgado administrativo, serão
consideradas para a determinação da reincidência em relação a fato praticado depois do início da
vigência deste regulamento.

d) uso: para carcaça ou quartos de bovídeos, de equídeos, de suídeos, de ovinos e de caprinos
em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das carcaças;
II - modelo 2:
a) dimensões:
1. lcm (um centímetro) de diâmetro, quando aplicado em embalagens com superfície visível
para rotulagem menor ou igual a 10cm2 (dez centímetros quadrados);
2. 2cm (dois centímetros) ou 3cm (três centímetros) de diâmetro, quando aplicado nas
embalagens de peso até lkg (um quilograma);
3. 4cm (quatro centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a
lkg (um quilograma) até lOkg (dez quilogramas); ou
4. 5cm (cinco centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a
lOkg (dez quilogramas);
b) forma: triangular;
c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, ao centro e acima da palavra
"Inspecionado", colocada horizontalmente na base interna do triângulo, a palavra "Duque de Caxias /
RJ" abaixo e na base do triângulo e do lado externo dele. Logo acima do número de registro do
estabelecimento devem constar as iniciais "S.I.M.",os dizeres " Sec. Municipal" na aresta superior
19
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DECRETO N9 7.062, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.
Modifica dispositivos do Decreto n- 2.244, de 28 de
junho de 1991.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei
Orgânica deste Município,
Considerando o Processo Administrativo n9 007/000279/2018 e o Ofício n9 115E/2018 Gabinete/SMUH,
DECRETA:
Art. I 9 Ficam alterados os incisos I e II do art. 79 do Decreto n9 2.244, de 28 de junho de 1991,
passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 79
I - em ZE4 e ZE5 - armazém; aviário e abatedouro de aves e animais; borracharia
(conserto de pneus e câmara de ar); carga / recarga - teste e comercialização de
baterias; depósito / engarrafamento e comercialização de gás; depósito e
comércio de ferro-velho; depósito e comercialização de papel / papelão e plástico
usados de qualquer tipo; depósito e comercialização de gelo; depósito /
fabricação e comercialização de fogos de qualquer tipo ou espécie; peixaria;
quitanda; oficina mecânica e serralheria; e
II - em ZM1 - excetuando-se o trecho das Avenidas Perimetral Emílio de Menezes e do
Rosário entre a Alameda Américo Gomes (ex Fleury da Fonseca) e Avenida Perimetral
Primavera - aviário e abatedouro de aves e animais; borracharia (conserto de pneus e
câmaras de ar); depósito / engarrafamento e comercialização de gás; depósito e
comércio de ferro-velho ; depósito e comercialização de papel / papelão e plásticos
usados de qualquer tipo; depósito / fabricação e comercialização de fogos de qualquer
tipo ou espécie; peixaria; quitanda; oficina mecânica e serralheria."

Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de setembro de 2018.
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DECRETO N9 7.063, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera o Decreto n9 5.354, de 08 de abril de 2008, e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei
Orgânica deste Município,
DECRETA:
Art. I 9 Fica alterado o Decreto n9 5.354, de 08 de abril de 2008, passando a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 29
A desapropriação de que trata o presente Decreto visa à
regularização fundiária de comunidade de baixa renda implantada no local com
reorganização urbana viária da região.

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, revogando as
disposições em contrário. "
Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de setembro de 2018.
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PORTARIAS

PORTARIA N.º 1643/GP/2018
Tornando sem efeito, os termos da Portaria n.º 1368/GP/2017,
mantendo os efeitos da Portaria n.º 1334/GP/2016, que colocou
a servidora JULIANE FERRERIA STOHLER, matrícula n.º
16280-8, à disposição do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro.
Em 10/09/2018.
(Republicação)
PORTARIA N.º 1675/GP/2018
Exonerando, a contar de 10 de setembro de 2018, ROSANGELA
PEREIRA DE LIMA, do Cargo em Comissão de Consultor
Técnico, Símbolo CC/2+ST (20%), da Secretaria Municipal de
Fazenda e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1676/GP/2018
Exonerando, a contar de 10 de setembro de 2018, IVAN
FURTADO LEÃO FLORES, do Cargo em Comissão de Diretor do
Departamento Contábil, Símbolo CC/1+ST (20%), da Secretaria
Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1677/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, FELIPE DOS
REIS SANTOS, do Cargo em Comissão de Coordenador de Gestão
de Pessoal, Símbolo CC/2, do Departamento de Administração de
Gestão de Pessoal, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1678/GP/2018
Retificando, para REGINA DA SILVA COSTA, o nome constante
da Portaria n.º 1668/GP/2018, no âmbito da Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil.
13/09/2018.
PORTARIA N.º 1679/GP/2018
Exonerando, a contar de 11 de setembro de 2018, FELIPE
DOS REIS SANTOS, do Cargo em Comissão de Coordenador
de Viaturas, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1680/GP/2018
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2018, VALERIA
SOARES SILVA, do Cargo em Comissão de Assistente
Operacional, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1681/GP/2018
Exonerando, a contar de 04 de setembro de 2018, WELINGTON
CASSIANO COUTINHO MARQUES, do Cargo em Comissão
de Assistente Administrativo, Símbolo CC/3, da Gerência de
Residência de Obras – 2ª, da Secretaria Municipal de Obras.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1682/GP/2018
Exonerando, a contar de 10 de setembro de 2018, PAULO
FERNANDES PIRES DA ROCHA, do Cargo em Comissão de
Coordenador de Armazenamento e Distribuição, Símbolo CC/2,
da Secretaria Municipal de Educação.
Em 13/09/2018.
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PORTARIA N.º 1683/GP/2018
Exonerando, a contar de 06 de setembro de 2018, CAROLINE
SOUZA FERREIRA, do Cargo em Comissão de Assessor do
Procurador, Símbolo CC/2, da Procuradoria Geral do Município.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1684/GP/2018
Retificando, para JOCILEIA ANA DOS SANTOS, o nome
constante da Portaria n.º 1589/GP/2018, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1685/GP/2018
Nomeando, a contar de 04 de setembro de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, LEONARDO CARMO DA SILVA, para exercer o Cargo
em Comissão de Assistente Administrativo, Símbolo CC/3, do
Gerente de Residência de Obras – 2A, da Secretaria Municipal
de Obras.
Em 11/09/2018.
PORTARIA N.º 1686/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, GASTÃO PINTO DA SILVA JUNIOR, para exercer o
Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1687/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2018, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, FELIPE CRISPIMBARBOSA, para exercer o Cargo
em Comissão de Coordenador de Gestão de Pessoal, Símbolo
CC/2, do Departamento Administrativo de Gestão de Pessoal, da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1688/GP/2018
Nomeando, a contar de 10 de setembro de 2018, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, ROSANGELA PEREIRA DE LIMA, para exercer
o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento Contábil,
Símbolo CC/1+ST (20%), da Subsecretaria de Finanças, da
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1689/GP/2018
Nomeando, a contar de 10 de setembro de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, IVAN FURTADO LEÃO FLORES, para exercer o Cargo
em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2+ST (20%), do
Departamento de Segurança, da Secretaria Municipal de Fazenda
e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1690/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 13 de setembro de 2018,
FANOR MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, do Cargo em
Comissão de Ouvidor Geral do Município, Símbolo CC/1, do
Gabinete do Prefeito.
Em 13/09/2018.
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PORTARIA N.º 1691/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 13 de setembro de 2018,
RUY DE OLIVEIRA REGIS JUNIOR, do Cargo em Comissão
de Assessor Técnico, Símbolo CC/1+ST (20%), da Secretaria
Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1692/GP/2018
Nomeando, a contar de 13 de setembro de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, BIANCA MENEZES MARQUES, para exercer o Cargo
em Comissão de Ouvidor Geral do Município, Símbolo CC/1, do
Gabinete do Prefeito.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1693/GP/2018
Nomeando, a contar de 13 de setembro de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, ANA JULIA CONSENTINO MACHADO, para exercer
o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC/1+ST
(20%), da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 1697/GP/2018
Nomeando, a contar de 14 de agosto de 2018, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, ANTONIO CICERO MESQUITA DA ROCHA, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Iluminação
Pública, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Transportes
e Serviços Públicos.
Em 14/09/2018.
DESPACHOS
Processo n.º 5.402/2014
Interessado: Adahyl Maria de Abreu
Assunto: Remissão de Débitos de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.
Processo n.º 20.885/2017
Interessado: Terezinha Vieira Coelho
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.
Processo n.º 5.600/2018
Interessado: Lucinea Maciel Mathias
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.
Processo n.º 8.717/2018
Interessado: Maria Valea da Fonseca
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.
Processo n.º 12.373/2018
Interessado: Suely Santos de Araújo
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.
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Setor de Licitações

Processo n.º 12.729/2018
Interessado: Luiz Antonio da Silva
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.

CPL – Comissão Permanente de Licitações

Comunicado
Comunicamos aos licitantes abaixo relacionados que, faremos o julgamento da proposta e
declaração de vencedor da Concorrência 003/2018, cujo objeto é: Contratação de empresa
especializada para realizar a Construção de 05(cinco) escolas de educação infantil do Projeto
PRO IN FÁN CIA do tipo 1 do FNDE, referente ao convênio 3025/12. A sessão será realizada no
dia 17/09/2018 às 16:Q0HS na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

Processo n.º 20.639/2018
Interessado: Roberto Roney Pinto
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 11/09/2018.

Segue informações sobre as empresas participantes do presente certame:

Empresas ‘H A BILITA D A S":
1) Geo Ambiental Empreendimentos Ltda.

Processo n.º 19.461/2017
Interessado: CEADERJ
Assunto: Concessão de Imunidade Tributária.
INDEFIRO
Em 13/09/2018.

Empresas “IN A B ILIT A D A S "
1) Ágabo Comércio e Serviços Ltda,
2) Companhia Fluminense de Serviços e Construções
3) Cráter Construções Ltda.

Processo n.º 12.687/2018
Interessado: Apolonia Feitosa Rego
Assunto: Isenção de IPTU.
INDEFIRO
Em 13/09/2018.

4) Irmãos Haddad Construtora - Eireli
5) RDM Construções Ltda
6) Serve Rio Serviços Especializados Ltda

Duque de Caxias, 14 de Setembro de 2018.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
ATOS
DO SECRETÁRIO
SECRETARIA
MUNICIPAL MUNICIPAL
DE GOVERNO DE GOVERNO

P O R T A R I A N 2 Q 4 2 /S M G /2 0 1 8

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GO VERNO D A PR EFEITURA
MUNICIPAL DE DUQ UE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
RETIFICAR A P O R T A R IA N 2 0 2 3 X S M G / 2 0 1 8 , E D ESIG N A R , como Gerente
Fiscal do Contrato de n° 01-A/002/2018,oriundo da Dispensa de Licitação, para sem prejuízo de
suas funções, os servidores abaixo relacionados, a contar de 12 de março de 2018, conforme
Procedimento Administrativo n° 51699/2018 fiscalizar a prestação de serviços destinado ao
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, desta Municipalidade com
base no art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, contratação da empresa GLOBAL RENT A
CAR LTDA, CNPJ sob o n° 01.187.09/0001-78., os servidores abaixo relacionado:
MARCUS VINÍCIUS DE
OLIVEIRA LEAL

Matrícula n° 36314-6

Gerente Fiscal

DENISSON TORRES DA SILVA

Matrícula n° 36311-1

Suplente

WILLIAN DE OLIVEIRA
FRANCISCO

Matrícula n° 06344-2

Suplente

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, i A

de

de 2018.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

£5^

á
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Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO60.000/2018
OBJETO: Aquisição Emergencial de materiais gráficos constante no
termo de referência, em conformidade, descrições e exigências, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, com
fulcro no Parecer n.º 550/2018/CTCC/PGM.
FAVORECIDO: GRÁFICA MEC EDITORA LTDA
ENDEREÇO: Rua Visconde de Santa Isabel, 420–A – Vila Isabel–
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.511-010.
CNPJ: 42.459.891/0001-99
TELEFONE: (21) 2577-5221
VALOR GLOBAL: R$ 898.356,40 (Oitocentos e noventa e oito mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
Em 13/09/2018.
Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO 60.000/2018
OBJETO: Aquisição Emergencial de materiais gráficos constante no termo
de referência, em conformidade, descrições e exigências, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, com fulcro no
Parecer n.º 550/2018/CTCC/PGM.
FAVORECIDO: GRÁFICA NEW ASTRO LTDA-EPP
ENDEREÇO: Rua Rio Apa, 00712 – Cordovil – Rio de Janeiro-RJ, CEP
21.250-570.
CNPJ: 22.607.280/0001-33
TELEFONE: (21) 2269-7806
VALOR GLOBAL: R$ 785.767,80 (setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos
e sessenta e sete reais e oitenta centavos).
Em 13/09/2018.
Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Sexta-feira
14 de Setembro de 2018
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CAXIAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de veículos, nas especificações constantes do anexo ao Termo de
Referência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50.727/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 27 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

Em 13/09/2018.

Izabel Cristina da Cunha Maia
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2018
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Centro Especializado
em Reabilitação (CER IV), para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Duque de Caxias (SMS/DC).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 54.428/2018
DATA E HORA DO CERTAME: 28 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
Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima
Pregoeira
Em 14/09/2018.
JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

ESPÉCIE
Quarto termo aditivo de
03-033/2018, referente ao contrato de prestação de serviços n2 01-006/2016, vinculado ao
primeiro termo aditivo n^ 03-a 016/2017, vinculado ao segundo termo aditivo n^ 03-007/2018 e vinculado ao terceiro
termo aditivo n? 03-019/2018.
PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO e, do outro lado, WP
SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o ne 03.951.766/0001-40.
OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 06 (seis) meses o prazo referente ao:
CONTRATO

MOTIVO

N9

INÍCIO V IGÊNCIA

01-006/2016

09/03/2016

09/03/2018

Suprimir

3-A/016/2017

28/12/2017

09/03/2018

Termo de Prestação de
Serviços
Primeiro Termo Aditivo

FIM V IGÊNCIA

Segundo Termo Aditivo

Prorrogar

03-007/2018

09/03/2018

09/06/2018

Terceiro Termo Aditivo

Prorrogar

03-019/2018

09/06/2018

09/09/2018

oriundo do Pregão Eletrônico n9 095/2015, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a
locação de equipamentos para reprodução, impressão e digitalização de documentos, incluindo o fornecimento de todos os
insumos, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Controle Interno conforme Justificativa, Anuência
da Contratada, Relatório de Economicidade e Autorizo do Secretário, constante no Processo Administrativo n^
64.490/2015. O valor global deste Aditivo é de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), conforme Processo Administrativo nP
64.490/2015. A despesa decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

NS

DATA

V ALO R

U N ID AD E

FUNÇÃO

S U B-FU N ÇÃ O

1777

0 5 /09/2018

R$ 24.000,00

0501

04

122

PR O G RA M A

ELEM EN TO

FONTE

3.3.90.39.00

00

A ÇÃO

0001

2035

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 09 de setembro de 2018.

LUCIANA RIBEIRO GOMES
Secretária Municipal do Controle Interno
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PREFEITURA

D U Q U E DE

&r\s
■ CÂXIÂS
.

..... ..."...... .......
Alam eda Esm eralda, nP 206, Jardim Primavera
N úm ero do Processo Adm inistrativo
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
w w w .duquedecaxias.rj.gov.br

M odalidade da Licitação
Tipo de Licitação
Espécie do Contrato
Data de assinatura

' ..;.......... >. .

...............r

64.490/2015

:
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s

ff

f i t L . ___

.
.

.r

O riundo do pregão eletrônico n° 095/2015
M enor Preço Por Item
Term o Aditivo de Prestação de Serviços
09/09/2018

Prazo

6 (seis) m eses

Valor glob al

R$ 36.000,00
Nota

de

Em penho

n$

1777,

em itida

em

Núm ero, data e valor do Em penho

05/09/2018, no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e

Dados secundários

Q uarto term o aditivo, referente ao contrato de
prestação de serviços n^ 01-006/2016, vinculado
ao Prim eiro Term o Aditivo N^ 03-A 016/2017,
vinculado ao Segundo Term o Aditivo N^ 03007/2018 e vinculado ao Terceiro Term o Aditivo
N2 03-019/2018, oriundo do Pregão Eletrônico n2
095/2015 constante no Processo Adm inistrativo n^
64.490/2015.

quatro mil reais).
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Sexta-feira
Setembro de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
14 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GERENCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
PORTARIA

N.° 081/2018 - SMO

PORTARIAS
PORTARIA N.º 769/SMA/2018
Cessando os Efeitos, a contar de 29 de agosto de 2018, da Portaria
nº 730/SMA/2018, que concedeu 04 (quatro) anos de Licença
sem Vencimentos ao(a) servidor(a) MARTA DE OLIVEIRA
VASCONCELOS, matrícula n.º 12848-6, lotado(a) na SME,
conforme Processo n.º 008/000506/2018, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 13/09/2018.
PORTARIA N.º 770/SMA/2018
Concedendo, com base no artigo 118 da Lei n.º 1.506/2000,
04 (quatro) anos de Licença sem Vencimentos ao(a) servidor(a)
ADRIANA MENESES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 25077-2,
lotado(a) na SME, a contar de 12 de março de 2018, conforme
Processo n.º 5.389/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de
fevereiro de 2000.
Em 14/09/2018.
PORTARIA N.º 771/SMA/2018
Prorrogando, Sindicância instalada sob a Portaria nº 738/
SMA/2018 pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 15 de
setembro de 2018, conforme art. 4º do Manual do Sindicante,
aprovado pela Resolução nº 01 de 19/03/2013.
Em 14/09/2018.
ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO N.º 36/SMA/2018
Lotando, o(a) servidor(a) AUREO NUNES FERNANDES,
matrícula n.º 07217-0, na Secretaria Municipal de Administração
a contar de 03 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 947/GAB/
SMS/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de
2000.
Em 13/09/2018.
ORDEM DE SERVIÇO N.º 37/SMA/2018
Lotando, o(a) servidor(a) LUCIELMA GOMES COSTA,
matrícula n.º 07755-8, na Secretaria Municipal de Educação a
contar de 25 de abril de 2018, conforme ficou apurado no Processo
n.º 69.801/2014, apenso ao de nº 26.295/2014, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 13/09/2018.
FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

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 :

Designar, como Gerentes Fiscais o engenheiro Matheus de Lima Passos, matrícula
35.462-7, o engenheiro Paulo Carneiro Borges, matrícula 28.925-4 e o engenheiro
Rodrigo Faur de Castro, matrícula 32.576-7, para sem prejuízo de suas funções, a
contar de 10 de setembro do ano em curso, fiscalizarem a execução de reforma e
adequação do Centro de Apoio Ambulatorial (Policlínica de Especialidades), instalado
na Avenida Manoel Lucas e Rua Nicolau da Silva - 1o Distrito deste Município, conforme
Processo Administrativo n°. 70.308/2013, Concorrência n°. 005/2013 a cargo da firma
NM ENGENHARIA LTDA. - ME.
Obs.: Esta Portaria cessa os efeitos da Portaria n.° 015B/2017 - SMO.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 10 de Setembro de 2018.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HOMOLOGO
Processo n°
: 59.564/2017
Interessado n°
: Ofício n° 1615/2017 - SMOU
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 002/2018
CEP: 25.230-010
- Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br
Assunto
: Homologação
Objeto de licitação : Contratação de firma especializada para os serviços de urbanização da
Praça Sete e reforma de campo, sito a Rua 7 - Vila Canaã - 4o Distrito.
TOMADA DE PREÇO S N° 002/2018
HOMOLOGO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 59.564/2017 na
modalidade Tomada de Preços n° 002/2018, desta Prefeitura Municipal, para que a adjudicação
nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa JOÁ ENGENHARIA
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 15.335.374/0001-35, no valor de R$ 322.815,00 (Trezentos e
vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais) tudo conforme Ata de sessão pública da Comissão
Permanente de Licitações.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,14 de setembro de 2018.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HOMOLOGO

Processo n°
: 52.883/2018
Interessado n°
: Ofício n° 378/2018 - SMOU
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 004/2018
Assunto
: Homologação
Objeto de licitação : Contratação deempresa especializada para realizar a construção da 1a
etapa do muro do cemitério Municipal de Duque de Caxias, localizado na Rodovia Washington
Luiz, Km 121 a 122, Vila São Luiz, 1o Distrito, Duque de Caxias - RJ.
À SMG para publicação, após a SMF para providências na forma do ART. 10 do Decreto
Municipal
6.776/2017
TOMADA
DE PREÇOS
N° 004/2018
HOMOLOGO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 52.883/2018 na
modalidade Tomada de Preços n° 004/2018, desta Prefeitura Municipal, para que a adjudicação
nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa RR FENIX
TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 04.812.114/0001-97, no valor
de R$ 139.620,50 (Cento e trinta e nove mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos) tudo
conforme Ata de sessão pública da Comissão Permanente de Licitações.
Av. Jacques d' Molay, n3151 - 25230-010 - Figueira - Duque de Caxias - RJ, Telefone: 2676-8234

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,14 de setembro de 2018.

Sexta-feira
14 de Setembro de 2018

13

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 6595
r\.

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado do Rio Janeiro
§
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Educação
f
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSÃGP)

ERRATAS

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de CaxiasTU - CEP 25071-120
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

PORTARIAS
DUQUE PB C Ã W 5 ;

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

Ofído n° 656 /SSAGP/2018-SME

Duque de Caxias, 13 de setembro de 2018.

PORTARIA N° 87 de 12 de Setembro de 2018 - SME
Assunto: Nomeação de Gerente e Fiscais de Contrato.

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

Para: Secretaria Municipal de Governo
Assunto: ERRATA.

9o do Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93
RESOLVE:
Art. Io - Designar os servidores abaixo indicado para, com observância da legislação vigente, bem como o

Prezado Secretário,

Decreto Municipal 6776/2017, atuarem como gerente e fiscais do contrato celebrado entre o Município de
Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação e os Locadores dos imóveis onde funcionam
unidades de ensino

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar a
retificação do número do Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Temporário do funcionário contratado

Processos Administrativos n°: 54.375/2005; 40.960/2008; 64.623/2013 e 13.672/2016

PAULO FERNANDO MELLO , com publicação em Boletim Oficial n° 6586 de 22/08/2018 (cópia anexa)

Objeto: Locação de Imóveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

conforme abaixo discriminado:
Vigência da Portaria: A partir de 01/09/2018.

Onde lê-se: Termo de Rescisão de Contrato Temporário n° 020

Nome do Gerente: Luis Marcos Lopes

Leia-se: Termo de Resdsão de Contrato Temporário n° 036.

Função: Diretor de Departamento
Matrícula: 04.983-6
Nome do Fiscal: Janaina Pinho Teté
Função: Professora PII

Atenciosamente,

Matrícula: 10.177-5
Nome do Io Suplente: Maria Eloiza Carvalho Pinto Pimenta

t t lT

Função: Assistente Operacional

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
Matrícula n° 36070-8

Matrícula: 35.389-2
Nome do 2o Suplente: Mareia Halliday S. do Nascimento
Função: Professor PII
Matrícula: 12.422-2

Subs. de Adm. e Gestão Pesso?Matríc. 36.070-8

Tel.: 2771-5870
Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições contrárias e
portarias anteriores.

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula 13.144-5

Senhor
João Carlos de Sousa Brecha
Secretário Municipal de Governo

Estado do Rio Janeiro
| - ■<*•* Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
-'
Secretaria Municipal de Educação
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSO
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito JoséRuaCarlos
1422 - 1422
25 de25 Agosto
Duque
de Caxias/RJ
- CE
PrefeitoLacerda,
José Carlos Lacerda,
de agosto - -Duque
de Canas'RJ
- CEP 25071-120
Telefones:
2671-6612 2771-5870
Telefones:
2671-6612/2771-5870
-
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Ofício n° 657 /SSAGP/2018-SME

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Duque de Caxias, 13 de setembro de 2018.

Para: Secretaria Municipal de Governo
Assunto: ERRATA.

Portaria - SME n0.: 088, de 14 de setembro de 2018.
Substituição
de
conselheiro
compõem o CACS-FUNDEB

que
Prezado Secretário,

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e em consonância com a Lei
Municipal n° 2325, de 16 de junho de 2010, que institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS-FUNDEB,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, sirvo-me do presente para solicitar a
retificação do nome da funcionária contratada, enviado para publicação do Extrato de Termo de Contrato em
Boletim Oficial n° 6585 de 20/08/2018 (cópia anexa) conforme abaixo discriminado:

RESOLVE:

Onde lê-se: Vanessa Amanda Damascena de Carvalho
Leia-se: Vanessa Afonso Damascena de Carvalho.

Art. 1 - Estabelecer a substituição no CACS-FUNDEB da Conselheira Suplente:
- Substituída: Regina de Lima Simões
- Conselheira Suplente: Maria Imaculada Azeredo Martins

Atenciosamente,
\jfp í)0 tjm s

Art. 2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
Matrícula n° 36070-S

rn im m o È ....

$ubs. deAdm. e Gestão Pessoal
‘ "'o. 38.070-8

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 4o ANDAR - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias/RJ.
CEP: 25.071-120 - Tel: 27720938/2771-5870 - E-mail:assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

Senhor
João Carlos de Sousa Brecha
Secretário Municipal de Governo
SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

T Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de Agosto - Duque de Caxias/RJ- CEP 25071 -120
Telefones: 2671-6612/2771-5870
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: Prefeito José Carlos Lacerda n° 1422 - 4o andar
Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias - RJ, CEP: 25071-120
Tel: 3652-6520 - Email: cme@smeduquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIAMunicipal
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CME – Conselho
de Educação
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA CME /DC N° 064/2018

Rua: Prefeito José Carlos Lacerda n° 1422 - 4o andar
Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias - RJ, CEP: 25071-120
Tel: 3652-6520 - Email: cme@smeduquedecaxias.rj.gov.br

Autoriza
a
Instituição
MITRA
DIOCESANA DE DUQUE DE CAXIAS
/ COLÉGIO SÃO FRANCISCO a
ministrar Educação Infantil na modalidade
Pré-Escola de 04 (quatro) anos a 05 (cinco)
anos e 11 (onze) meses.

PORTARIA CME /DC N° 062/2018
Autoriza a Instituição ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVA BETÂNIA
/
COLÉGIO
BATISTA
NOVA
BETÂNIA a ministrar Educação Infantil
nas modalidades: Creche de 02 (dois) a 03
(três) anos e 11 (onze) meses e Pré-Escola
de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos e 11
(onze) meses.

Ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições
legais e, considerando o Parecer CME/DC n° 062/2018 do Processo n° 58163/2016,

Ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições
legais e, considerando o Parecer CME/DC n° 064/2018 do Processo n° 59749/2016,
RESOLVE:
Art. I o. Autorizar a Instituição MITRA DIOCESANA DE DUQUE DE CAXIAS, de nome fantasia
COLÉGIO SÃO FRANCISCO, situada à Rua Jorge Vieira de Medeiros, n° 101, Bairro Vila Meriti,

RESOLVE:
Art. I o. Autorizar a Instituição ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVA BETÂNIA, de nome
fantasia COLÉGIO BATISTA NOVA BETÂNIA, situada à Estrada Rio d ’Ouro, n° 82, Km 51, Área

Duque de Caxias - RJ, CEP 25020-130, a ministrar Educação Infantil, nas modalidade Pré-Escola de
04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos e ll(onze) meses.
Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

C, Bairro Xerém, Duque de Caxias - RJ, CEP 25.070-235, a ministrar Educação Infantil, nas
modalidades: Creche de 02 (dois) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses e Pré-Escola de 04 (quatro)

Duque de Caxias, 11 de setembro de 2018.

anos a 05 (cinco) anos e ll(onze) meses.
_____________ ___________________________

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Duque de Caxias, 11 de setembro de 2018.

& &
CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: Prefeito José Carlos Lacerda n° 1422 - 4o andar
Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias - RJ, CEP: 25071-120
Tel: 3652-6520 - Email: cme@smeduquedecaxias.rj.gov.br

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

PORTARIA CME /DC N° 063/2018
Autoriza
a
Instituição
COLÉGIO
PAROQUIAL JESUS MARIA JOSÉ /
CPJMJ a ministrar Educação Infantil, nas
modalidades: Creche de 02 (dois) anos a 03
(três) anos e 11 (onze) meses e Prá-Escola
de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos e 11

(onze) meses.

Ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições
legais e, considerando o Parecer CME/DC n° 063/2018 do Processo n° 01543/16,

Duque de Caxias, 14 de Setembro de 2018

Processo n° 60.000/2018
Favorecido: GRÁFICA NEW ASTRO LTDA-EPP
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação
Assunto: Homologação de Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da licitação: Aquisição Emergencial de materiais gráficos constantes no termo de
referência, em conformidade, descrições e exigências, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
HOMOLOGO

RESOLVE:
Art. I o. Autorizar a Instituição COLÉGIO PAROQUIAL JESUS MARIA JOSÉ, de nome fantasia
CPJMJ, situada à Rua Madre Rosa Viterbo, n° 95, Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, Duque de
Caxias - RJ, CEP 25.250-122, a ministrar Educação Infantil, nas modalidades: Creche de 02 (dois)

Homologo a presente licitação referente ao processo administrativo n.° 60.000/18, na
modalidade Dispensa de Licitação, desta Prefeitura Municipal para que a adjudicação nele referida
produza seus efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa GRÁFICA NEW ASTRO LTDA EPP, inscrita no CN PJ n° 22.607.280/0001-33, no valor global de R$ 785.767,80 (setecentos e
oitenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), tudo conforme Ato de
Dispensa de Licitação do Pregoeiro Municipal.

anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses e Pré-Escola de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos e ll(onze)
meses.
Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Atenciosamente,

Duque de Caxias, 11 de setembro de 2018.

_______________Q w /,o rro O _ ___________

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
/Matrículas 10952/07715-6

Secretaria Municipal de Saúde - Endereço: Alameda James Franco, 3 - Cep: 25215-260
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Tel: (21) 2773-6307

Sexta-feira
DO RIO DE JANEIRO
14 de Setembro ESTADO
de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
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EXTRATOS

Duque de Caxias, 14 de Setembro de 2018.

EXTRATO DO TERMO DE FORNECIMENTO

Processo n° 60.000/2018
Interessado: GRÁFICA MEC EDITORA LTDA

ESPÉCIE:

Contrato de Fornecimento n9. 02-017/2018, com base no art. 24, inciso II da Lei n9
8.666/93, conforme o Processo Administrativo n9 51.891/2018.

Modalidade de Licitação: Dispensa Licitação
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação
Objeto da licitação: Aquisição Emergencial de materiais gráficos constante no termo de

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,

referência, em conformidade, descrições e exigências, para atender as necessidades da Secretaria

DEFESA CIVIL

Municipal de Saúde.

EPP,

RATIFICO

OBJETO:

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

e, do outro lado, MICROLLAGOS MICROSCÓPIA CIENTÍFICA EIRELLI-

inscrita no CNPJ sob o n9 05.897.431/0001-16.

O objeto do presente termo é a aquisição de aparelhos de Headset (fone de
ouvido com microfone) para uso na Central de Agendamentos de Consultas da

Ratifico o presente, dispensa de licitação referente ao processo administrativo n°
60.000/2018, para Aquisição Emergencial de Materiais Gráficos, para que a adjudicação nele
referida produza seus efeitos jurídicos em favor de GRÁFICA MEC EDITORA LTDA inscrita
no CNPJ n° 42.459.891/0001-99, no valor global de R$ 898.356,40 (oitocentos e noventa e oito
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), tudo conforme Ato de Dispensa de
Licitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil,

conforme Termo de Referência e

Autorização do gestor da Pasta, constantes no Processo Administrativo n9
51.891/2018. O valor global deste Contrato é de R$ 7.756,80 (sete mil, setecentos
e cinquenta e seis reais e oitenta centavos),

a despesa total decorrente deste

Termo será coberta pela: Nota de Empenho n9 508, emitida em 10/07/2018, no
valor de R$ 7.756,80 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta
centavos),

e atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária

1491; Função 10; Sub-Função 302; Programa 0018; Ação 2259; Elemento
4.4.90.52.00; Fonte 03.
Duque de Caxias, 10 de julho de 2018.

DATA DE ASSINATURA:

JOSÉ CARLOS DtOLIVEIRÁ
S e cre tá rio M u n icip a l de So ú d e e D e fesa Civil

P R E F E I T U R A

W d u q u e de
« - CAXIAS
-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL
Duque de Caxias, 14 de Setembro de 2018.

NÚM ERO DO PROCESSO ADM INISTRATIVO
M ODALIDADE DA LICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO

Processo n° 60.000/2018
Interessado: GRÁFICA NEW ASTRO LTDA-EPP
Modalidade de Licitação: Dispensa Licitação
Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação

Alameda Esmeralda,
n® 206,
Jardim Primavera
ESPÉCIE
DO CONTRATO
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
DATA DE ASSINATU RA
www.duquedecaxias.rj.gov.br

PRAZO

Objeto da licitação: Aquisição Emergencial de materiais gráficos constante no termo de
referência, em conformidade, descrições e exigências, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.
RATIFICO

VALO R GLOBAL

referida produza seus efeitos jurídicos em favor de GRÁFICA NEW ASTRO LTDA-EPP inscrita

g:>/!3

iM í>7

(tf

TERM O DE FORNECIM ENTO
10/07/2018
O PRAZO PARA ENTREGA SERÁ DE ATÉ 30
(TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA
ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORM E
TERM O DE REFERÊNCIA
R$ 7.756,80 (SETE MIL, SETECENTOS E
CINQ UENTA E SEIS REAIS E OITENTA
CENTAVOS)

NÚM ERO, DATA E VALOR DO EM PENHO

NOTA DE EM PENHO N5 508, EM ITIDA EM
10/07/2018, NO VALOR DE R$ 7.756,80 (SETE
MIL, SETECENTOS E CINQ UENTA E SEIS REAIS E
OITENTA CENTAVOS)

DADOS SECUNDÁRIO S

0 OBJETO DO PRESENTE TERM O É A
AQ UISIÇÃO DE APARELHOS DE HEADSET (FONE
DE OUVIDO COM M ICROFONE) PARA USO NA
CENTRAL DE AGENDAM ENTOS DE CONSULTAS
DA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAÚDE E
DEFESA CIVIL, CONFORM E TERM O DE
REFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO GESTOR DA
PASTA, CONSTANTES NO PROCESSO
ADM INISTRATIVO N- 51.891/2018

Ratifico o presente, dispensa de licitação referente ao processo administrativo n°
60.000/2018, para Aquisição Emergencial de Materiais Gráficos, para que a adjudicação nele

51.891/2018
-

no CNPJ n° 22.607.280/0001-33, no valor global de R$ 785.767,80 (setecentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), tudo conforme Ato de Dispensa de
Licitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Alameda Esmeralda, n? 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE:

Primeiro Termo Aditivo n° 3 6 -A -0 0 5 /2 0 1 8 , referente ao Credenciamento n9
3 6 -0 0 3 /2 0 1 7 ,

ESPÉCIE:

assinado em 01/08/2017, oriundo do Chamamento Público
PARTES:

M UNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
SAÚDE E DEFESA CIVIL,

OBJETO:

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
SAÚDE E DEFESA CIVIL,

de outro lado, LABORATÓRIO XERÉM DE ANÁLISES

FISIOTERAPIA

inscrita no CNPJ sob o n° 39.465.752/0001-63.

CLÍNICAS LTDA-ME,

assinado em 23/02/2017, oriundo do Chamamento Público 001/2017,

conforme Processo Administrativo n9 59.847/2017.

001/2017, conforme Processo Administrativo n9 55.646/2017.
PARTES:

Primeiro Termo Aditivo n° 36-A-008/2018, referente ao Credenciamento n9 36001/2018,

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

de outro lado, FISIOMED DE CAXIAS SERVIÇOS DE

E SERVIÇOS

MÉDICOS

inscrita no CNPJ sob o n°

LTDA,

05.644.738/0001-05.

O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR por 12 (doze) meses e

OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCER em 25% o Termo de

o Termo de Credenciamento n9. 36 -0 0 3 /2 0 1 7 , assinado

Credenciamento n9. 36-001/2018, assinado em 23/02/2018 oriundo do

em 01/08/2017 oriundo do Chamamento Público n9 001/2017, com base na

Chamamento Público n9 001/2017, com base na Lei Federal n9 8.080/1990, cujo

ACRESCER em 25%

objeto é o credenciamento da FISIOMED DE CAXIAS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

Lei Federal n9 8.666/93, cujo objeto é o credenciamento do LABORATÓRIO
XERÉM DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME,

E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,

para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ANÁLISES CLÍNICAS E A NATO M IA PATOLÓGICA,

RPG E HIDROTERAPIA,

a pacientes provenientes das

para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,

a pacientes provenientes das Unidades Municipais de

Saúde de Duque de Caxias, observadas as regras de referência e contra-referência

Unidades Municipais de Saúde de Duque de Caxias, observadas as regras de

e ou especificações fornecidas pelo sistema regulador do MUNICÍPIO, conforme

referência e contra-referência e ou especificações fornecidas pelo sistema

Edital de Chamamento Público 001/2017, constantes no Processo Administrativo

regulador do M UNICÍPIO , conforme Edital de Chamamento Público 001/2017,

n9 59.847/2017. O valor global deste Aditivo de Credenciamento é R$ 300.000,00

constantes no Processo Administrativo n9 55.646/2017. O valor global deste

(trezentos mil reais),

Aditivo de Credenciamento é R$ R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A

conforme Termo de Credenciamento n9. 36-001/2018,

assinado em 23/02/2018, oriundo Chamamento Público 001/2017, com base na

despesa parcial decorrente deste Termo, mencionada no c a p u t desta

Lei Federal n9 8.080/1990, conforme Processo Administrativo n9. 59.847/2017. A

CLÁUSULA, será coberta pela: Nota de Empenho n9 588, emitida em

despesa parcial decorrente deste Termo, mencionada no ca p u t desta CLÁUSULA,

01/08/2018, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e

será coberta pela Nota de Empenho n9 605, emitida em 20/08/2018, no valor de

atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária 1491;

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Função

Unidade Orçamentária 1491; Função 10; Sub-Função 301; Programa 0021; Ação

10; Sub-Função

301;

Programa

0021; Ação 2255;

Elemento

2255; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 03.

3.3.90.39.00; Fonte 03.
DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 01 de agosto de 2018.

Ü?

DATA DE ASSINATURA:

Duque de Caxias, 20 de agosto de 2018.

P R E F E I T U R A
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m ero do Processo
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Alameda
206, Jardim
Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
M od alid ad e da Licitação
www.duquedecaxias.rj.gov.br
T ipo de Licitação
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Alam eda Esm eralda,
206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
w w w .duquedecaxias.rj.gov.br

Núm ero do Processo Adm inistrativo

g3??s (4 Qq

59.847/2017

M odalidade da Licitação

-

Tipo de Licitação

Term o Aditivo de Credenciam ento

Esp écie do Con trato

Term o A d itivo de C re d en ciam en to

Espécie do Contrato

Data de assin atu ra

01 de agosto de 2018

Data de assinatura

20 de agosto de 2018

Prazo

-

Prazo

-

V a lo r glob al

R$ 600.000 ,0 0 (seiscentos mil reais)

Valor glob al

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

N úm ero, data e v alo r do Em p en ho

Nota

de

Em p en ho

01 /08 /20 18,

no

n9

valo r

588,
de

em itida

R$

em

Núm ero, data e valor do Empenho

25 0.000,00

(d u zen tos e cinq u en ta mil reais).
D ados secu n d ário s

0

presente Te rm o Aditivo tem

por objeto

P R O R R O G A R por 12 (doze) m eses e A C R ES C ER

Nota

de

Em penho

n9

605,

emitida

em

20/08/2018, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais).
Dados secundários

Prim eiro

Term o

Aditivo

n°

36-A-008/2018,

em 25% o Te rm o de C re d en ciam en to n 2. 36-

re fe ren te ao C re d e n cia m e n to n2 36-001/2018,

003/2017, a s s in a d o em 01 /08/2017 o riu n d o do

assinado

Ch am am en to Público n2 001/2017, com base
na Lei Federal n 2 8.666/93, cujo ob jeto é o
cre d en ciam en to do LA B O R A TÓ R IO XER ÉM DE
A N Á LIS ES

C LÍN IC A S

PR ESTA Ç Ã O
C LÍN IC A S

DE
E

pacientes

LTD A -M E,

S ER V IÇ O S

A N A T O M IA
proven ien tes

M unicipais de Saúde

de

DE

para

A N Á LISES

PA TO LÓ G ICA ,
das

a

U nidades

D uque de Caxias,

o b servad as as regras de referência e contrareferência e ou esp ecificaçõe s fo rn e cid as pelo
sistem a regu lad o r do M U N ICÍPIO , conform e
Edital

de

C h am am en to

Público

no

A d m in istrativo

con stan te s
55.646/2017.

Processo

001/2017,
n2

em

Cham am ento

23/02/2017,
Público

oriundo

001/2017,

do

conform e

Processo Adm inistrativo n9 59.847/2017.

Sexta-feira
P R E F E I T U R A
14 de Setembro de 2018
taracacar
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Primeiro Termo Aditivo n° 36-A-009/2018, referente ao Credenciamento n - 36005/2018,

assinado em 01/08/2017, oriundo do Chamamento Público 001/2017,

conforme Processo Administrativo n5 55.642/2017.
PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
SAÚDE E DEFESA CIVIL,
RENAL LTDA,

OBJETO:

EX T R A T O
TERM O DE R EC O N H EC IM EN TO D E DÍVIDA N.° 05/2018

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

de outro lado, RENALDUC - INSTITUTO DE TERAPIA

inscrita no CNPJ sob o n° 02.595.920/0001-25.

O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR por 12 (doze) meses o

Termo

E S P É C IE :

de

Reconhecimento

de

Dívida

conforme

Procedimento Administrativo n° 8438/2017.

Termo de Credenciamento n-. 36-005/2017, assinado em 01/08/2017 oriundo do
Chamamento Público n^ 001/2017, com base na Lei Federal n5 8.080/1990, cujo
objeto é o credenciamento da RENALDUC - INSTITUTO DE TERAPIA RENAL LTDA,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE (AMBULATÓRIO), a pacientes

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria

PARTES:

provenientes das Unidades Municipais de Saúde de Duque de Caxias, observadas

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e de

as regras de referência e contra-referência e ou especificações fornecidas pelo

outro lado, E LIA N E D E SO U Z A SA RD IN H A.

sistema regulador do MUNICÍPIO, conforme Edital de Chamamento Público
001/2017, constantes no Processo Administrativo n^ 55.642/2017. O valor global
deste Contrato é de R$ 6.960.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta mil
reais).
587,

O presente Termo de Reconhecimento de Dívida tem por

O B JE T O :

A despesa parcial deste Termo será coberta pela: Nota de Empenho n^

objeto a liquidação e o pagamento da importância de R$

emitida em 01/08/2018, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e

quinhentos mil reais),

36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelo Município em favor

e atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade

de E LIA N E DE SO U Z A SA RD IN H A , relativo aos aluguéis

Orçamentária 1491; Função 10; Sub-Função 302; Programa 0018; Ação 2259;

dos meses de abril a dezembro de 2017 do imóvel onde

Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 03.

DATA DE ASSINATURA:

funciona a CASA COMUNITÁRIA.

Duque de Caxias, 01 de agosto de 2018.

DATA DA A SSIN A T U R A : 12 de setembro der2&1 ferreira
rr\

P R E F E I T U R A

m'Q SEmC A R L O S D E O L I V E I R A ^

D U Q U E DE

SE C R E TA R IOT/MI U
S N*IC IP A L D E S A Ú D E E D EFESA CIVIL

//
//
I
Núm ero do Processo Adm inistrativo
M odalidade da Licitação
Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
Tipo de Licitação
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
Espécie do Contrato
Data de assinatura

k CAXIAS

/4 ~

55.642/2017

Mat.: 35368-8

n

-

EXTRA TO

Term o Aditivo de Credenciam ento

TERM O D E A JU S T E DE C O N T A S N.° 06/2018

01 de agosto de 2018

Prazo

12 (doze) meses

Valor glob al

R$ 6.960.000,00 (seis m ilhões, novecentos e

E S P É C IE :

sessenta mil reais)
Núm ero, data e valor do Empenho

/

T7
'
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Nota

de

Em penho

n2

587,

emitida

Termo de Ajuste de Contas conforme Procedimento
Administrativo n° 8438/2017.

em

01/08/2018, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois
m ilhões e quinhentos mil reais).
Dados secundários

0

p re s e n te

T e rm o

A d itiv o

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria

PARTES:

te m

p o r o b je to

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e de

PRORROGAR por 12 (doze) m eses o Term o de

outro lado, E LIA N E D E SO U Z A SA RD IN H A.

Credenciam ento n2. 36-005/2017, assinado em
01/08/2017 oriundo do Cham am ento Público n2
001/2017,

com

base

na

Lei

Federal

n2

O B JE T O :

O presente Termo de ajuste de contas tem por objeto a
liquidação da importância de R$ 12.000,00 (doze mil

8.080/1990, cujo objeto é o credenciam ento da
RENALDUC -

INSTITUTO DE TERAPIA RENAL

LTDA,

PRESTAÇÃO

para

HEM ODIÁLISE

DE

(AM BU LATÓRIO),

SERVIÇO S
a

reais), pelo Município em favor de E LIA N E DE SO U ZA
SA RD IN H A, relativos aos alugueis dos meses de janeiro

DE

a março de 2018 do imóvel onde funciona a C asa

pacientes

Comunitária.

provenientes das Unidades M unicipais de Saúde
de D uque de Caxias, o b se rvad a s as regras de

referência e contra-referência e ou especificações
fornecidas pelo sistema regulador do M UNICÍPIO,
c o n fo rm e

Edital

de

C h a m a m e n to

DA TA DA A SSIN A T U R A : 12 de setembro de 2018.

Pú blico

001/2017, constantes no Processo Adm inistrativo
n2 55.642/2017.

^ f ^ f e r nos

si

M ARCU S V IN ÍCIU S
G U IM A RÃ ES
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat. 35398-1

t/
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I - subsidiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias na
deliberação, no monitoramento e na avaliação das políticas de atendimento aos direitos da criança e

cmdcaduquedecaxias@gmail.com

do adolescente;
II - atualizar as informações sobre a rede de atenção à Criança e ao Adolescente no município,
identificando os serviços oferecidos e as lacunas no atendimento;

RESOLUÇÃO N9514 /CMDCA/2018.

III - apontar as necessidades de investimento para o reordenamento das Entidades da Sociedade Civil

Dispõe sobre Normas para Registro de Entidades Não
Governamentais, como também inscrição dos serviços, programas,
projetos Governamentais e Não Governamentais no âmbito do
município de Duque de Caxias/RJ e dá outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUQUE DE CAXIAS CMDCA/DC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal n9 8.069 de 13 de Julho de 1990 e pela
Lei Municipal n9 1.066/91 de 19 de Agosto de 1991.

e dos Órgãos da Administração Pública, de forma a atender os princípios expressos no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO III

DA CARACTERIZAÇÃO
Art. 39 - São características essenciais das Entidades Não Governamentais e Órgãos Governamentais
de atendimento reguladas nos artigos 90 a 94 da Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a inscrição das Entidades Não Governamentais, bem
como dos serviços, programas e projetos Governamentais e Não Governamentais neste Conselho;

Adolescente:

CONSIDERANDO o disposto no art. 227 da Constituição Federal de 1988;

relatórios das atividades desenvolvidas pela instituição durante o ano anterior.

Parágrafo Único. Ter finalidade pública e transparência nas ações, inclusive com entrega anual dos

I.

CONSIDERANDO os termos do § l 9 do art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, "... As

Executar as políticas sociais básicas e/ou de proteção especial que compõe as linhas de
ação de atendimento previstas no art. 87;

entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas,
especificando os regimes de atendimento, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária competente";

II.

Realizar atendimento de Proteção e Socioeducativo, na forma disposta no art. 90 do
Estatuto da Criança e Adolescente;

III.

Ser responsável pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e
execução de programas de atendimento em, no mínimo, um dos regimes previstos no

CONSIDERANDO o art. 91 do Estatuto da Criança e Adolescente "As Entidades Não Governamentais
somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva
localidade;

artigo 90 da Lei 8.069/90;
§ l 2 - Os Programas de Proteção especial se destinam às Crianças e Adolescentes cujos direitos
fundamentais forem ameaçados ou violados nas hipóteses do art. 98 do Estatuto da Criança e
Adolescente.

CONSIDERANDO o estabelecido pela Resolução CONANDA n.9 71/2001, que dispõe sobre o Registro de
Entidades Não Governamentais e da Inscrição de Programas Socioeducativos e de Proteção, das
Governamentais e Não Governamentais, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Atendimento;

§ 2 - - Os Programas, serviços e projetos poderão ser isolados ou cumulativos.
§ 32 - Os Programas Socioeducativos visam atuar junto aos Adolescentes que praticam atos
infracionais e estão sujeitos às medidas socioeducativas.

CONSIDERANDO os dispostos no Capítulo IV da Resolução CONANDA 105/2005, que trata do registro
de Entidades e programas de atendimento, com as alterações introduzidas pela Resolução 116/ 2006;

Art. 49 - As Entidades da Sociedade Civil e Órgãos da Administração Pública deverão proceder à
inscrição no CMDCA/DC de seus serviços, programas e projetos, especificando os regimes de

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS

atendimento, na forma definida nas alíneas do artigo anterior.

n9 109/2009;

3

CONSIDERANDO a Lei n9 12.594, de 18 de Janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo - SINASE e regulamenta a execução das medidas socioeducativas
destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
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CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal n9 8.069, de 13 de

§

Julho de 1990) no artigo 90 afirma que as entidades de atendimento são responsáveis pela

outras vulnerabilidades.

- Os programas e projetos deverão atender, inclusive, Crianças e Adolescentes com deficiência e

manutenção de suas próprias unidades e pelo planejamento e execução de seus programas, cabendo,
no entanto às "Mantenedoras" dessas entidades, quando houver, responsabilidade também, pelo

CAPÍTULO IV

funcionamento regular de suas instituições.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REGIMES E PROGRAMAS

CONSIDERANDO que a Educação Infantil que compreende a faixa etária de 0 a 6 anos, constitui direito
da criança e dos seus pais e dever do Estado na forma dos artigos 79, XXV; 30, VI; 208, IV e 228 da
Constituição Federal - CF de 1988 e artigos 53 e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
devendo ser viabilizado em creches, para crianças de 0 a 3 anos e em Centros de Educação Infantil
para as de 4 a 6 anos.

Art. 59 - As Entidades e Órgãos Públicos, no desenvolvimento de programas socioeducativos e de
proteção deverão cumprir, com rigor, o Art. 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, que determina
que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. E observar as

a Educação Infantil, no atual ordenamento legal, definido pela CF/88, pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB, faz

CONSIDERANDO que

parte da Educação Básica, constituindo-se como primeira etapa da mesma, objetivando proporcionar
condições para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual da criança, em complementação à
ação da família.

necessidades pedagógicas e os seguintes princípios:
I.

Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;

II.

Proteção integral e prioritária;

III.

Interesse superior da criança e do adolescente;

IV.

Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser
efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;

RESOLVE:

V.

Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada

VI.

Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades

CAPÍTULO I

logo que a situação de perigo seja conhecida;

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção

Art. I 9 - Ficam estabelecidos os parâmetros para o Registro das Entidades Não Governamentais, bem
como da Inscrição dos serviços, programas, projetos Governamentais e Não Governamentais junto ao

da criança e do adolescente;
VII.

Proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à
situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias.

que a decisão é tomada;

§ l 9- Incumbe às Entidades de que trata o caput deste artigo zelar pelo efetivo respeito ao principio da
prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
§ 29- As Entidades de atendimento reguladas nos artigos 90 a 94 do Estatuto da Criança e do

VIII.

Responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais

IX.

assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;
Prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do
adolescente deve ser dada prevalência as medidas que os mantenham ou reintegrem na

Adolescente têm como objetivo executar as medidas de proteção previstas no art. 101 e

sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua

socioeducativas normatizadas no art. 112, da Lei Federal supracitada.

integração em família substituta;
X.

CAPÍTULO II

Obrigatoriedade da informação: a Criança e o Adolescente, respeitado seu estágio de
desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser
informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma

DOS OBJETIVOS GERAIS

como esta se processa;

Art. 29 - São objetivos gerais do Registro de Entidades da Sociedade Civil e a Inscrição dos Programas
Governamentais e Não Governamentais:

XI.

Oitiva obrigatória e participação: a Criança e o Adolescente, em separado ou na
companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus

?
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pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da
medida de promoção dos direitos e de proteção.

§ 59 - A colocação da Criança ou Adolescente em família substituta será precedida de sua preparação
gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da
política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

Art. 69 - Os regimes e programas de que trata o artigo 49 desta Resolução, compreendem ações
integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos.
§ l 9 - Deverão promover o direito à convivência familiar e comunitária, respeitando o grupo familiar
em sua diversidade e movimento.
§ 29 Serão considerados complementares às ações previstas na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS n9 109/2009, e estão assim especificados pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias:

I - regime de orientação e apoio sociofamiliar - voltado para complementar o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família - PAIF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos- PAEFI, previstos e se refere:
a) a orientação à família - refere-se à informação, aconselhamento psicossocial, jurídico e econômico
por meio de palestras, cursos, debates, oficinas, trabalhos em grupos e atendimentos individualizados
à família e ou a seus membros;
b) o apoio à família - refere-se à transferência de renda e concessão de benefícios assistenciais nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, para suprir necessidades sociais, visando a
permanência ou reintegração, de crianças e adolescentes, junto às suas famílias;
c) a proteção da família - ações voltadas para fortalecer ou restabelecer vínculos familiares e
comunitários para membros mais vulneráveis da família: agressores, agredidos, dependentes
químicos, pessoas portadoras de doenças crônicas ou com deficiência, pessoas responsáveis por
crianças acolhidas institucionalmente, presidiários;
d) a identificação, localização e encaminhamento de Crianças e Adolescente, pais ou responsáveis;
e) a proteção, a promoção e a defesa de Crianças e Adolescentes e suas famílias, em situação de
ameaça ou violação de direitos e risco social.
II - regime de apoio socioeducativo em meio aberto - o sentido do termo, aqui, se dá na linha de
trabalho social e educativo dirigido a Crianças e Adolescentes fora dos regimes de institucionalização,
considerando que programas sociais e educativos governamentais ou Não Governamentais
desenvolvidos na comunidade são um poderoso instrumento de garantia às crianças e adolescentes ao
direito à convivência familiar e comunitária.
§ l 9 - Os programas sociais e educativos, nos termos desta Resolução, compreendem ações integradas
e complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, caracterizado na referida
Tipificação como Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida: Crianças até 6 anos;
Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos e para Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.

E-mail: cmdca@ duquedecaxias.ri.qov.br / cm dcaduquedecaxias@gmail.com

§ 69 - Em se tratando de Criança ou Adolescente indígena ou proveniente de comunidade
remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:
a) que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições,
bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais
reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal;
b) que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da
mesma etnia;
c) a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no
caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou
multidisciplinar que irá acompanhar o caso.
IV - regime de acolhimento institucional - composto de programas e ações de atendimento
excepcional e breve à Criança e ao Adolescente que tenham recebido esta medida de proteção,
observando o art. 101, incisos VII, VIII e IX e parágrafos d e l a 12, especialmente no que determina:
a) o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para
colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
b) o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do
responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a
necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de
promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a Criança ou com o Adolescente
acolhido.
§ l g Em conformidade com o art. 93 do Estatuto da Criança e Adolescente, as entidades que
mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência,
acolher Crianças e Adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo
comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de
responsabilidade.
§ 22 Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com
o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata
reintegração familiar da Criança ou do Adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou
recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a
família substituta, observado o disposto no § 2o do art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7
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§ 2g - 0 regime de apoio socioeducativo em meio aberto está voltado para:
a) a socialização infanto-juvenil - ações de cunho social e educativo de proteção, promoção e defesa de
direitos a Crianças e Adolescentes, visando assegurar a sua formação integral, por meio do
desenvolvimento sistemático de atividades que estimulem a construção de sua identidade pessoal e
social e de novos conhecimentos; previna a ocorrência de situações de risco social; promova o acesso e
a experimentação da arte; ofereça práticas desportivas e de lazer; e a segurança alimentar; e
b) ações de atendimento a Crianças e Adolescentes vítimas de agressões, maus tratos, omissão,
negligência, risco pessoal e social e encaminhamentos aos diversos programas.
III - regime de colocação familiar - composto de programas para a colocação em família substituta, de
Crianças e Adolescentes privados do apoio dos pais ou dos responsáveis. De acordo com os artigos 28
a 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação em família substituta far-se-á:
a) mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da Criança ou
Adolescente;
b) não se deferirá colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo,
incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado;
c) a colocação em família substituta não admitirá transferência da Criança ou Adolescente a terceiros
ou a entidades Governamentais ou Não Governamentais, sem autorização judicial.
d) a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na
modalidade de adoção;
e) ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, mediante termo nos autos; e
f) a colocação em família substituta observará os termos dos parágrafos do artigo 28, abaixo
transcritos:
§ l 9 - Sempre que possível, a Criança ou o Adolescente, será previamente ouvido por equipe
interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.
§ 25 - Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido
em audiência.
§ 3g - Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou
de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.
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V- regime de prestação de serviços à comunidade- composto de ações que visem promover o
cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente a quem se atribua autoria de infração,
sentenciado com essa medida.
§ 1-. De acordo com o art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviços
comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente
a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres,
bem como em programas comunitários ou governamentais.
§ 2-. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas
durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis,
de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho.
VI- regime de liberdade assistida- composto de programas que visam assegurar atendimento ao
adolescente que cometeu um ato infracional, sentenciado com essa medida socioeducativa. Em r
conformidade com o art. 118 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade assistida será
adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e
orientar o Adolescente.
§ 19 - A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser
recomendada por entidade ou programa de atendimento.
§ 2g - A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo
ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida,ouvido o orientador, o Ministério Público e
o defensor.
§ 39 - No art. 119 o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que incumbe ao orientador,
com 0 apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre
outros:
a) promover socialmente 0 adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se
necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;
b) supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua
matrícula;
c) diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de
trabalho;
d) apresentar relatório do caso.

§ 4g - Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta,
ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a
excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo
dos vínculos fraternais.

VII- regime de semiliberdade- composto de programas que visam assegurar atendimento ao
Adolescente que cometeu um ato infracional e foi sentenciado com essa medida socioeducativa de
semiliberdade.
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§ l? - As Entidades Não Governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1^ - Caracteriza-se por atividades sociopsicopedágógicas; encaminhamento do adolescente a serviços
diversos; articulação e contatos com os segmentos envolvidos no cumprimento da medida; contatos
e/ou encaminhamentos direcionados para os familiares do adolescente; acompanhamento da vida
escolar e/ou profissional do adolescente; oferecimento de atividades de esporte, cultura e lazer; e
orientação quanto ao cumprimento da sentença.

§ 29 - 0 registro de uma Entidade Não Governamental não autoriza a executar nenhum dos programas,
de proteção e socioeducativo, previsto no Art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 29 - De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o regime de semiliberdade
pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a ;
realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial, sendo obrigatórias a j
escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos o
existentes na comunidade.

Art. 95 - Para solicitar o REGISTRO o requerente deverá atender ao disposto no art. 90 da Lei Federal
8.069/90 e apresentar os seguintes documentos:

a) entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
b) peticionar diretamente a qualquer autoridade;
c) avistar-se reservadamente com seu defensor;
d) ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
e) ser tratado com respeito e dignidade;
f) permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou
responsável;
g) receber visitas, ao menos, semanalmente;
h) corresponder-se com seus familiares e amigos;

Requerimento datado, devidamente assinado na 1- folha e rubricado nas demais, pelo
representante legal da Entidade ou Organização, dirigido ao Presidente do CMDCA/DC,
conforme ANEXO I desta Resolução, contendo:
a) Nome e qualificação do requerente, inclusive com telefone(s) e endereço eletrônico (email);
b) Nome, CNPJ e Endereço de funcionamento da Entidade;
c) Especificação, de forma sintética, dos serviços, programas e projetos que preten
ofertar;
d) Declaração de pleno conhecimento de toda a legislação da área da Criança e do
Adolescente e a obrigação de cumpri-la, sob as penas da Lei.
II. Comprovante de inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
no Município de Duque de Caxias atualizado, emitido pelo Ministério da Fazenda;
III. Cópia autenticada ou original e cópia do Estatuto Social consolidado da Entidade
devidamente registradas no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ;
IV. Cópia Plano de Ação para o exercício em curso; (ANEXO IV)
V. Relatório de Atividades evidenciando o cumprimento de todos os itens dispostos no
Plano de Ação, exceto para as Entidades com menos de 01 (um) ano; (ANEXO V)
VI. Cópia autenticada ou original e cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa
Física - CPF do Representante Legal;
VII. Cópia autenticada ou original e cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria ou Órgão
congênere em exercício e com registro no Cartório do RCPJ;
VIII. Relação dos membros que Compõe a Diretoria (Entidade deverá usar papel timbrado)
deverão apresentar a relação nominal dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
constando os seguintes dados de cada membro: RG, CPF, comprovante de residência
atual, local de exercício profissional.
IX. Cópia autenticada ou original e cópia, Alvará de localização e funcionamento;
X. Cópia autenticada ou original e cópia, Certificado do Corpo de Bombeiros;
XI. Cópia autenticada ou original e cópia da Escritura da Criação da Entidade (Quando a
natureza jurídica da mesma for fundação, registrada no cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídica).
XII. Cópia autenticada ou original e cópia, Certificado de Filantropia (Caso Tenha)
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§ 39 - A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas
à internação.

f
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VIII - regime de internação - composto de programas que visam assegurar o cumprimento da sentença
judicial da medida socioeducativa de internação, sendo que de acordo com o art. 122 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a medida de internação só poderá ser aplicada quando:
a) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
b) por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
c) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 19 - De acordo com o art. 123 do Estatuto da Criança e Adolescente, a internação deverá ser
cumprida em entidade exclusiva para Adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo,
obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
§ 29 - Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.
§ 3 9 - 0 art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao Adolescente privado de
liberdade, entre outros, os seguintes direitos:

I.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCÂ

Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro Centenário - Duque de Caxias
CEP: 25020-210 -Tel./Fax: 3652-5461

Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro Centenário - Duque de Caxias
CEP: 25020-210 -Tel./Fax: 3652-5461

E-mail: cmdca@ duquedecaxias.ri.gov.br / cmdcaduquedecaxias@gmail.com

i) ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
j) habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
k) receber escolarização e profissionalização;
l) realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
m) ter acesso aos meios de comunicação social;
n) receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
o) manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo
comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
p) receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
IX - outros programas:
a) assessoria técnica - programa composto de ações de apoio à elaboração da proposta socioeducativa
do atendimento, planejamento, orientação jurídica, orientação contábil e formação de recursos
humanos das Entidades da Sociedade Civil e Órgãos da Administração Pública que desenvolvarn
atendimento aos direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. Compreende também ações de apoio e orientação pedagógica e jurídica para o
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares.
b) assessoria financeira - programa composto de ações de apoio financeiro para execução dos regimeá
anteriormente detalhados no atendimento aos direitos da criança e do adolescente.
c) programa de vigilância e defesa dos direitos - programa composto de ações de monitoramento,
fiscalização e denúncia quanto ao atendimento aos direitos da Criança e do Adolescente. Compreende
também atividades jurídicas nessa mesma direção, e a participação nos espaços de discussão e
deliberação de políticas públicas.
Art. 7- - O regime de proteção jurídico social abrange a defesa dos direitos da Criança e do
Adolescente e o assessoramento jurídico aos destinatários da proteção integral contida na
Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação complementar protetora
da população infanto-juvenil.
Parágrafo único. A proposta socioeducativa do programa a ser desenvolvido sob o regime previsto
neste artigo deverá especificar as ações de assessoria, orientação, consultas e atividades de defesa em
foro judicial ou extrajudicial, destinadas a efetividade dos direitos infanto-juvenis.
CAPÍTULO V

DO PROCESSO DE REGISTRO/ REVALIDAÇÃO DE ENTIDADES
82. Registro é o ato administrativo de credenciamento das Entidades para o seu regular
funcionamento e integração à rede municipal de políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA/DC.
A rt.
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XIII.

XIV.
XV.

As Entidades Mantenedoras devem apresentar (Relação das Entidades mantidas, com
endereço completo, CEP, telefone ou fax, e-mail, CNPJ, atualizado de cada Entidade
mantida)
Cópia autenticada ou original e cópia, Comprovante Utilidade Publica e/ou
Comprovante de Registro na qualidade de OSCIP, junto ao Min. Da Justiça.
Cópia autenticada ou original e cópia, Alvará sanitário.

Parágrafo único - Quando a solicitação de registro for para unidade mantida, a documentação exigida
no VIII, IX e X do inciso deste artigo, será referente a unidade onde esteja sendo desenvolvido o(s)
programa(a), serviço(s) ou projeto(s).
Art. 10 - Será concedido registro no CMDCA/DC às Entidades da Sociedade Civil, legalmente
constituídas, sediadas no município de Duque de Caxias, que desenvolvam os seguintes regimes de
atendimento:
a) orientação e apoio sociofamiliar;
b) apoio socioeducativo em meio aberto;
c) colocação familiar;
d) acolhimento institucional;
e) prestação de serviço à comunidade;
f) liberdade assistida;
g) semiliberdade;
h) internação.
§ 15 - A concessão de registro a uma Entidade Não Governamental, garante o reconhecimento pelo
CMDCA/DC, da sua capacidade de executar programas de promoção, atendimento, defesa e de
vigilância dos direitos da criança e do adolescente, compatível com os princípios do Estatuto da Criança
e do Adolescente e, a autoriza a pleitear a inscrição de programas que se propõe executar.
§ 2 ^ -0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do parágrafo 39 do
art. 17 das Resoluções Conanda 105/ 2005 e 116/2006, não concederá registros para funcionamento,
nem inscrição de programas para Entidades que desenvolvam somente atendimento em modalidades
educacionais formais de educação infantil, ensino fundamental e médio.
Art. 11 - Na RENOVAÇÃO de registro das entidades Não Governamentais, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho, solicitando a renovação do registro
(ANEXO I);
12
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II - Cópia autenticada ou original e cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria ou Órgão
congênere em exercício e com registro no Cartório do RCPJ; (caso tenha ocorrido
mudanças na Diretoria);
III - Declaração de que não houve alteração estatutária na entidade e, se houver, enviar o
estatuto alterado, registrado em Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
IV - Plano de ação anual, detalhando as atividades, os recursos físicos, humanos e
financeiros;
V - Relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior;
VI - Alvará de localização e funcionamento; (no caso de alteração)
VII - Cópia autenticada ou original e cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa
Física - CPF do Representante Legal; (no caso de mudança do representante legal).
§
- A análise geral do processo deve levar em conta os fins sociais, a relevância pública dos
programas destinados à Criança e ao Adolescente, desenvolvidos pela Entidade proponente.

16 - Os programas em execução serão REAVALIADOS pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da
autorização de funcionamento:

A rt.

I.

0 efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à
modalidade de atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e
do Adolescente.
II. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo
Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;
III. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados
os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta
conforme o caso.
17 - Para RENOVAÇÃO de INSCRIÇÃO de seus programas, serviços e ou projetos as Entidades
Governamentais e Não Governamentais deverão apresentar os seguintes documentos:

A rt.

§ 25 - É função do CMDCA, agir de maneira pedagógica no sentido de orientar as Entidades na
elaboração de enunciados próprios para seus Estatutos e propostas pedagógicas, condizentes com as
dimensões processuais, institucionais e organizacionais da entidade proponente. Esse processo deve
ser pautado pela primazia da inclusão de todas as Entidades que apresentarem requerimento neste
Conselho.

I.

Requerimento datado, devidamente assinado na 1^ folha e rubricado nas demais, pelo
representante legal da Entidade ou Organização, dirigido ao Presidente do CMDCA/DC;
(ANEXO II)
II. Atestado de qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, certificado pelo Conselho
Tutelar e/ou pelo Ministério Público e Justiça da Infância e da Juventude;
III. Cópia do Plano de Ação para o exercício em curso; (ANEXO III)
IV. Relatório quantitativo e qualitativo de Atividades desenvolvidas no ano anterior; (ANEXO

CAPÍTULO VI
DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS
Art. 12 - Inscrição é o ato administrativo expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA, autorizando a Entidade Não Governamental previamente registrada, ou
órgão governamental, a executar um ou mais programas de promoção, atendimento e defesa dos
direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1Q - Considera-se inscrito o serviço, programa ou projeto aprovado pelo CMDCA DC, desenvolvido
por Entidades da sociedade civil ou por Órgãos da administração pública, devendo ser especificado o
regime de atendimento, o detalhamento por área e conter o seu orçamento, indicando as fontes de
financiamento.
Art. 13 - Para solicitar a INSCRIÇÃO de seus programas, serviços e ou projetos as Entidades
Governamentais e Não Governamentais deverão atender ao disposto no art. 90 do Estatuto da Criança
e do Adolescente e apresentar os seguintes documentos:

IV)
V. Cópia autenticada ou original e cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa
Física - CPF do Representante Legal/ Coordenador;( no caso de mudança);
V I. Cópia autenticada ou original e cópia da Ata de Eleição e Posse da Diretoria ou Órgão
congênere em exercício e com registro no Cartório do RCPJ;( Somente para Entidades não
governamentais e caso tenha ocorrido m udanças na Diretoria);
VII. Comprovante de inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ no
Município de Duque de Caxias atualizado, emitido pelo Ministério da Fazenda; (somente
para Entidades não governamental);
VIII.
Ato de nomeação do dirigente do órgão responsável pela execução do programa ( somente
para órgão governamental);
IX.
Cópia autenticada ou original e cópia do Alvará Sanitário

Art. 18 - A extinção de programas deverá ser comunicada, imediatamente, ao CMDCA.

I. Para as entidades Não Governamentais de atendimento à infância e adolescência:
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a) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho solicitando a inscrição do programa, serviço
e/ou projetos; (ANEXO II)
b) Plano de ação anual explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e financeiros
disponíveis para a execução dos programas; (ANEXO III)
c) Relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior (exceto para programas,
projetos ou serviços com menos de um ano); (ANEXO IV)
d) Proposta político- pedagógica.

A rt. 19

II. Para órgãos governam entais:

A rt. 20

a) Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho solicitando a inscrição do programa;
(ANEXO II
b) Ato de nomeação do dirigente do órgão responsável pela execução do programa;
c) Plano de ação anual, explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e financeiros
disponíveis para a execução do programa; (ANEXO III)
d) Relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior, exceto para programas,
projetos ou serviços com menos de um ano; (ANEXO IV)
e) Proposta político-pedagógica do programa.
f) Cópia autenticada ou original e cópia do Alvará Sanitário.
g) Cópia autenticada ou original e cópia do Certificado do Corpo de Bombeiro
h) Cópia autenticada ou original e cópia da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física CPF do Coordenador do órgão.
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- A entidade poderá requerer a Inscrição de seus programas, cumulativamente ao pedido de

Registro, ou no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação do ato concessivo
de seu registro junto ao CMDCA/DC, sob pena de cancelamento do registro.
CAPÍTULO V II
PROCESSO A D M IN IS TR A TIV O

- A instauração do processo de Registro, Revalidação e/ou Inscrição será feita na sede do

CMDCA/DC de segunda a sexta feira, das 09h às 17h.
A rt. 21

- A autuação dos processos referentes ao Registro, Inscrição e Revalidação se dará de forma

contínua e numeração crescente, devendo constar com os documentos inseridos:
I. Todos os documentos originais ou autenticados em cartório ou por Servidor Público que
atestará sua autenticidade mediante conferência com documento original terão que se>
entregues na sede do CMDCA/DC;
II. A Entidade ou Organização da Administração Pública em processo de Registro (somente
para Entidades) ou Inscrição que tenha o processo devidamente instruído poderão
solicitar, por meio de ofício, uma Declaração de Trâmite com validade de 30 dias a partir da
sua emissão, renovável enquanto perdurar o trâmite administrativo.
a) A Declaração de Trâmite Processual não substitui o Certificado de Registro e/ou Inscrição
aprovados em Assembléia pública do CMDCA/DC.

Parágrafo único: As Entidades que atu e em m ais de um m unicípio deverão inscrever os serviços,
programas, projetos, desenvolvidos em Duque de Caxias, no CMDCA/DC, apresentando além dos
documentos elencados no inciso I deste artigo, os documentos constantes nos incisos II, III, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIV e XV no art. 99 da presente Resolução, acrescido do Comprovante de Inscrição no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua sede ou onde desenvolva o maior
número de atividades.
Art. 14 - Os programas deverão observar os princípios, pressupostos e exigências contidas no capítulo
II, título I da Lei Federal 8.069/90 com a redação dada pela Lei Federal 12.010/09, observando os
parâmetros do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária.
15 - Os programas de acolhimento institucional e familiar, referenciados nos artigos 90, §39, III, 92,
93 e 101, da Lei 8.069/90, serão desenvolvidos observando os princípios, orientações metodológicas e
parâmetros de funcionamento estabelecidos no documento Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovado pela Resolução Conjunta CONANDA e CNAS n9 1,
de 18 de junho de 2009.
A rt.

14

III. Serão arquivados os processos de Registro, bem como os processos de Inscrição de
serviços, programas e ou projetos que no prazo de 60 (sessenta) dias não cumprirem as
exigências estabelecidas por este Conselho;
IV. O desarquivamento do processo de que trata o inciso anterior poderá ser solicitado, por V
meio de ofício ao CMDCA/DC.
fluxo dos processos de Registro das Entidades, de Inscrição dos serviços, programas,
projetos e Revalidação se darão da seguinte forma:

A rtigo 2 2 - 0

I.

A Secretaria Executiva do Conselho, por meio de sua equipe administrativa ficará
responsável pela checagem e recebimento dos documentos e a equipe técnica ficará
responsável pela análise dos autos e verificação da instrução processual;

II.

Após analisado pela equipe técnica do CMDCA/DC e não havendo pendências
processuais, os processos deverão ser encaminhados para Comissão de Garantia de
Direitos do CMDCA/DC, para proceder a visita técnica, para subsidiar a análise do
processo.

III. As visitas institucionais serão realizadas por membros da Comissão de Garantia de
Direitos, convocados para essa finalidade.
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a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros diretores que estejam respondendo a processo criminal transitado
e julgado.
e) não se adequar ou deixar de cumprir as Resoluções relativas à modalidade de atendimento
prestado, expedidas pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

IV. Após retorno da visita, a Equipe Técnica deste Conselho, irá proceder o parecer que
deverá ser despachado à Comissão de Garantia de Direitos, a fim de que seja emitido o
parecer final para votação em Assembléia Pública, sendo o resultado publicado no
Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias.
§ 15 - Recebido o processo na Comissão de que trata o inciso anterior, a mesma terá prazo de até 60
(sessenta) dias para apresentação do relatório-voto.
§ 29 - Esgotado o prazo de permanência do processo, a Comissão deverá solicitar à Mesa Diretora a
inclusão na pauta da sessão subsequente ou poderá solicitar, motivadamente, a dilação do prazo para
conclusão, sendo deferido a critério do Colegiado.

A rt. 23

- No caso de indeferimento dos processos de Registro das Entidades, bem como os serviços,
programas, projeto caberá reconsideração ao próprio Conselho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar da sua publicação no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias.

A rt.2 8

§ 3g - As Entidades, bem como os serviços, programas, projetos, cujas solicitações não atendam à
legislação vigente serão notificadas pelo CMDCA/DC e terão prazo de 30 (trinta) dias para 0
cumprimento das exigências, sendo admitida a prorrogação por até 30 (trinta) dias corridos.
- Caberá ao CMDCA/DC, em Assembléia Pública, votar a aprovação do Registro das Entidades

e/ou Inscrições dos serviços, programas, projetos, como também Revalidação.

Parágrafo único - A defesa fundamentada deverá ser encaminhada, por meio de ofício, em papel
timbrado da Entidade ou Órgão Governamental, assinado pelo Representante Legal da Mesma e
entregue na sede do CMDCA/DC, de segunda a sexta- feira, das 09:00 às 17:00 horas.
A rt. 29

§ 15 - Aprovada a concessão de registro da entidade, revalidação e/ou inscrição de programa, projetos
e/ou serviços pelo Conselho, este fará publicar o ato no Boletim Oficial do Município de Duque de
Caxias, sob a forma de Resolução.

- Após análise do pedido de reconsideração, o Conselho expedirá ato próprio dando

publicidade da decisão final do Colegiado.
Parágrafo único: O CMDCA/DC encaminhará o processo indeferidos para o Conselho Tutelar, onde a
entidade e/ou unidade encontra-se instalada, para fiscalização e providências cabíveis.

- Após aprovação do CMDCA/DC, este emitirá o comprovante de Registro de Entidade do
Município de Duque de Caxias, com validade de 4 (quatro) anos - (ANEXO V) e Inscrição dos Serviços,

A rt. 24

A rt. 30

Programas, Projetos, com validade de 02 (dois) anos - (ANEXO VI), devendo conter numeração

- Será suspenso o Registro da Entidade que:
I - apresentar irregularidades técnicas, administrativas ou ações incompatíveis com os

sequencial, independente da mudança do ano civil.

princípios definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente;
II - interromper suas atividades por mais de 06 (seis) meses sem motivo justificado;

§ 15 - Deverão constar, necessariamente, no Certificado de Registro, Revalidação e/ou Inscrição:

III - deixar de cumprir com as normas de execução do programa.

I - designação, endereço e CNPJ da entidade;

A rt. 31

II - prazo de validade do registro ou de inscrição do programa;

- Será cancelado o Registro da Entidade que:
I - deixar de atender os requisitos necessários à concessão de registro;

III - número da Resolução do CMDCA de concessão;
IV - regime de atendimento, com síntese dos programas, projetos e/ou serviços
desenvolvidos;

II - não estiver em funcionamento;
III - não sanar as irregularidades que deram causa a suspensão do registro no prazo

V - data e assinatura do Presidente do Conselho.

assinalado.

§ 25 - Os atos de concessão de registro ou de inscrição de programas deferidos pelo CMDCA deverão
ser comunicados à autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
§ 35 - No caso de Revalidação, o Certificado manterá a numeração inicial acrescentando somente a
validade do mesmo.

Parágrafo único. Os atos de suspensão e de cancelamento de registro deverão ser comunicados à
autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
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§ 4- - O Certificado emitido em atendimento a pedido de segunda via conterá a mesma numeração do
original, seguido da expressão "segunda via" em destaque.
§ 59 - Em caso de retificação será emitido um Termo de Averbação no verso do Certificado original,
constando o número da resolução que aprovou a correção.
§ 69 - O registro da Entidade terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar sua renovação, observado o
disposto no § l 9 do art. 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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32 - Nos casos de suspensão de atividades ou dissolução da entidade, caberá ao Poder Público
e/ou as entidades afins compartilhar a responsabilidade de assegurar a continuidade do atendimento
às crianças e/ou aos adolescentes.

Art.

Parágrafo único - A paralisação das atividades da entidade ou da Organização Governamental deverá
ser comunicada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias,
imediatamente.
Art.

33

- Será indeferido o pedido de inscrição de programa que:
I - não oferecer instalações físicas em condições adequadas;

§ 79 - A entidade e/ou organização Governamental que tiverem o deferimento do pedido de registro
e/ ou Inscrição, deverá atualizar as informações oferecidas quando do requerimento inicial e

II - não apresentar plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do

comunicar as eventuais alterações de endereço, mudanças na diretoria e reforma nos estatutos, sob
pena de ter o registro cassado.
^

Adolescente;

§ 89 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá ato próprio dando

V - mantiver em seus quadros pessoas inidôneas;

III - não cumprir com outros requisitos estabelecidos pelo CMDCA;
IV - não mantiver atualizados os dados referentes à constituição e administração;

publicidade ao registro das entidades e/ou Inscrição de programas, projetos e/ou serviços, que

VI - apresentar irregularidade técnica ou administrativa que afete o atendimento aos direitos

preencherem os requisitos exigidos, sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e
da Juventude e ao Conselho Tutelar,

Art. 25 - A entidade que tiver o seu pedido de registro deferido estará, automaticamente, aderindo à
rede de atendimento do município, com disponibilidade de vagas para crianças e adolescentes

da criança e do adolescente, estando incompatível com o plano de trabalho e os princípios do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art.

34

I - apresentar irregularidade na sua execução, incompatível com os princípios definidos no
Estatuto da Criança e do Adolescente;

encaminhados pelos pais ou responsáveis, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Autoridade
Judiciária, respeitada a capacidade de admissibilidade da entidade.

II - ficar paralisado por mais de seis meses, em prejuízo das crianças e adolescentes atendidos;
III - não estiver de acordo com o plano de trabalho apresentado para sua execução;

Parágrafo único. Entende-se por rede de atendimento do município, o conjunto articulado de órgãos,

IV - não se enquadrar nos critérios definidos pelo CMDCA;

entidades, programas e serviços desenvolvidos pela sociedade civil e pelo poder público, atuantes no

V - não mantiver suas instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade , higiene,

município para a promoção, o atendimento, a defesa e a vigilância dos direitos da criança e do

salubridade e segurança.

adolescente.

Art. 2 6 - 0

- Será suspensa a inscrição do programa que:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá, realizar

periodicamente, a cada 02 (dois) anos, a reavaliação dos programas, projetos e serviços em execução,
certificando-se de sua contínua adequação à política de promoção dos direitos da criança e do
adolescente, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento.

§ l 9 - A suspensão do registro ou inscrição terá prazo certo e determinado de no máximo seis meses.
§ 2- - A Entidade ou órgão publico que não sanar as irregularidades no prazo estabelecido por decisão
do Conselho terá a seu registro ou inscrição cancelado.
§ 3g - Os atos de suspensão e de cancelamento de registro ou inscrição deverão ser comunicados à
autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.

CAPÍTULO VIII

- Caso alguma entidade esteja comprovadamente atendendo crianças ou adolescentes sem o
devido registro e inscrição de programa no CMDCA/DC, o fato será levado de imediato ao
conhecimento da Autoridade Judiciária, Ministério Público e Conselho Tutelar para a tomada das
medidas cabíveis.

Art. 35

DO INDEFERIMENTO, DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROGRAMA.
Art. 27 - Será negado o registro e/ou Inscrição à entidade que:
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ANEXO I
(RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)
REQUERIMENTO DE REGISTRO/ REVALIDAÇÃO
(Em papel timbrado da Entidade, assinar e datar em todas as folhas)

CAPÍTULO IX
DO PEDIDO DE REVISÃO
A rt. 36

- Caberá revisão do ato que indeferir a concessão de registro de entidade Não Governamental

ou de inscrição de programas de proteção e socioeducativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data de publicação do ato no Boletim Oficial de DC.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo no indeferimento de renovação de
inscrição ou de registro de entidade.
A rt. 3 7 - 0

pedido de revisão deverá ser dirigido ao Presidente do CMDCA, que encaminhará para a

Comissão de Garantia de Direitos para análise.
Parágrafo único. Se o pedido de revisão não preencher os requisitos necessários à sua admissibilidade
ou for manifestamente intempestivo, será imediatamente indeferido por ato do Presidente do
Conselho.
pedido de reconsideração deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias e incluído na
pauta da primeira sessão subsequente para discussão e votação.

Senhor (a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de
Caxias.
A Entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem REQUERER a Vossa
Senhoria, com base na Lei n° 8.069/90, e demais dispositivos legais fixados na Resolução.......... do
CMDCA/DC , conforme abaixo assinado: (assinalar somente uma opção):
( ) Registro de Entidade;
( ) Revalidação de Registro
Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas por este Conselho, em relação ao pedido acima
formulado, assumindo o compromisso de cumprimento de toda a legislação da área da Criança e do
Adolescente e a obrigação de cumpri-las sob as penas da Lei.

'

A rt. 3 8 - 0

A rt. 39

Duque de C axias,..... de............ de 201

- Se houver necessidade de emenda ao pedido inicial, o requerente terá 30 (trinta) dias úteis

para tomar as providências solicitadas, a partir da data da intimação.
Parágrafo único. Caso a entidade/ órgão manifeste a necessidade de extensão do prazo para

Assinatura do Representante Legal

providenciar a documentação pendente, deverá solicitar formalmente ao CMDCA/DC no prazo de

I - Nesse caso, poderá ser expedido um registro provisório, com validade de até 06 (seis)
meses, a fim de proporcionar tempo hábil para que a mesma obtenha os documentos
definitivos exigidos no art. 9 q e art.13 desta Resolução.
II - Os documentos pendentes deverão ser apresentados até 01 (um) mês antes de expirar o
registro provisório, para viabilizar a emissão do registro definitivo.
III - A entidade que não cumprir o inciso anterior terá seu registro provisório cancelado.
- Os pedidos que não forem da competência do CMDCA/DC serão devolvidos ao requerente no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

A rt. 40

CAPÍTULO X
DO A R Q U IV A M E N TO

4 1 - 0 processo que ficar parado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos por falta de
movimentação do requerente, será arquivado.

A rt.

I - Dados da Entidade:
Nome da Entidade (Conforme consta no CNPJ):
CNPJ n°:
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário:
Data de Inscrição no CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Tel:
E-mail:
Regime de atendimento:
( ) orientação e apoio sócio-familiar;
( ) apoio sócio-educativo em meio aberto;
( ) colocação familiar;
( ) acolhimento institucional;
( ) prestação de serviço à comunidade;
( )liberdade assistida;
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A rt. 42

- Decorridos 180 (cento e oitenta) dias do arquivamento não será aceito o pedido de reativação
do processo.

( ) semiliberdade
( ) internação.

Parágrafo único. O interessado, decorrido o prazo deste artigo, deverá fazer novo pedido.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social:
(
) Sim - N°:__________________ ( ) Não
Inscrição no Conselho de Segurança Alimentar:
(
) Sim - N°:__________________ ( ) Não
Inscrição no Conselho da Pessoa com Deficiência:
() Sim - Número:________________ ( ) Não
Inscrição no Conselho Municipal do Idoso:
() Sim - N°____________________ ( ) Não
Inscrição em outros Conselhos:
Especificar:______________________________________

- A decisão com base no artigo anterior deverá ser publicada no Boletim Oficial do Município de
Duque de Caxias.

A rt. 43

A rt. 44

- Os casos de irregularidades serão comunicados ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.

- Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação à Entidade, a decisão da cassação será publicada
no Boletim Oficial do Município.

A rt. 45

- A publicação da decisão será comunicada ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário.

A rt. 46

CAPÍTULO XII
DOS RECURSOS

- Caberá recurso ao plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Duque de Caxias, das decisões referentes ao Registro de Entidades e a Inscrição de Programas, no
prazo de 10 (dez) dias.

A rt. 47

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

- As Entidades já registradas e os serviços, programas e projetos inscritos no CMDCA/DC terão
180 (cento e oitenta) dias corridos para adaptarem-se às normas da presente Resolução.

A rt. 48

A rt. 49 - Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos pela Comissão de Garantia de Direito
levados a plenária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias para
votação e alteração quando necessário.

- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Revogando-se nesta as
disposições em contrário.
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II - Dados do Representante Legal:
Nome:
Endereço: Bairro:CEP:
Cidade: UF:
Tel:
Cel.:
E-mail:
Identidade: CPF:
Data de Nascimento:
Escolaridade:
Período do Mandato:

Yfj&t 6 0 ^

(dois) meses.

III- Informações adicionais, se houver:
Nestes Termos,
Pede deferimento.

A rt. 50

Duque de C axias,..... de..............

de 20....

Atenciosamente
Assinatura do Representante Legal

Nei da Costa N ogueira/
Presidente do CMDCA/DC

ANEXO II ( RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)
REQUERIMENTO DA INSCRIÇÃO/RAVALIDAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS
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(Em papel Timbrado da Entidade)
Senhor (a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Duque de Caxias.
A Entidade abaixo qualificada, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município d e ____________________ (para o caso da Entidade ter sua sede em outro
por seu representante legal infra-assinado,
Município) sob o núm ero_______________, desde / /
vem REQUERER a
Vossa Senhoria a ( ) INSCRIÇÃO ou ( ) REVALIDAÇÃO dos serviços,
programas, projetos:
Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas por este Conselho, em relação ao pedido acima
formulado; assumindo o compromisso de cumprimento de toda a legislação área da Criança e do
Adolescente e a obrigação de cumpri-las sob as penas da Lei.
Duque de Caxias,........ de.............
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de 20.

Assinatura do Representante Legal
I- Dados da Entidade/Órgão:
Nome:
* CNPJ n°:
* Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário:
* Data de Inscrição no CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
Tel.:
E-mail:
1.1-Síntese dos Serviços, programas, projetos realizados no Município de Duque de Caxias (descrever
todos), especificando o regime de atendimento de cada um.
II-Dados do Representante Legal:
Nome:
Endereço:
Bairro: UF:
Tel.:
Cel.:
E-mail:
Identidade: CPF:
Data de Nascimento:
Escolaridade:
*Período de Mandato:
Portaria de nomeação: ( ) sim N °________________ ( )nãO * Somente para Órgãos da Administração pública

1.2.3 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
( ) Serviço de Acolhimento Institucional.
( ) Serviço de Acolhimento em República.
( ) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
( ) Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergência.

.1.2.4 - Modalidades de oferta de serviços/atividades de Assessoramento e Defesa e Garantia e Direitos:
Listar os serviços de assessoramento e defesa e garantia de direitos que a Entidade executa:
Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos:
( ) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro.
( )Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar
soluções alternativas para enfrentamento de pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas.
( ) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de
empreendimentos e à geração de renda.
( ) Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade sobre os
seus direitos de cidadania e da política de assistência social, bem como dos gestores públicas,
trabalhadores e entidades com atuação preponderante ou não na assistência social subsidiando -o s na
formulação, implementação e avaliação da política de assistência social.
( ) Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação
na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgão públicos e
privados de defesa de direitos.
( ) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de
atuação reconhecidos nacional e internacionalmente.
( ) Formação político cidadã de grupos populares, nela capacitação de Conselheiros/as e lideranças
populares.
( ) Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas as diferentes formas em que se
expressam e requerendo do poder público serviços, programas e projetos de assistência social.
1.2.5 - Outras Ofertas:
( ) Ações de Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida
comunitária ( ) Ações de Promoção da Integração ao mercado de Trabalho .
( ) outros / especificar
II - Finalidade:
III - Objetivos:
IV - Origem dos Recursos a serem utilizados;
V - Infraestrutura; Condições Físicas (Descrever e quantificar onde se processam as atividades
administrativas, técnicas e assistências, inclusive capacidade prevista de locação e movimentação das
pessoas inclusive as ligadas funcionalmente à Entidade).
VI - Identificação de cada serviço, projeto, programa, informando respectivamente:
a)
Público Alvo: faixa etária, sexo, tipo de atendimento, tempo de permanência, número de
assistidos e capacidade de atendimento.
b)
Capacidade de Atendimento;
c)
Recursos Financeiros a serem utilizados;
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d)
Recursos Humanos Envolvidos: Relação nominal dos funcionários (celetista e voluntários)
indicando o quantitativo, dias e horas semanais de trabalho, qualificando as atividades por eles
desenvolvidas, conforme disposto da Deliberação n° 14/2006/CMDCA. A Instituição que tem por praxe
assinar o Termo de Voluntariado deverá enviar todas as cópias dos contratos firmados com os
funcionários.
e)
Recursos Materiais Permanentes: Descrever e qualificar os recursos permanentes.
f)
Abrangência Territorial; Definição da área onde o Programa/Projeto será realizado, incluindo sua
abrangência. (Caso seja locação ou sessão de uso, apresentar copia do contrato).
g)
Condições e formas de acesso: Procedência dos (as) usuários (as) e formas de encaminhamento;
h)
Demonstração da forma de como a Entidade ou Órgão fomentará, incentivará e qualificará a
participação das crianças , adolescentes e famílias e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as
etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação.

III- Informações adicionais se houver:
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Duque de Caxias,......... de....20...
Assinatura do Representante Legal
* Somente para Entidades Não Governamentais

ANEXO III (RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)

VII - Endereço de Execução do(s) serviço(s), programa(s), projeto(s), informando dias da semana e

PLANO DE AÇÃO- ANO:________

horário de cada um;

(Em papel timbrado - assinar e datar em todas as folhas)

CtJ

3

VIII - Demais informações que desejam complementar e que não foram contempladas nos itens acima.

I - Características da Entidade
( ) Atendimento;
( ) Assessoramento
( ) Defesa e Garantia de Direitos

ANEXO IV (RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)
RELATORIO DE ATIVIDADES - ANO:
( ano anterior ao pedido)
(Papel timbrado - assinar e datar em todas as folhas)

1.1- Regime de atendimento:
( ) orientação e apoio sócio-familiar;
( ) apoio sócio-educativo em meio aberto;
( ) colocação familiar;
( ) acolhimento institucional;
( ) prestação de serviço à comunidade;
( ) liberdade assistida;
( ) semiliberdade
( ) internação.

I - Características da Entidade/ Órgão:
( ) Atendimento;
( ) Assessoramento
( ) Defesa e Garantia de Direitos

1.2 -Modalidades de oferta de serviços/atividades para Atendimento de acordo com a Resolução CNAS
14/2014
Assinalar os serviços/atividades que a Entidade/Orgão executa:
1.2.1 - Serviços de Proteção Social Básica:
( ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
(
) Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência, Idosas e suas
Famílias.
1.2.2 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:
( ) Serviço Especializado em Abordagem Social.
( ) Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e/ou de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).
( ) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.
( ) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
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1.1- Regime de atendimento:
( ) orientação e apoio sócio-familiar;
( ) apoio sócio-educativo em meio aberto;
( ) colocação familiar;
( ) acolhimento institucional;
( ) prestação de serviço à comunidade;
( ) liberdade assistida;
( ) semiliberdade
( ) internação.
III- Objetivos alcançados:
IV- Origem dos Recursos;
V - Infraestrutura;
VI- Identificação de cada serviço, programas, projetos realizados informando respectivamente:
a) Regime de atendimento
b) Público Alvo:
c) N° de assistidos e a capacidade de Atendimento;
d) Recursos Financeiros utilizados;
e) Recursos Humanos envolvidos;
f) Abrangência Territorial;
g) Condições e formas de acesso;

I
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h) Demonstração da forma de como a Entidade/Órgão fomentou, incentivou e qualificou a participação
dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades,
monitoramento e avaliação.
VII - Endereço onde foi executado o(s) serviço(s), programa(s), projeto(s);
VIII - Demais informações que desejam complementar e que não foram contempladas nos itens acima.

Resolução:520 /CMDCA/2018

Dispõe sobre alteração dos artigos 3o, 9o e 11 da Resolução
508/CMDCA/2018 que dispõe sobre a organização da IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Duque
de Caxias, com a finalidade de elevar os prazos previstos nos artigos
supracitados.

NEXO V (RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)
\

REGISTRO N°:________________ .
Validade:..../.../.........
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias- CMDCA/DC, de
acordo com a Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. CERTIFICA que a
E n tid ad e ...................CNPJ....., com sede na.................... encontra-se REGISTRADA neste Conselho,
em conformidade com
a Resolução CMDCA......./2018. A concessão de registro garante o
reconhecimento pelo CMDCA/DC, da sua capacidade de executar programas de promoção,
atendimento, defesa e de vigilância dos direitos da criança e do adolescente, compatível com os
princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e, a autoriza a pleitear a inscrição de programas que
se propõe executar. Ficando a mesma credenciada à rede municipal de políticas de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente.
O presente REGISTRO tem validade de 04 (quatro) anos, devendo a entidade supracitada, requisitar a
revalidação até 30 (trinta) dias antes do termino da validade do registro.
Certificado aprovado em sessão ordinária do CMDCA do dia ..../.../20.... publicada em B .O .......de........

6595

A presente Resolução é encaminhada à publicação através do Ofício n° 398/CMDCA/2018.

Nome do responsável pelas informações prestadas:________________________________________

CERTIFICADO DE REGISTRO

Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário - Duque de Caxias/RJ
CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461 - E-mail: cmdcaduquedecaxias@gmail.com
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Resolução n°..............

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 - Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA e Lei Municipal n°. 2.1.066/1991 e considerando as recomendações da Resolução
CONANDA n° 202, de 21 de novembro de 2017 e a Resolução CMDCA n°507/CMDCA/2018, que convoca a IX
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Duque de Caxias e dá outras
providências.
RESOLVE:
Art. Io - Alterar o parágrafo único do artigo 3o, o caput do artigo 9o e o parágrafo primeiro do artigo 11 da
Resolução 508/CMDCA/2018.
Art. 2o- O texto do parágrafo único do artigo 3o passa a ter a seguinte redação:
“Parágrafo Único: As Conferências Livres serão realizadas de 11 de julho de 2018 a 06 de setembro de 2018 e os
resultados das discussões e produções deverão ser encaminhados para a Comissão Organizadora do CMDCA até o dia
1.4 de setembro de 2018, pois servirão de subsídios para os debates na Conferência Municipal.”
Art. 2o - O caput do artigo 9o da resolução supracitada passa a ter a seguinte redação:
”Art. 9o - As Inscrições para IX Conferência Municipal será presencial no período de 13 de agosto de 2018 a 12 de
setembro de 2018 no horário de 10 às 16h, na sede do CMDCA/DC, Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário Duque de Caxias/RJ.”

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Duque de Caxias,......de.............. 200.......

Art. 3o - Alterar o parágrafo Io do artigo 11 , que passa a ter a seguinte redação:
“ § Io - A minuta do regimento interno será submetida a consulta pública virtual até o dia 19 de setembro de 2018.”

Assinatura do (a) Presidente do Conselho

Art. 4o - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

ANEXO VI (RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018)
CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS
INSCRIÇÃO N°.............
Validade:..... /.../........
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias, de acordo com a
Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Resolução CONANDA.
CERTIFICA que a ........................, com sede na.................... encontra-se com o programa, serviço e ou
projeto............................................................. INSCRITO neste Conselho, em conformidade coma a
Resolução CMDCA....... publicada em B.O ....... de.. Autorizado para funcionar de acordo com o
descrito no verso.
Ficando o mesmo credenciado à rede municipal de políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente.
A presente INSCRIÇÃO tem validade de 02 (dois) anos, devendo a entidade/órgão supracitado,
requisitar a revalidação até 30 (trinta) dias antes do termino da validade da mesma.
Duque de Caxias,.......de................20.....
Presidente do CMDCA/DC
ANEXO VI (VERSO) RESOLUÇÃO N° 514/CMDCA/2018
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE DE DUQUE
DE CAXIAS
Entidade/Órgão:________________________________________________________________
Inscrição n ° ___________________ Validade:
/
/
Regime de atendimento: ( ) orientação e apoio sócio-familiar; ( ) apoio sócio-educativo em meio
aberto;
( ) colocação familiar; ( ) acolhimento institucional; ( ) prestação de serviço à comunidade; (
)liberdade assistida; ( ) semiliberdade; ( ) internação.
Modalidade:
( ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e Garantia de Direitos
Descrição geral e específica de todos, constando os respectivos endereços (caso a entidade os
desenvolva em mais de uma unidade/estabelecimento no mesmo município).
Certificado válido até
aprovado em sessão ordinária do CMDCA do dia ..../.... /20..... Resolução n°.............. publicada em B .O ........ de........
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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