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CPL – Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

A Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao
processo n° 014/000527/2019. que segue abaixo:

AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO PRESENCIAL N :̂ 018/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2; 014/000527/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias a SMSDC.
DATA E HORA DO CERTAME: 05 de julho de 2019 às 10:00h.
RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - 
D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da Transparência: 
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/

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

Rosana Mesquita 
Pregoeira

Duque de Caxias, 24 de junho de 2019.

Rosana Mesquita 
Pregoeira

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

A Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente 
ao processo n° 014/000506/2019. que segue abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA HEMOTERAPIA, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N": 021/2019

May ara Lopes da Silva 
Pregoeira

Duque de Caxias. 19 de Junho de 2019.

Ml£Cf<ÃMayara Lopes da Silva 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Alameda Esmeralda n° 206 
Jardim Primavera 
Duque de Caxias RJ.

Duque de Caxias, 21 de Junho de 2019.

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N° 30.735.771/0001-98, no CADASTRO DE 
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, conforme 
o parecer n° 035/2019 da Comissão Especial.

HELOÍSA HELE OBREGA DE O. NEVES
Presidente da Comissão Especial de Cadastro

Ao Boletim Oficial

Após a Comissão de Cadastro para providências
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ATOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

4ª CPIA – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo
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DUQUE DE
CAXIAS

PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 
4a CPIA
PROCESSO N° 000/059929/2017
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O Presidente da 4a Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, pelo presente Edital, convoca o senhor PEDRO IVO DA SILVEIRA 
SANTOS, Médico Ortopedista, matrícula n° 22700-0, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para que possa apresentar defesa no processo administrativo n° 
000/59929/2017, devendo comparecer no prazo de 15(quinze) dias, a contar da data da 
última publicação do presente Edital, na Praça Roberto Silveira, n° 31, 3o andar, nesta 
cidade, implicando, o seu não comparecimento, em REVELIA e no prosseguimento dos 
trabalhos da 4a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.

Duque de Caxias, 12 de junho de 2019.

V t-A ílíM ' ,-piÜll, iA rhsCKU'.\ ROSANE SÓUSA QASILVA
Presidente da 4a CPI \

Praça Roberto Silveira, 31, 32 andar. Centro 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25070-005 
Telefone: (021) 2672-8850 
www.duquedecaxiasrj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE RECEITA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
SUBSECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

COORDENADOR IA DE GEOPROCESSAMENTO

RELAÇÃO DE CÓDIGOS IMOBILIÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA DE ÁREA - BAIRRO CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS (3a publicação)

CÓDIGO IMOBILIÁRIO ENDEREÇO COMPLEMENTO BAIRRO CIDADE CEP
2.5.103.001.001* RUA JOVITA FEITOSA QD 10, LT218-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.103.003.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT 216 A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.004.001 AV LUIZ MURAT 00215 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.005.001 AV LUIZ MURAT Q10 6214 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.006.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT213-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.007.001 RUA MARANHAO QD 10, LT 212 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.008.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT211-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.009.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT 210 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.010.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT 209-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.011.001 RUA MARANHAO Q 10, LT 208 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.012.001 AV LUIZ MURAT 207-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.015.001 RUA MARANHAO 74 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.103.020.001 AV LUIZ MURAT QD 10, LT167-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5,103.021.001 RUA MARANHAO QD 10, LT 166 A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25,000-000
2.5.103.026.001 RUA JOVITA FEITOSA LT 224 B CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.103.030.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 10, LT 226-B CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.103.032.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 10, LT 227-B CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.103.040.001 RUA SAO JUDAS TADEU CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.103.043.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 10, LT 235 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5,103.046.001* RUA SAO JUDAS TADEU CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.103.048.001* RUA JOVITA FEITOSA 00220 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.103.049.001 RUA JOVITA FEITOSA QD 10, LT 219 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.001.001* JOVITA FEITOSA QD 7, 00148 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.002.001 JOVITA FEITOSA QD07, LT 148-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
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2.5.105.003.001* JOVITA FEITOSA QD 07, LT 149 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.004.001 JOVITA FEITOSA LT 149-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.005.001* JOVITA FEITOSA QD 07, LT 150 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.007.001* DONA TEREZA CRISTINA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.008.001 DONA TEREZA CRISTINA QD 7, LT151 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.011.001 DONA TEREZA CRISTINA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.012.001 DONA TEREZA CRISTINA 00155 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.013.001 DONA TEREZA CRISTINA QD 07, LT 156 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.014.001 DONA TEREZA CRISTINA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.015.001 DONA TEREZA CRISTINA QD 7, LT 157 A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.017.001 DONA TEREZA CRISTINA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.019.001 DONA TEREZA CRISTINA QD 7, LT 159 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.020.001 DONA TEREZA CRISTINA QD 7, LT160-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.105.029.001 JOAQUIM FEITOSA QD 7, 00132 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.030.001 JOVITA FEITOSA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.105.033.001 CREPÚSCULO CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.035.001 CREPÚSCULO QD 07, LT 135 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.036.001 CREPÚSCULO QD 7, LT 137 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.037.001 CREPÚSCULO QD 7, LT136-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.038.001 CREPÚSCULO CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.042.001 CREPÚSCULO QD 7 LT 139 A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.044.001 CREPÚSCULO CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.105.045.001 CREPÚSCULO QD 07, LT141-A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-600
2.5.107.019.001 ROD WASHINGTON LUIZ QD 1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.213-005
2.5.107.020.001* ROD WASHINGTON LUIZ Qd 01, Lt. 81 -  Km 108 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.213-005

Junho - 2019
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2.5.107.021.001 ROD WASHINGTON LUIZ QD 1, LT 80 CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.107.022.001 ROD WASHINGTON LUIZ QD1.LT 2 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.213-005
2.5.107.025.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 1, LT 96-A CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.382.007.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD15, LT156 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.382.008.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, LT 157 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.382.009.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, LT 158 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.382.012.001* EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 141 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.382.016.001 EST AMENDOEIRAS QD15, LT 145 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.382.020.001* EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 149 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.383.003.001 RUA SAGUARIAIVA QD 15, LT 172 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-426
2.5.383.008.001 RUA VANISIA QD 15, LT 177 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-280
2.5.383.009.001 RUA VANISIA QD 15, LT 178 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-280
2.5.383.013.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, L162 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.383.014.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, L163 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.383.015.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, L164 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.383.016.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD15, LT165 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.240-400
2.5.383.018.001 RUA CAMANDUCAIA QD 15, LT 167 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-450
2.5.383.019.001 RUA WASHINGTON FIGUEIREDO QD 15, LT 168 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-450
2.5.384.034.001 EST AMENDOEIRAS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.036.001 EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 41 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.038.001 EST AMENDOEIRAS Q 15, LT 43 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.040.001 EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 264 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.041.001 RUA DAS JAQUEIRAS QD 15, LT 265 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.223-070
2.5.384.042.001 RUA DAS JAQUEIRAS QD 15, LT 266 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.223-070
2.5.384.049.001 RUA SOARES LISBOA 273 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
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2.5.384.053.001 RUA SOARES LISBOA 239 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
2.5.384.056.001 RUA SOARES LISBOA 279 280 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
2.5.384.057.001 RUA DAS JAQUEIRAS LT 281 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.223-070
2.5.384.064.001 RUA SOARES LISBOA QD 15, LT 225 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
2.5.384.065.001 RUA SOARES LISBOA 00224 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
2.5.384.066.001 RUA LARANJEIRA QD 15, LT 223 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.384.068.001 RUA SOARES LISBOA QD 15, LT 221 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.384.071.001 RUA SOARES LISBOA QD15, 00199 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.384.074.001 RUA IPE QD 15, LT 296 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.260-120
2.5.384.077.001 RUA IPE QD 15, LT 293 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.260-120
2.5.384.078.001 EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 292 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.080.001 EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 48 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.384.082.001 EST SAO LOURENCO QD 15, LT 02 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.384.084.001 EST SAO LOURENCO QD15, LT 04 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.384.088.001 EST NOGUEIRAS QD 15, LT 08 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-115
2.5.384.108.001 EST NOGUEIRA QD 15, LT 57 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-115
2.5.387.001.001 RUA SOARES LISBOA LT212 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-360
2.5.387.002.001 AL DOS CAJUEIROS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.225-700
2.5.387.004.001 AL DOS CAJUEIROS 00005 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.225-700
2.5.387.006.001 AL DOS CAJUEIROS QD 15, LT 217 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.225-700
2.5.387.007.001 EST AMENDOEIRAS QD 15, LT 45 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-420
2.5.387.013.001 RUA HORTA BARBOSA QD 15, LT 205 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.260-120
2.5.387.015.001 RUA HORTA BARBOSA QD 15, LT 207 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.260-120
2.5.387.016.001* RUA HORTA BARBOSA QD 19, LT 208 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.260-120
2.5.388.007.001 EST NOGUEIRAS QD 16, LT 32 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-115
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2.5.388.012.001 EST NOGUEIRAS QD 16, LT11-B CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-115
2.5.388.020.001 EST SAO LOURENCO QD 16, LT 3 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.022.001 EST SAO LOURENCO QD 16, LT 66 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.024.001 RUA DELFOS 75 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.025.001 RUA DELFOS QD 16, LT 63/64 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.028.001 RUA DELFOS QD 16, LT 61 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.029.001* RUA DELFOS 88 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.035.001 RUA DELFOS QD 16, LT 54 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.037.001 RUA DELFOS QD 16, LTS 52 e 53 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-190
2.5.388.039.001* EST SAO LOURENCO QD 16 LT 50 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.040.001* EST SAO LOURENCO Q16A01430 LOJA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.042.001 EST SAO LOURENCO QD16 00007 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.043.001 EST SAO LOURENCO QD 16, LT 08 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
2.5.388.046.001* EST VELHA DO PILAR QD 16, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-300
2.5.388.061.001 EST NOGUEIRAS QD 16, LT 39 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-115
2.5.388.064.001 EST VELHA DO PILAR CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-260
2.5.411.001.001* RUA JOVITA FEITOSA QD 7, LT 218 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.043-570
2.5.411.003.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7 A, LT216 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.411.004.001* RUA SAO JUDAS TADEU QD7A, LT 215 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.411.006.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7A, LT 213 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.411.009.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7A, LT 210 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.411.011.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7 A, LT 208 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.411.012.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7 A, LT 207 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.411.013.001 RUA SAO JUDAS TADEU QD 7 A, LT 206 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
2.5.411.020.001 RUA SAO JUDAS TADEU Q 7 A, LT 167 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-590
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2.5.411.026.001* AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 224 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.411.027.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 224A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.028.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 225 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.030.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 226 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.031.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 226A CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.034.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 228 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.038.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 231 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.040.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 233 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.041.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD 7A, LT 234 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.042.001 AV DONA TEREZA CRISTINA QD7, LT 235 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.411.047.001 RUA JOVITA FEITOSA QD 7A, LT 220 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.043-570
2.5.411.048.001* RUA JOVITA FEITOSA 00219 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-570
2.5.414.001.001 AV DONA TEREZA CRISTINA 00041 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
2.5.414.003.001 RUA PROJETADA 39 LT 39 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.005.001 RUA PROJETADA 37 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.006.001* RUA PROJETADA 36 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.007.001 RUA CARLOS MOZZER 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-052
2.5.414.008.001 RUA PROJETADA 34 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.009.001 RUA PROJETADA 33 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.010.001* RUA AURORA LEMOS LT 32 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-045
2.5.414.011.001 RUA PROJETADA 31 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.012.001 RUA PROJETADA 1 LT 30 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.014.001* RUA PROJETADA 28 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.016.001 RUA PROJETADA 26 0 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.017.001* RUA CARLOS MOZZER LT 25 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-052
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2.5.414.021.001 RUA CAMERINO CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.022.001 RUA NEMER CHAMA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.023.001 RUA PROJETADA 2 00060 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
2.5.414.025.001 RUA PAULO VI 00058 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.028.001 RUA JOSE MARIA DO AMARAL CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.029.001 RUA AURORA LEMOS LT 54 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-045
2.5.414.030.001* RUA PAULO VI CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.031.001 RUA PAULO VI LT 52 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.032.001* RUA PAULO VI CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.033.001* RUA PAULO VI LT 50 - CASA 1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.034.001 RUA PAULO VI 00049 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.037.001 RUA PAULO VI 00046 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.038.001 RUA PAULO VI 00045 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-130
2.5.414.041.001* AV DONA TEREZA CRISTINA 00042 0000 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.230-480
4.1.089.005.001 RUA CRATEUS QD 01, LT 05 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.007.001 RUA CRATEUS QD 1, LT 7 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.008.001 RUA CRATEUS QD 1 C/1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.010.001 RUA CRATEUS QD 01, LT 10 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.012.001 RUA CRATEUS QD01.LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.013.001* RUA CRATEUS QD 01, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.014.001 RUA CRATEUS QD 01, LT 14 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.016.001 RUA CRATEUS QD 1, LT 16 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.017.001 RUA CRATEUS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.089.018.001 RUA RAVENA QD 1, LT18 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.019.001 RUA RAVENA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
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4.1.089.021.001 RUA RAVENA QD 1, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.022.001 RUA RAVENA QD 01, LT 22 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.023.001 RUA RAVENA QD 1, LT 23 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.024.001 RUA RAVENA QD 01, LT 24 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.025.001 RUA RAVENA QD 01, LT 25 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-000
4.1.089.026.001 RUA RAVENA QD 1, LT 26 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.089.027.001 RUA RAVENA QD 1, LT 27 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.028.001 RUA RAVENA QD 1, LT 28 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.030.001 RUA RAVENA QD 01, LT 30 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-000
4.1.089.031.001 RUA RAVENA QD 1, LT 31 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.032.001 RUA RAVENA QD 1, LT 32 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.033.001 RUA RAVENA QD 01, LT 33 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.089.034.001 EST SAO LOURENCO QD 01, LT 34 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-150
4.1.090.001.001 RUA CRATEUS QD 2, LT1 2 61 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.003.001 RUA CRATEUS QD 2, LT 3/4 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.005.001 RUA CRATEUS QD 2, LT 5 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.006.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 06 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.009.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 09 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.010.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 10 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.012.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.015.001 RUA CRATEUS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.021.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.026.001 RUA CRATEUS QD 02, LT 26 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.090.034.001 RUA RAVENA QD 02, LT 34 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.090.041.001 RUA RAVENA QD 02, LT 41 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
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4.1.090.042.001 RUA RAVENA QD 02, LT 42 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.090.043.001 RUA RAVENA QD 2, LT 43 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.090.047.001 RUA RAVENA QD 02, LT 47 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.090.052.001 RUA RAVENA QD 02, LT 52 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.090.053.001 RUA RAVENA QD 02, LT 53 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-000
4.1.090.054.001 RUA RAVENA QD 02, LT 54 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.090.055.001 RUA RAVENA QD 02, LT 55 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.090.058.001 RUA RAVENA QD 02, LT 58 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.090.060.001 RUA RAVENA QD 02, LT 60 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.243-080
4.1.095.003.001 RUA CANARIAS QD 6, LT 10 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.007.001* RUA CANARIAS QD 6, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.009.001* RUA CANARIAS QD 6, LT 14 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.010.001* RUA CANARIAS QD 6, LT 15 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.011.001* RUA CANARIAS QD 6, LT 16 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.014.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.015.001 RUA CRATEUS QD 06, LT19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.017.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.018.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 22 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.020.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 24 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.022.001* RUA CRATEUS QD 06, LT 27 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.095.024.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 29 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.025.001 RUA CRATEUS QD 6, LT 26 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.027.001 RUA CRATEUS QD 06, LT 32 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.028.001 RUA GENERAL IZIDORO LOPES QD 6 LT 33 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.095.029.001 RUA CRATEUS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
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4.1.095.031.001* RUA CRATEUS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.241-010
4.1.095.033.001* RUA GENERAL IZIDORO LOPES CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.001.003 RUA CANARIAS CD 07, LT 01 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.004.002 RUA CANARIAS CD 07, LT 04 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.006.001* RUA CANARIAS CD 07, LT 06 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.009.001 RUA CANARIAS - CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.012.001 RUA CANARIAS CD 7, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.015.001 RUA CANARIAS QD 07, LT 15 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.018.001 RUA CANARIAS QD 07, LT 18 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.023.001 RUA CANARIAS CD 07, LT 23 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.024.001 RUA CANARIAS CD 07, LT 24 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.025.001 RUA CANARIAS CD 07, LT 25 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.028.001 RUA CANARIAS CD 7, LT 28 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.030.001 RUA CANARIAS CD 07, LT 30 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.033.001 RUA CRATEUS CD 7, LT 33 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.034.001 RUA CRATEUS CD 7, LT 34 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.036.001 RUA CRATEUS CD 36, LT 36 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.037.001 RUA CRATEUS CD 36, LT 37 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.044.001 RUA 2 CD 7, LT 44 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.096.046.001 RUA CRATEUS CD 7, LT 46 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.050.001 RUA CRATEUS CD 7, LT 50 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.054.001 RUA CRATEUS CD 7, LT 54 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.055.001 RUA CRATEUS CD 07, LT 55 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.056.001* RUA CRATEUS CD 07, LT 56 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010
4.1.096.057.001 RUA CRATEUS CD 07, LT 57 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010

Junho - 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUBSECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
COORDENADOR IA DE GEOPROCESSAMENTO

RELAÇÃO DE CÓDIGOS IMOBILIÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA DE ÁREA - BAIRRO CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS (3a publicação)

4.1.096.058.001 RUA CRATEUS QD 7, LT 58 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010

4.1.096.061.001 RUA CRATEUS QD 7, LT 61 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010

4.1.096.062.003 RUA CRATEUS QD 07, LT 62 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-010

4.1.102.006.001 RUA CATALAO QD 11, LT 06 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030

4.1.102.013.001 RUA CATALAO QD 11, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030

4.1.102.015.001 RUA CATALAO QD11.LT 15 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030

4.1.102.016.001 RUA CATALAO QD 11, LT 16 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.019.001 RUA CANARIAS QD 11, LT 19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.020.001 RUA CANARIAS QD 11 LT 20 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.021.001 RUA CANARIAS QD 11 LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.022.001 RUA CANARIAS QD 11, LT 22 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.025.001 RUA CANARIAS QD. 11, LT. 25 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.026.001* RUA CATALAO QD11.LT 9 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.027.001 RUA CANARIAS - CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.028.001 RUA CANARIAS QD 11, LT 28 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.102.029.001 RUA CANARIAS QD 11, LT 29 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.108.006.001 RUA MONTE CENIS QD 18, LT 06 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.108.012.001 RUA MONTE CENIS C/2 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040

4.1.108.013.001 RUA MONTE CENIS QD 18, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040

4.1.108.014.001 RUA MONTE CENIS QD 18, LT 14 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040

4.1.108.020.001 RUA CATALAO QD 18, LT 20 LOJA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030

4.1.108.023.001 RUA MONTE CENIS QD 18, LT 23 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040

4.1.108.033.001 RUA CATALAO QD 18, LT 33 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.108.035.001 RUA CATALAO QD 18, LT 35 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030

4.1.108.036.001 RUA CATALAO QD 18, LT 36 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
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4.1.108.037.001 RUA CATALAO QD 18 LT 37 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.108.038.001 RUA CATALAO QD 18, LT 38 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
4.1.108.040.001 RUA CATALAO QD 18, LT 40 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
4.1.108.045.001 RUA CATALAO QD 18, LT 45 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
4.1.108.046.001 RUA CATALAO QD 18, LT 46 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
4.1.108.048.001 RUA CATALAO QD 18, LT 48 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.108.053.001 RUA CATALAO QD 18, LT 53 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.108.055.001 RUA CATALAO QD. 18, LT 55 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.108.057.001 RUA CATALAO - CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-030
4.1.108.059.001 RUA CATALAO QD 18, LT 59 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.108.061.001* RUA CATALAO QD 18, LT 61 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.001.001 RUA BOÊMIA QD 22, LT 1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.002.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 2 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.005.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 5 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
4.1.113.006.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 6 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
4.1.113.008.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 08 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.009.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 9 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.013.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.014.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 14 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.015.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 15 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245050
4.1.113.016.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 16 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
4.1.113.019.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.021.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.023.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 23 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
4.1.113.024.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 24 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
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4.1.113.026.001 RUA BOÊMIA QD 22, LT 26 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.113.029.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 29 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.031.001 RUA BOHEMIA QD 22, LT 31 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-050
4.1.113.034.001 RUA MONTE CENIS QD 22, LT 34 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040
4.1.113.035.001 RUA MONTE CENIS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.113.037.001 RUA MONTE CENIS QD 22, LT 37 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040
4.1.113.040.001 RUA MONTE CENIS QD 22, L T 40 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040
4.1.113.047.001 RUA MONTE CENIS QD 22, LT 47 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040
4.1.113.056.001 RUA MONTE CENIS CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-040

4.1.119.001.001 RUA GOLGOTA QD 27, LT 1 LOJA CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-060
4.1.119.003.001 RUA GOLGOTA QD 27, LT 03 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-060
4.1.119.005.001 RUA GOLGOTA QD27, LT 5 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-060
4.1.119.008.001 RUA GOLGOTA QD 27, LT 8 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-060
4.1.119.010.001 RUA GOLGOTA QD 27, L10 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-060
4.1.124.001.001 RUA GENERAL IZIDORO LOPES QD 32, LT 1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.002.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 2 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.006.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 6 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.007.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 7 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.008.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 8 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.124.009.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 9 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.011.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 11 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

4.1.124.012.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.017.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 20 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.018.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.019.001 RUA ZANZIBAR QD 32, LT 22 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

Junho - 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUBSECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
COORDENADOR IA DE GEOPROCESSAMENTO

RELAÇÃO DE CÓDIGOS IMOBILIÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA DE ÁREA - BAIRRO CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS (3a publicação)

4.1.124.023.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 27 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.030.001 RUA GOLGOTA 120 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.032.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 38 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.033.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 39 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.035.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 40 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.036.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 41 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.040.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 48 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.124.043.001 RUA GOLGOTA QD 32, LT 51 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.129.003.001 RUA ANGOLA QD 37, LT 3 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.272-244
4.1.129.010.001 RUA ANGOLA QD 37, LT 10 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.272-244
4.1.129.020.001 RUA ANGELA QD 37, LT 20 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.272-244
4.1.129.021.001 RUA ANGOLA QD 37, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.272-244
4.1.129.026.001 RUA ZANZIBAR QD 37, LT 30 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.129.029.001 RUA ZANZIBAR QD 37, LT 29 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.129.049.001 RUA ZANZIBAR QD 37, LT 49 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-070
4.1.146.001.001 EST VELHA DO PILAR QD 52, LT 1 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.007.001 RUAEIDER QD 52, LT 7 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.008.001 RUAEIDER QD 52, LT 8 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.009.001 RUAEIDER QD 52, LT 09 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.012.001 RUAEIDER QD 52, LT 12 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.013.001 RUAEIDER QD 52, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4,1.146.015.001 RUAEIDER QD 52, LT 15 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.017.001 RUAEIDER QD 52, LT 17 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.018.001 RUA EIDER QD 52, LT 18 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.019.001 RUA ANTIOQUIA QD 52, LT 19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000

Junho - 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SUBSECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
COORDENADOR IA DE GEOPROCESSAMENTO

RELAÇÃO DE CÓDIGOS IMOBILIÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA DE ÁREA - BAIRRO CHÁCARAS RIO-PETRÓPOLIS (3a publicação)

4.1.146.026.001 RUA ANTIOQUIA QD 52, LT 26 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.028.001 RUA ANTIOQUIA QD 52, LT 28 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.033.001 RUA 52 QD 52, LT 33 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.037.001 RUA ANTIOQUIA QD 52, LT 37 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.146.038.001 RUA ANTIOQUIA QD 52, LT 38 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.154.004.001 RUA DRESDE QD 66, LT 4 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-150
4.1.154.005.001 RUA DRESDE QD 66, LT 5 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.154.006.001 RUA DRESDE QD 66, LT 06 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.000-000
4.1.154.007.001 RUA DRESDE QD 66, LT 07 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-150
4.1.154.013.001 RUAEIDER QD 66, LT 13 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.014.001 RUAEIDER QD 66, LT 14 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.016.001 RUAEIDER QD 66, LT 16 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.019.001 RUAEIDER QD 66, LT 19 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.020.001 RUAEIDER QD 66, LT 20 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.021.001 RUAEIDER QD 66, LT 21 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4,1.154.023.001 RUAEIDER QD 66, LT 23 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
4.1.154.024.001 RUAEIDER QD 66, LT 24 CHACARAS RIO PETROPOLIS DUQUE DE CAXIAS 25.245-140
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIAS

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

S E C R E T A R I A  D E  O B R A S
ésééééé

P O R T A R I A  N.° 060/2019 - SMO

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 Gerente Sr. Marcelo Cavalcante Leal, Diretor de Saneamento 

Ambiental, matrícula 36.180-1, como Fiscal Sr. Matheus de Lima Passos, Diretor de 

Obras Contratadas da Construção Civil, matrícula 37.777-5, como Suplentes Sr. 

Daniel Moraes Albuquerque, Gerente de Obras Contratadas, matrícula 37.696-5 e Sr. 

Alex da Silva Rangel, Diretor de Orçamento, matrícula 35.234-9, para sem prejuízo de 

suas funções, a contar de 29 de abril do ano em curso, fiscalizarem Obra de 

Construção da nova sede da Escola Municipal Santo Amaro, situada na Rua Antônio 

Guedes - Xerém - 4o Distrito do Município de Duque de Caxias, conforme 

Concorrência n° 011/2018, oriundo do Processo Administrativo n.° 000/055767/2017 a 

cargo da empresa CONE SUL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA-ME.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de 

Caxias, 29 de abril de 2019.

* Republicada por incorreção da matéria original enviada para Publicação no BO n.° 
6704 de 12/06/2019.

ENG.° JOAO CARLOS GRILO Gâ R
Secretário Municipal de Obras 

Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa

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

P O R T A R I A N.° 069/2019 - SMO

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 Gerente a Sr.a Natália Sasaki, Gerente de Trabalho Técnico Social, 

matrícula: 35.315-9, como Fiscal o Sr. Antônio de Pádua Barros Júnior, Diretor do 

Departamento de Construção Civil, matrícula 35.504-6 e os Suplentes Sr. Valdir da 

Silva Júnior, Diretor de Manutenção de Praças, Parques e Jardins, matrícula 35.401-5, 

e Sr.a Regiane dos Santos Soares, Chefe da Divisão de Arquivos e Dados, matrícula 

35.730-8, para sem prejuízo de suas funções, a contar de 14 de maio do ano em 

curso, fiscalizarem aquisição de materiais de construção em geral, para composição 

de serviços de manutenção e construção de obras diversas do Município, conforme 

Pregão Eletrônico 002/2019, oriundo do Processo Administrativo n.° 013/000083/2018 

a cargo das empresas: VMGMAR COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 

LTDA, MASTER ELÉTRICA EIRELI ME E LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO LTDA-EPP.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de 

Caxias, 14 de maio de 2019.

LSA/lsa
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P O R T A R I A  N.° 081/2019 - SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;

Designar, como Gerente a Sr.a Natália Sasaki, Gerente de Trabalho Técnico Social, 

matrícula: 35.315-9, como Fiscal o Sr. Antônio de Pádua Barros Júnior, Diretor do 

Departamento de Construção Civil, matrícula 35.504-6 e os Suplentes Sr. Valdir da 

Silva Júnior, Diretor de Manutenção de Praças, Parques e Jardins, matrícula 35.401-5, 

e Sr.a Regiane dos Santos Soares, Chefe da Divisão de Arquivos e Dados, matrícula 

35.730-8, para sem prejuízo de suas funções, a contar de 05 de junho do ano em 

curso, fiscalizarem aquisição de brita corrida, pedra britada n° 1, pedra britada n° 2, 

rachão , pó de pedra e transporte para os mesmos, conforme Pregão Eletrônico 

002/2019, oriundo do Processo Administrativo n.° 013/000010/2018 a cargo das 

empresas: FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de 

Caxias, 05 de junho de 2019.

R E S O L V E :

Secretário Municipal de Obras 
Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa

Data: 2 M  ÇJk. ‘̂ S .
BOLETIM
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BC i» # r  f r I t u m *
DUQUE DE
CAXIAS

M A í S  C O H  p a o w i  S S O .  M A I S  F U T U R O .
S E C R E T A R I A  D E  O B R A S

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas, conforme processo

administrativo n° 013/000113/2019.

PARTES: Município de Duque de Caxias, representado pela

Secretaria Municipal de Obras -  VF DA ROSA 
REFEIÇÕES.

OBJETO: Pagamento da Importância de R$ 6.669,00 (Seis

mil, e seiscentos e sessenta e nove reais) à VF DA 
ROSA REFEIÇÕES, reconhecida a dívida pelo 

MUNICÍPIO, referente ao atendimento de assistidos 

alcançados pela instituição, no período de 22 a 31 

de Dezembro de 2018, conforme nota fiscal n° 

000.022.843 às fls. 05, Autorizo fls.: 26 

respectivamente.

Duque de Caxias, 21 de Junho de 2019.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
Mat.: 35.145-8

TOCOLO DE RéCéBÍ 
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Av. Jacques d' Molay, ne151 - 25230-010 - Figueira - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234 

e-mail: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERENCIA DE OBRAS CONTRATADAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas, conforme processo

administrativo n° 013/000115/2019.

PARTES: Município de Duque de Caxias, representado pela

Secretaria Municipal de Obras -  VF DA ROSA 
REFEIÇÕES.

OBJETO: Pagamento da Importância de R$ 43.719,00

(Quarenta e três mil e setecentos e dezenove reais) 

à VF DA ROSA REFEIÇÕES, reconhecida a dívida 

pelo MUNICÍPIO, referente ao atendimento de 

assistidos alcançados pela instituição, no período 

de 01 a 28 de Fevereiro de 2019, conforme nota 

fiscal n° 000.022.845 às fls. 04, Autorizo fls.: 27 

respectivamente.

Duque de Caxias, 21 de Junho de 2019.

Mat.: 35.145-8
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Av. Jacques d' Molay, ne15:> - 25230-010 - Figueira - Duque de Caxias -  RJ, Telefone: 2676-8234 

e-mail: projetos.smo@gmail.com www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

PORTARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 

GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria N° 03 l/SMS/2019, de 19 de junho de 2019.

“Determina poderes para acompanhamento e 
gerenciamento de contrato de prestação de serviços 
fornecimento de links dedicados de internet.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, no uso 
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Carlos Antonio da Silva, matrícula: 37685-0, 
para acompanhar como fiscal de contrato de prestação de serviços de 
fornecimento de links dedicados de internet, incluindo acompanhamento e 
operacionalização, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil.

Art.2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação a contar de 29 de 
abril de 2019.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Alameda James Franco, 03 -  Jardim Primavera 

Duque de Caxias -  RJ -  CEP.: 25215-265 
Tel.: 2773-6205 2ÍL . 06  J 9

BOLEEXTRATOSP R E F E I T U R A
D U Q U E  DE
C r A k  X I

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

ESPÉCIE

Termo de Convênio n9 15-006/2019, conforme o Processo Administrativo n9 

014/000448/2019.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA 

CIVIL e, de outro lado, SISTEMA DE ENSINO INVICTUS DE DUQUE DE CAXIAS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o n° 22.065.902/0001-49, neste ato representada pelo Sr. GLEIDSON SILVA DE 

SENA, inscrito no CPF sob o n9. 094.393.027-80.

OBJETO

O presente Convênio tem por objetivo a celebração de convênio de estágio para alunos que 

estão matriculados no curso técnico de enfermagem, obedecendo aos preceitos e 

formalidades legais.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 30 de maio de 2019.

MMMMMNMMHHI
Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br PROTOCOLO 

Ftecsbido :

Data: J J l v t  
BOLETIM: .......

£ RECEBIMENTO 

-------
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P R E F E I T U R A
D U Q U E  DE
CAXIAS

Número do Processo Administrativo 014/000448/2019

Modalidade da Licitação —

Tipo de Licitação —

Espécie do Contrato CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

Data de assinatura 30/04/2019

Prazo 36 meses

Valor global —

Número, data e valor do Empenho —

Dados secundários
- ■ . . O presente Convênio tem por objetivo a 

celebração de convênio de estágio para 
alunos que estão matriculados no curso 
técnico de enfermagem, obedecendo aos 
preceitos e formalidades legais, conforme 
constante no Processo Administrativo n^ 
014/000558/2019

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

.IS.̂? C AXIAS
P R E F E I T U R A

D U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

ESPÉCIE
Termo de Convênio ng 15-008/2019, conforme o Processo Administrativo ng 

014/000546/2019.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA 

CIVIL e, de outro lado, CURSO PROGRESSÃO ILHA DO GOVERNADOR LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o n° 13.109.002/0001-65, neste ato representado, por procuração, pela Sra. ADRIANA 

ALVES WANDERLEY, inscrita no CPF sob o ng 068.355.307-07.

OBJETO

O presente Convênio tem por objetivo a celebração de convênio de estágio para alunos que 

estão matriculados no curso técnico de enfermagem, obedecendo aos preceitos e 

formalidades legais.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 04 de junho de 2019.

Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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Número do Processo Administrativo 014/000546/2019

Modalidade da Licitação —

Tipo de Licitação
Espécie do Contrato CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

Data de assinatura 04/06/2019

Prazo 36 meses

Valor global —

Número, data e valor do Empenho —

Dados secundários 0  presente Convênio tem por objetivo a 
celebração de convênio de estágio para 
alunos que estão matriculados no curso 
técnico de enfermagem, obedecendo aos 
preceitos e formalidades legais, conforme 
constante no Processo Administrativo ng 
014/000546/2019

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

? CAXIAS
P R E F E I T U R A

D U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

ESPÉCIE
Termo de Convênio n^ 15-009/2019, conforme o Processo Administrativo n5 

014/000545/2019.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA 

CIVIL e, de outro lado, CURSO PROGRESSÃO CAXIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

04.093.194/0001-78, neste ato representada pela Sra. ADRIANA ALVES WANDERLEY, inscrita 

no CPF sob o n? 068.355.307-07.

OBJETO

O presente Convênio tem por objetivo a celebração de convênio de estágio para alunos que 

estão matriculados no curso técnico de enfermagem, obedecendo aos preceitos e 

formalidades legais.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 04 de junho de 2019.

.
Alameda Esmeralda, n8 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br PROTOCOLO DE REa r
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CAXIAS
P R E F E I T U R A

D U Q U E  DE

Número do Processo Administrativo 014/000545/2019

Modalidade da Licitação —

Tipo de Licitação —

Espécie do Contrato CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

Data de assinatura 04/06/2019

Prazo 36 meses

Valor global —

Número, data e valor do Empenho —

Dados secundários O presente Convênio tem por objetivo a 
celebração de convênio de estágio para 
alunos que estão matriculados no curso 
técnico de enfermagem, obedecendo aos 
preceitos e formalidades legais, conforme 
constante no Processo Administrativo n? 
014/000545/2019

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

ü
. f » .

P R E F E I T U R A
d u q u e  d e
CAXIAS

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

ESPÉCIE
Termo de Convênio n9 15-010/2019, conforme o Processo Administrativo n9 

014/000485/2019.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA 

CIVIL e, de outro lado, ONG - RENASCENDO, inscrita no CNPJ sob o n° 06.068.595/0001-01, 

neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. LEANDRO GOMES MATOS, inscrito 

no CPF sob o n9 073.619.037-62.

OBJETO

O presente Convênio tem por objetivo a celebração de convênio de estágio para alunos que 

estão matriculados no curso técnico de radiologia, especialização em mamografia e 

especialização em tomografia, obedecendo aos preceitos e formalidades legais.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 05 de junho de 2019.

Alameda Esmeralda, ne 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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CAXIAS
P R E F E I T U R ADUQUE DE

Número do Processo Administrativo 014/000485/2019

Modalidade da Licitação —

Tipo de Licitação —

Espécie do Contrato CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES EM GERAL

Data de assinatura 05/06/2019

Prazo 36 meses

Valor global —

Número, data e valor do Empenho —

Dados secundários O presente Convênio tem por objetivo a 
celebração de convênio de estágio para 
alunos que estão matriculados no curso 
técnico de enfermagem, obedecendo aos 
preceitos e formalidades legais, conforme 
constante no Processo Administrativo n? j 014/000485/2019

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 63/2019, encartado às fls. 187/189, especificado

no Livro n° 001/2019/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000859/2019

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

PAULO MÁRCIO DE AZEVEDO TRANSPORTES ME.

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

R$185.280,00 (Cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais), reconhecida 

a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, Paulo Mareio de Azevedo Transportes 

ME referente serviços prestados no mês de MAIO/2019, em conformidades com 

as especificações constantes no procedimento Administrativo 014/000859/2019.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 21 de Junho de 2019.

DESPACHO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 

GABINETE DO SECRETÁRIO
Ofício n°267/GS/SMS/2019
Assunto: ORDEM DE MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS N° 001/2019

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil do Município de Duque de Caxias, fundamentando-se na licitação n° 005/2019, 
processo administrativo sob n° 53.714/2017 e em cumprimento ao Termo de Prestação de Serviços 
de n° 01-015/2019, autoriza a empresa Gefer Laboratório de Análises Clínicas EIRELI. localizada 
no endereço Rua Adelina da Conceição n° 21 -  salas 105/111/305/307/309, Cep. 24.800-057 - 
Itaboraí -  Rio de Janeiro, e inscrita no CNPJ sob o n° 29.542.404/0001-29, a iniciar a mobilização e 
execução da prestação dos serviços especializados de Análises Clínicas e Laboratoriais, Citologia. 
Anatomia Patológica, Imuno-histoquímica, objeto do Termo de Contrato celebrado em 03 de junho 
de 2019, nas Unidades Hospitalares constantes no Termo de Contrato celebrado entre as partes, em 
estrita observância às orientações e exigências técnicas descritas.

Duque de Caxias, 03 de junho de 2019.

\ PROTOCCK .O

C<r i>cA

COMSADC – Conselho Municipal de Saúde
A W i Av
ÇpiKJUfc DE CAXIAS-)

I STADO 1)0 RIO 1)K ! \ V.i.M)
PREFICI l’l 1RA iMRNICIRAl, 1)K iH 'QJR I)K C AMAS

CONSELHO ,ff  MUNICIPAL .   ' OE SAUDE

RESOLUÇÃO Nu 023/COMS.' IK .2 0is

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

O CONSELHO MIJNI Cl PAI. DE SAUDE DE DUQUE' DE CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada. Dra. Clara l.tieia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Al t .  I o - Tomar do t*;nhcoin.iciito púbUo para iodos os íins e eieki.s, a Ala da 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no 
dia 13 de Abril do ano de dois mil e dezenove, no Audilorio do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

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

Duque de C^Das. 1 3 de Junho de 20 ! 9

G:m o m
C Iara 1 uela L . dos Santos C; 

ia -si.lente do COlVlxADC

Secretária Executiva do COMSADC

llO M O EÜ C c
Em cumprimento ao disposto no 2‘. do Art. 12 tia 1 ci n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a 
Resolução n° 023/COMSADC .2019 de 13 de Junho de 2019. do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

! ).i ; Je t txia   .v : as i.nito de 201 v

R t ^ e í ^ C . Í .

1IA

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebido ______
Data: ofc < S»... à s________
BOLETIM:____ 6 7  O  3 __________

WTtshingmn Reis de Oliveira 
Preijeito Municmal
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ES I ADO 1)0 RIO Dl. J AM 1R O 
PREFEITURA Vil \ K  1PAE DE D! Ol E DE ( AMAS

■■ CONSELHO■
‘■7 ■MUNICIPAL■

DE■ SAÚDEí 2.
Ata da Reunião Ordinária do COMSADC, realizada aos Treze dias do mês de Abril do ano de dois 
mil e dezenove, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de 
Caxias. A reunião teve início às Nove horas e Trinta e Cinco Minutos, com Quorum de Vinte e Dois 
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Dez representando os 
Gestores/Prestadores/lnstituiçòes de linsino Superior e Profissionais de Saúde e Doze representando os 
Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do CüM SA D C:D r\ Clara Lúcia Corrêa dos S. 
Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde: D r Flávia Alves da Cosia - Diretora do 
Departamento de Atenção Primária; Secretária Executiva: Sr1. Claudia Regina .1. A. Santos; 
Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Antônio Pereira dos Santos e 
Representante do Segmento Usuários: Sr', l.ueiana Marina da Silva. 02-) Dinâmica da Reunião -  
disponibilizada no verso da pauta. U2-) Dinâmica da Reunião - disponibilizada no verso da pauta. 03) 
Informes: a-) A partir do dia 13 de Abril de 2019 passa a lazer parte da Comissão Executiva do 
COMSADC, o Dr. Dalmir Machado, repiesentantc da O \B.)C - Segmento Usuários, substituindo o 
Dr. Francisco Carlos Unger Velasqucs que passa a .cr c o.i .cilieiro Suplente, conforme uiício enviado 
ao Conselho pela Instituição; b-) a  Ata da Reunião Ordinária realizada no dia de 09 de Fevereiro de 
2019 será votada na Plenária de Maio/2019. pois devido a realização ria Conferência Municipal de 
Saúde, não foi possível a sua elaboração para votação nesta Plenária, c-) Por solicitação da Comissão 
Executiva esse item entrou como assunto de pauta no número ‘H0”, d-) Informes gerais -  Sr. Antônio 
Pereira disse que havia sido aprovado em Plenaria rio Conselho, há algum tempo, que fosse feita uma 
campanha sobre Assédio Moral e a SMSDC providenciou o material de divulgação (aproximadamente 
novecentos cartazes), para ser distribuído nas Unidades de Saúde rio Município e pediu que os 
responsáveis pelas Direções nas Unidades facilite a colocação do material e destacou que é uma 
campanha que será feita todos os anos. Dr". Clara perguntou quem eram os responsáveis pelas 
Direções das Unidades que estavam presentes nessa tlata na Plenária, sendo registradas: 
Representante do CHATA, UPll Pilar, CRAESM, CAPS AD, UP11 Xerém e UBS Amapá, e-) Dr". 
Patrícia Neves, Diretora do 1IMMRCI PA Beira Mar informou que por necessidade de obras 
emergeneiais na UPA Beira Mar, foi necessário no dia antei.or. léehar as salas vermelha e amarela e 
trazer todo o lluxo de pacientes pasa dentro do ilM M kt . Destacou que o fato não- .mpactou em 
momento algum no atendimento ao paciente, Disse que romu o Conselho esta o tempo inteiro 
acompanhando e ajudando, ela veio informar que o atendimento está normal, sendo que será 
necessário agora pela manhã, trazer o SPA da UPA para .,ei atendido no setor de v isitantes e a partir 
desse setor, o paciente será encaminhado parti dentro do 1IMMKC . Disse que as salas foram adaptadas 
da melhora forma, que ela passou a noite inteira no hospital junto com a equipe para fazer tudo com 
responsabilidade e entendeu que ate agora os familiares se sentiram contemplados. 04-) Posse 
ConseIheiros(as)/Alteração Titularidade Sapiência/ víasmmento - Mesa - 03 Minutos: a-) Posse 
de Representantes do CORKN-RJ Segmento Profissionais de Saúde: Titular: Enfermeira Rita 
Maria Filgueiras que disse que a partir de agora vai se empenhar para aprender o que é ser 
Conselheira e agradeceu pela oportunidade e Suplente: Hníenneira Joélia de Jesus Alves - o 
Conselheiro Antônio informou que a Enfermeira Joclia nào pôde estar presente, pois já tinha um 
outro compromisso agendado anteriormente, sendo registrada a posse; b-) Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de Duque de C axias - Representantes rio Segmento Gestor, Prestador: D r1. 
Flavia Alves da Costa passa a Suplente rio Dr. Jose C.irDr .).- Oliveira e a Professora R.aberta Barreto 
(não pôde comparecer), mas foi registrada a posse como Conselheira Suplente da Dr1. Sandra Victória; 
c-) Alteração Titularidade/Supiêneia da OARDC - conforme solicitação ria Instituição - 
representantes do Segmento Usuários: Passa a Titular o l onsvlheiro Dr. Dalmir Machado c passa a 
Suplente o Conselheiro Dr. Francisco Carlos Unger Velasque d-) Afastamento da t  onselheira Vera 
Lucia Ribeiro do Rosário do CCS Conselho Comunitário de Saúde - Segmento Usuários -  Conforme
Solicitação da Instituição. APÓS O REGISTRO Dl POSSE E ALTERAÇÕES, A PRESIDENTE
DEBATIDOS ANTES 1)0 ITEM **05”, SENDO a  PROVADA POR UNANIMIDADE: 0S-) 
Esclarecimentos sobre recentes acontecimentos na Escola Aila em Xerém — A Conselheira Glória
explicou r ' ’ iunlo foi trazido para a pauta. Informou que o Sr. Osmar Paiva,
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ESTADO DO RIO DF. JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DF CAXIAS

UU IN S tl.JJUMUNICIPAL 
V  DE SAÚDE

CONSELHO

Presidente do Conselho de Segurança fez uma reunião em Xerém na sexta-feira da semana anterior e
também a convidou para essa reunião. Disse que o Sr. Osmar convocou essa reunião, pois foi 
procurado por algumas mães de alunos preocupadas com alguns casos que haviam acontecido na 
escola, mas que na verdade não era só na escola e, por isso, ficou entendido que o problema de uma 
localidade de Xerém e não casos isolados na Escola. Disse que o assunto foi para as redes sociais, 
devido a preocupação das pessoas de que os casos tratavam-se de Meningite. A Conselheira Glória 
ressaltou que como é no COMSADC, onde se discute a política de saúde, a comissão resolveu trazer o 
assunto para a Plenária, de forma que ns técnicos da SMSDC possam fazer os esclarecimentos. Após a 
explanação, a Conselheira perguntou se o Sr. Osmar gostaria de dar uma palavra, mas ele achou 
melhor aguardar os esclarecimentos da gestão. À Dr'. Sandra Victória chamou à frente o Dr. 
Gustavo, Coordenador de Epidemiologia da SMSDC, para falar sobre os casos ocorridos com as 
crianças. O Dr. Gustavo se apresentou, disse que é médico infectoiogista e disse que foi chamado pela 
Dr'. Sandra para fazer alguns esclarecimentos sobre os casos que aconteceram, a princípio, na Escola 
Aila, e destacou que os casos pareciam estar relacionados pela proximidade das crianças. Destacou que 
os casos estão relacionados ao vírus influenza e que cie resolveu trazer informações a respeito do que 
essa doença causa para que todos possam entender melhor a scqüência de eventos e o que teria 
acontecido com essas crianças. Leu o conceito da "Influenza ou gripe”. Destacou que em alguns casos 
podem evoluir para quadros mais graves da doença. Apresentou quais são os tipos de influenza e as 
formas de transmissão e fez algumas orientações para evitar o contato com doença. Falou sobre os 
principais sintomas que o paciente pode ter e disse que a cura evolui em aproximadamente sete dias, 
mas que alguns casos podem evoluir para casos mais graves ou complicações infecciosas. Falou sobre 
o tratamento. Destacou que a parte mais importante é a VACINAÇÃO, dizendo que é uma forma 
segura e eficaz de prevenir a doença ou que a mesma evolua para quadros mais graves c que as pessoas 
precisam ser vacinadas. A DO. Sand"<' pediu para faz,cr um adendo, disse que muitas vezes os pais 
acham que a caderneta de vacinação da criança está completa e destacou que a vacina contra a 
influenza precisa ser ministrada todos os anos, pois a cada ano é um vírus diferente que se apresenta. O 
Dr. Gustavo disse que foi importante esse adendo, pois cada tipo de doença tem um subtipo, que vai 
mudando constantemente e normalmentc a campanha de vacinação é feita nesse momento que 
antecede o inverno e a cada campanha, a vacina não c necessariamente igual a do ano anterior. Disse 
que é feita uma avaliação para ver qua! o tipo e subtipo do vírus circulante e mudar a sua composição, 
por isso, a importância de vacinar todo ano. Dr. Gustavo demonstrou o Calendário Vacinai de crianças 
até cinco anos de idade. Dr11. Sandra fez outro adendo, de que no Calendário Vacinai constam as 
vacinas de rotina. Lembrou que no Brasil, todas as crianças que os pais levam para vacinar, são 
vacinadas contra pneumonia aos dois meses de idade, depois um reforço aos quatro meses e também 
são vacinadas contra a meningite aos três meses e recebem um reforço aos cinco meses e destacou que 
todas as crianças até cinco anos que tomam as vacinas, recebem três doses ao todo de cada uma das 
citadas, que vão prevenir a “Mcningo C” c Pneumonia por “pneumococo”. Disse que precisava 
destacar quanto a essas duas. por conta da dúvida dos pais. de que os casos ocorridos seriam 
meningite, mas que se as crianças estão com as vacinas em dia, isso não ocorre. Dr. Gustavo disse que 
para fechar a apresentação, iria falar, individualmente, dos casos ocorridos na Escola Aila, preservando 
a identidade das crianças. Disse que o primeiro caso que aconteceu foi de uma menina de seis anos, 
que foi internada no Hospital Caxias Dor, em 07 09/2018, com quadro clínico compatível com a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave. Que nos exames realizados, foi negativo para os vírus Influenza 
dos tipos A e B, mas que infelizmente a criança acabou evoluindo para óbito em 04/10/2018, com o 
diagnóstico dc Pneumonia Necrotizanie Estalilocócica. Destacou que não foi encontrada a informação 
com a história vacinai dessa criança com relação à vacina da Inllucnza. Informou que o segundo caso 
foi um menino de quatro anos, também internado no Hospital Caxias Dor em 06/10/2018 c também 
com o quadro compatível da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Que o exame também foi negativo 
para o vírus influenza A e B, mas tem a probabilidade de ser o vírus influenza, tendo em vista que o 
irmão de dois anos, do qual cie teve contado, foi considerado positivo para o vírus influenza B. Disse 
que a terceira criança, essa de dois anos (irmão do segundo caso), que teve Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, também ficou internado, mas loi detectado o vírus influenza B. Destacou que na
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avaliação epidemiológica, como ibi contato direto, pode-se considerar que a criança de quatro anos 
também foi um caso de influenza, mesmo o resultado do exame dando negativo, explicando que o 
resultado depende muito do momento em que é feita a coleta do material para análise e daí a 
importância do diagnóstico clínico e demais exames complementares para avaliação. Disse que a 
criança de quatro anos evoluiu para óbito em 16 10/2018 com diagnóstico de pneumonia não 
especificada (não foi identificada a bactéria causadora da pn umonia). A Criança de dois anos (irmão 
do segundo caso), também lieou internada no Caxias Doi. em 14/10/2018, com o quadro clínico 
compatível com a Síndrome Respiratória .Aguda Grave, com exame positivo para o vírus inlluenza B, 
porém, felizmente evolui com melhora e recebeu alta cm .1/11 2018, e destacou que essa criança 
também não tinha a vacina contra iniluen/a, realizada no ano de 2018. A D r‘. Sandra pediu mais um 
adendo e disse que está em contato direto com as famílias e com o avô de um deles (DL) e informou 
que essa criança foi agendada para a Pneumologista Pediátrica do HIIS (DP1. Simone) essa semana, 
pois o menino teve a influenza e precisa que o pulmão ueninuc sendo avaliado. Destacou que as 
crianças citadas tinham tomado a vacma da inlluenza no ano ue 2017. mas não no ano de 2018 e, como 
teve alteração na composição da vacina de 2017 para 2018. aconteceram esses casos c mais uma vez 
falou da importância de tomar a vacina todos os anos. I)r. Gustavo disse que tem sido observado o 
aumento de casos de Influenza B, mesmo sendo a mais comum a Inlluenza A e, talvez por esse 
motivo, é que a Dr'. Sandra mencionou, de que as pessoas até podem ter tomado a vacina nos anos 
anteriores, mas não tomaram a vacina no ano de 2018. Dr'. Sandra informou que depois desses três 
casos da Escola Aila em 2018, a SMSDC foi até a escola c acinou todas as crianças que as famílias 
autorizaram (duzentos e sessenta e oito vacinações) Ur. Gu-davo disse que o último caso aconteceu 
nesse ano de 2019, e foi o caso de uma menina de cinco anos e que não foi um caso de inlluenza e não 
tem relação com os três casos anteriores. Explicou que es.>c caso foi trazido, pois embora nada tenha a 
ver com os demais, aconteceu na mesma escola. Disse que cera criança lbi atendida na UPH Xerém em 
12/03/2019, com quadro de febre, vômito, diarréia e inapctcncia iniciados a mais ou menos um dia 
(disse que as informações foram retiradas do Boletim de Atendimento Médico da UPH). Que nesse 
BAM eonsta também que foi feito exame lisieo e que csutv; normal e que lbi prescrita hidralaçào para 
ser realizada no local, medicamento Hniomatico c loi liberai i paru domicílio). Disse que não entraria 
no mérito com relação ao atendimento, que -,o estava pas;ando o que tinha de informações no BAM. 
Disse que no dia seguinte a criança deu entrada no Hospital Daniel l.ipp e de acordo com os dados de 
prontuário do hospital, a criança deu entrada com quadro de poluiría, polidipsia, inapctcncia e 
alteração do nível de consciência. Disse que esse quadro clínico é sugestivo de diabetes mellitus. Disse 
que a criança foi internada imediatamente no G 11, entubada e colocada em ventilação mecânica e que 
três horas após a internação, inleliz,mente a criança acabou evoluindo a óbito. Dr. Gustavo destacou 
que como o caso evoluiu muito rapidamente para olmo. os resultados dos exames laboratoriais que 
foram colhidos na admissão, acabaram saindo pusieriornicntc e que os resultados confirmaram a 
suspeita clínica inicial, de acordo com os sintomas apresentados na admissão, no Daniel Lipp. Disse 
que o resultado mostrou uma glicose altíssima de 5(>8 e hemoglobina gliçada de 11 e que só por esse 
resultado dos exames, pode-se fechar o diagnóstico de diabetes e que era um diabetes que ainda não 
havia sido diagnosticada. Disse que o que parece ter acontecido é que a criança ainda não havia 
apresentado sintomas ou pode ter apresentado sintomas muito discretos que não foi percebido por 
ninguém. Disse que a equipe conveimm com o pai e ei: . _  r i i .n Ibrmado que a cria.i.-a nâo havia 
apresentado sintoma algum, que não apresentava nenhuma queixa ate aquele momento. Dr'. Sandra 
disse que soube de alguns relatos de que a criança icna ido diversas vezes até a UPH Xerém, e que a 
equipe conversou com o pai c ele confirmou que levou a criança na UPH apenas uma vez, assim como 
constava no BAM. Dr'. Sandra disse que o Antônio e o Enfermeiro do Programa de Diabetes do 1111S 
há muito tempo e sabe como é difícil e complicada a Diabetes Juvenil, o quanto é grave e quanto 
mascara, explicando qtte as vezes a criança só tem um emagrecimento, ou só vômito e diarréia e que 
infelizmente, muitas vezes, isso e so o inicio da diabete-, c ei.e essa criança que deu entrada no Daniel 
Lipp, infelizmenle só foram três horas até o óbito, pois a estava muito grave, poi ; muitas vezes 
quando o quadro de diabetes juvenil abre. a criança já esta quase em coma. Dr. Gustavo disse que c 
exatamente isso, que no diabetes juvenil, o mais comum de se observar o diagnóstico quando a criança
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já está apresentando alguma complicação séria e que é diferente do diabetes tipo 11 no adulto, que 
acaba sendo detectada até mesmo num exame de rotina. Dr. Gustavo explicou que uma equipe da SMS 
avaliou o caso c que a avaliação foi unânime, de que a causa do óbito dessa criança foi um diabetes 
que ainda não tinha sido diagnosticada e destacou que a falta do diagnóstico precoce, não é que tenha 
ocorrido algum erro, mas porque é muito difícil diagnosticar esses quadros em crianças. APOS OS 
ESCLARECIMENTOS FEITOS PELO DR. GUSTAVO E PELA D R \ SANDRA VICTÓRIA, 
OS CONSELHEIROS SE .INSCREVERAM PARA DEBATE DO TEMA: A Conselheira Glória 
passou a palavra para  o Sr. Osmar Paiva, Presidente do Conselho de Segurança que parabenizou 
ao Dr. Guslavo pela apresentação. Disse que precisava alertar que Duque de Caxias abandonou 
completamente o acompanhamento da qualidade do ar. Disse que enviou um vídeo para a Dr1. Sandra. 
Dr. Jose Carlos e para a Sr1. Glória, de como proceder. Disse que esteve em oitenta escolas e que 
nenhuma delas estava com a qualidade do ar dentro dos padrões da ANVISA e com todos os índices 
altíssimos. Pediu que a ANVISA Municipal sc enquadre dentro dos padrões e fiscalize todas as 
instalações de ar condicionado no Município. Disse que seria necessário um certificado dizendo se a 
qualidade do ar está dentro dos padrões c que isso deveria ser feito a cada seis meses. Destacou que a 
higienizaçãn dos dutos precisa ser feita uma vez ao ano. Disse que a possibilidade de cada um sair com 
a contaminação de algum vírus que esi!vcr no ambiente c enorme c que precisa ter o controle das taxas 
estabelecidas, para a segurança de cada um. Agradeceu pela oportunidade de falar, tlisse que possui 
todas as normas em seu poder e que pode disponibilizar se alguém precisar e deixou seu número de 
celular. O Conselheiro Pires destacou que é importante a participação dos representantes da educação 
nas plenárias, tendo em vista que educação e saúde andam juntas. Disse que precisa concordar com o 
Sr. Osmar, pois como também faz parte do Conselho de Alimentação, faz visitas nas escolas e entende 
que está faltando integração. Disse que é importante que os pais sejam orientados quanto às vacinas, 
para não acontecer o que aconteceu na Escola A i 1 a. A Comissão Executiva passou a palavra para a 
Professora Lavínia Costa, que informou que c Professora c Secretária do Conselho Escolar da Escola 
Municipal Professora Aila Saldanha do Couto. Disse que as crianças da escola não são números e sim 
pessoas que a escola perdeu. Informou que uma das crianças já não era aluna desde o início de 2018. 
Disse que foram perdas significativas e que a Escola faz. todo o possível para manter suas crianças 
atendidas c cm segurança e que todos os problemas encontrados, a escola tenta corrigir na medida do 
possível e das suas possibilidades. Disse que a Escola possui alguns aparelhos de ar condicionado que 
foram comprados através de "vaquinha’' c que a Secretaria dc Educação já mandou instalar aparelhos 
de ar condicionados Split, mas que estão aguardando o aumento de carga para poder fazer a instalação. 
Informou que assim que perderam a primeira criança, de pronto a SMSDC atendeu com vacina H1N1. 
Destacou que todo início de ano a escola tem um projeto político-pedagógico que coloca as questões 
da escola c que uma das questões é que cada criança lenha sua canequinha. que é feito um trabalho 
pedagógico dc nutrição, onde no cardápio não entra mais doce, somente frutas. Destacou que a Escola 
cumpre o seu papel e que precisa dc mais investimento público e de que as pessoas da comunidade 
estejam lá dentro, não como fiscais, mas como colaboradores c que possam sentir na pele o que os 
profissionais passam, matando um leão por dia, desde o lápis ate o salário. Por fim, agradeceu cm 
nome da Escola Aila Saldanha. O Conselheiro Antônio disse que o que aconteceu com essas crianças, 
foram infelizes coincidências. Destacou que trabalha há dez anos no Programa dc Diabetes e só 
recentcmenle ouviu falar cm dois óbitos, um em Nova Iguaçu, de uma jovem de quinze anos, se não se 
engana, pois não tem maiores informações sobre o caso c. agora dessa criança que teve uma abertura 
de quadro confusa e de difícil diagnóstico e que evoluiu muito rápido. Disse que são dois pontos que 
chamam a atenção. Disse acreditar que houve um retrocesso, pois no passado havia um protocolo, 
quando o paciente entrava no hospital, que colhia material para sodio. potássio, uréia c creatinina e que 
isso era uma forma de rastreamento e que isso não acontece mais, além da dificuldade enorme que as 
Unidades possuem com os laboratórios. Ressaltou que de uma população de dez por cento de pessoas 
que possuem diabetes, cinco por cento das pessoas não sabem e quando abre o caso, pode abrir com 
insuficiência renal ou com uma lesão importante que pode levar a amputação e até mesmo com 
cetoacidose. Lembrou que a Diabetes Tipo I não tem nada a ver com alimentação e pode surgir de 
repente na vida da pessoa. Disse que um exame importante é a Gasometria Arterial c por isso, sempre
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cobra por esse exame. Disse que é importante ter o olhar par: esses casos e evitar mancar os pacientes 
para casa sem os devidos cuidados e evitar que o paciente venha abrir um caso de cctoacidose. A 
Conselheira Glória disse que corno profissional da educação sabe 0 que a Professora Lavinia está 
falando. Disse que é preciso deixai claro que nem o Diretor de uma Unidade e nem a lrscola, podem 
fazer muita coisa, pois todos os processos são abertos pelo nível central. Lembrou que um processo 
para formalizar um contrato dentro da Prefeitura, não sai com menos de um ano e meio e que quando o 
contrato sai, acontecem algumas Coisas que precisam ser fiscalizadas pelo Gereiít-• de Contrato. 
Lembrou também que quando o Conselho detecta algo errado nas Unidades, o Secretario é notificado. 
Disse que trabalha numa escola pública c sabe das dificuldades c se a comunidade não ajudar a cobrar, 
as coisas não acontecem e que para isso existem os Conselhos. Disse que tudo depende do nível central 
e que ninguém tem autonomia para comprar nada, mas as Direções precisam fazer o seu trabalho que é 
solicitar ao nível central e o Conselho pode ajudar cobrando do Secretário, pois o papel “chato” fica 
para o Conselho fazer. Destacou também que o Secretário de Saúde e outros Secretários, assim como o 
Prefeito, estão nos cargos porque querem, então precisam lazer o melhor pela população e pelo 
Município. A Conselheira Luciana disse que o caso das crianças foi muito “caro” para todos, que 
conhecia as crianças e os seus pais c aproveitou para agradecer a D f. Sandra, destacando que a mesma 
deu toda a atenção para os familiares. Destacou o quanto é triste perder alguém, ainda mais sendo 
crianças, mas que fatalidades acontecem e que infcli/incmc aconteceu cm Xcrém e que acha que cabe 
a cada um o apoio aos familiares dessas crianças. Disse que tieou claro que não está acontecendo um 
surto, que não adianta querer causar pânico. Que todos sentem muito, porque eram anjinhos/bebês, que 
ninguém quer passar por isso, mas aconteceu c disse que em nome do Conselho e em nome de todos os 
presentes, gostaria que essas família', sc sentissem abraçada.- c que cabe a todos, enqu mio munícipes 
não deixar acontecer novamente. Que iodos fiquem atentos e que utilizem as redes sociais para falar da 
importância das vacinas e da necessidade que as crianças sejam acompanhadas pelo Pediatra até a 
idade de cinco anos e até mesmo que os adultos façam a sua parle com sua saúde. Destacou que não 
houve culpados no Município, que foi uma fatalidade e que todos estão sofrendo e que nos cabe lazer 
com que não aconteça mais, falando mais uns com os outros, pois é a vida de cada um que precisa ser 
preservada. A Conselheira Glória disse que c preciso que li que claro que não houve nenhum surto c 
propôs que saia uma carta aberta através SMSDC. com esse esclarecimento para a população. 
PROPOSTA APROVADA POR l Na MMIDADL. A C onselheira Luciana sugeriu que fosse 
passado nas reuniões de pais, principalmente da Lseola Aila. os slides da apresentação feita pelo Dr. 
Gustavo, A Professora Lavinia informou que já esta sendo organizada a pauta de reuniões de pais com 
esses temas e vai entrar em contato com a SMS para contribuir com a reunião. Perguntou se é possível 
que a SMS disponibilize o calendário de vacinação para colocar exposto na escola. A Dr". Clara disse 
que a SMS pode disponibilizar, mas os pais tem essa informação na própria caderneta de vacinação da 
criança. A Dr". Sandra lembrou que na caderneta de \uci.ia. >ó constam as vacinas do so.ina mas não 
tem as vacinas das campanhas e os re..ponsá\eis acham que a caderneta está completa, mas precisam; 
ficar atentos para as campanhas. 9-) lusiunos para o Programa de Diabetes Sr. Antônio Pereira 
disse que mesmo antes dos casos dos óbitos esse assunto ja seria trazido para a Plenária e destacou que 
a SMSDC é uma grande parceira, que ajuda sempre que algum problema acontece, que sempre tem 
atendido as demandas que chegam nesse sentido e que o Conselho tem se tornado uma rede de apóio. 
Que gostaria de deixar claro que não é uma situação queixosa, mas é uma situação que acontece e que 
precisa ser trazida para o debate. Fez uma breve apresentação sobre a diabetes. Destacou a quantidade 
de vezes que um paciente precisa receber aplicações dc insulinas por mês, que é um sofrimento, 
principalmente para as crianças. Apresentou uma estimativa dc custo para tratamento do DMi, com 
medicamentos e instintos, por pacientes, dc acordo com um processo de licitação realizado em 2018 
em um determinado Município e disse que não sabe se os preços praticados cm Duque dc Caxias são 
parecidos, pois não conseguiu levantar essa informação. Vprcsentou o estudo gasto por pessoa, 
comparando particular e Rede Pública. Destacou que é preciso atentar para uma forma de fornecer 
maior conforto para o paciente, cvitan.L a reutilização, por e .emply, de uma seringa e até mesmo que 
os pacientes abandonem o tratamento Demonstrou a agulha adequada paru cada idadVpeso. Após a 
explanação feita Delo Sr. Antônio, foi passada a palavra para a Coordenadora de Farmácia, Dr".
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Kátia Rivera. disse que está trabalhando na Gestão da Farmacia juntamente com a Sr'. Tatiane. Disse 
que as seringa, tiras, correlatos em geral, estão na licitação. Que a Farmácia está com o estoque baixo e 
que respondeu para a Dr'. Sandra através de ofício c destacou que estão acompanhando de perto e que 
as crianças do FIIIS são prioridade e também os adolescentes. Que ontem esteve em reunião com a Sr1. 
Andréa do DVS para saber ao certo sobre o consumo geral, para que possam fazer correções e estão 
procurando também uma forma de controle nas Unidades, lendo em vista que na SMS existem os 
números, mas nas Unidades existem os nomes rios pacientes que recebem os insumos e a idéia é que 
todos passem a fazer parte de uma pkn lha de controle e que a Sr'. Andréa vai fazer a distribuição de 
acordo com essa planilha mensal das Unidades e destacou que os números estão muito grandes. Disse 
que sabe que se houver falta de insumos nos programas, as emergências tendem a crescer. Destacou 
que a Farmácia está acompanhando de perto o processo e vai acompanhar de perto também, o controle 
de distribuição aos pacientes nas Unidades. Disse que já estão com as especificações das agulhas e 
lancetas adequadas para cada paciente c tudo dc acordo com a ANVISA. Disse que infelizmente hoje. 
ainda não possuem a quantidade total, mas cm breve o problema será resolvido e que a Farmácia está 
acompanhando de perto. O Conselheiro Antônio lembrou que os pacientes até quinze anos são 
atendidos no FIIIS e a parir dessa idade são atendidos pelo Centro Municipal de Saúde e alguns 
pacientes/íamiliares estão na Plenária. Dr". Kátia disse que isso também está sendo acompanhado. O 
Conselheiro Antônio passou a palavra para a mãe de uma criança com diabetes e também para um 
pacienle. À. Srn. Juliana disse que e mãe de uma criança com diabetes e que vem nessa luta há quatro 
anos e que (cm faltado seringa no FIIIS. Que também vem falando com o Antônio sobre o tamanho da 
seringa/aguiha, pois muitas vezes a criança ou adulto precisa ser “furado” seis vezes ou mais por dia e 
que o tamanho da agulha que tem sid< doada c a dc numero 13 e que isso é uma violência na pele de 
uma criança de seis anos e que ainda e magrmha. Acha que os responsáveis que disponibilizam esse 
tamanho de agulha deveríam fazer o teste para entender o que o paciente passa. Disse que o paciente 
presente, que tem dezessete anos, muitas vezes não tem o efeito necessário da insulina devido ao 
tamanho da agulha. Dr". Kátia disse que já possuem previsão dessa padronização, mas estão 
dependendo da parte burocrática e que o processo foi feito há mais dc um ano e está tudo previsto e 
sabe que é muito necessário. O Paciente de dezessete anos pediu para falar c disse que é necessário 
que os pacientes recebam os materiais adequados para o tratamento, pois o sofrimento é grande e 
mostrou as marcas que possui na barriga. A Conselheira Glória disse que não pode crer que ainda 
exista reclamação desse tipo, se a gestão já está no terceiro ano de governo. Destacou que para ela, isso 
não tem explicação. Disse que não é por falta de dinheiro, que dinheiro tem, que não entende que nessa 
altura do governo, que ainda tenha reclamação dc seringa c que fica difícil, pois dá para imaginar o 
estado que estão as outras coisas. Disse que a Comissão de Fiscalização e Visitas precisa entrar em 
ação novamente urgentemente. Lembrou que uma vez. foram fiscalizar o depósito central e havia uma 
pilha enorme de seringas c questionou onde foram parar essas seringas. Pediu que o número do 
processo seja disponibilizado ao Con-elho para que esle cobre do Secretário e que esse fato é uma 
vergonha. A Conselheira Flávia disse que eslava ali representando a gestão e gostaria de esclarecer 
que os técnicos da SMSDC fazem a sua parte c não estacionam os processos em suas mesas, sendo que 
para comprar qualquer coisa no serviço público, é preciso que o processo tramite por varias pastas da 
PMDC e sempre que encontram algo que precisa ser corrigido, o processo retorna c os técnicos 
respondem o mais rápido possível c qac a morosidade do processo não é por conta da saúde e sim de 
um sistema lodo que envolve a Prefeitura. Destacou que o processo não tem pernas e que os técnicos c 
que fazem os processos seguirem os tramites e lembrou que também existem os órgãos fiscali.zadores e 
é necessário que os processos tramitem da maneira correta, O Conselheiro Marcos (Quinho) disse 
que as coisas não ficaram esclarecidas, quando ainda faltam seringas, etc e propôs que o assunto 
retorne à Plenária e que o Secretário seja convocado para responder e destacou que ele só tem 
comparecido nas reuniões quando o assunto é do seu interesse. A Conselheira Alessia disse que além 
dc Conselheira suplente do COMSADC, ela é Presidente a Associação de Moradores do Parque Vila 
Nova (vulgo lixão) e ficou muito preocupada com essa situação e gostaria de saber quando foi aberto 
esse processo e de que forma o Conse ao pode ajudar. Disse que se as mães das crianças com diabetes 
quiserem lazer um manifesto pacifico, até dc fechar a linha vermelha, é só procurá-la, que ela organiza
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um grupo de moradores para ajudar a fechar e lazer baruil o, destacando que muitas vezes só com 
barulho, para o problema chegar até ao ouvido de quem tem que chegar. Disse que também esta 
preocupada com as pessoas da sita comunidade, diante dos latos. l ) r ‘. Kátia disse que voltou para o 
Departamento há um ano aproximadamente e esse processo já estava pronto e foi todo revisto e vai e 
volta algumas vezes para as correções. Disse que se um dos itens, dentre os setecentos itens, não 
encontram a cotação, o processo retorna para especificar novamente. Que não tem o número de 
processo em mãos, mas pode disponibilizar posteriormente   que ajuda é bem vinda. Destacou, que 
como explicou a DC Flávia, o processo c corrigido e de-.olvido o mais rápido possível e o que 
depende do Departamento está sendo leito. O Conselheiro Pedro disse que esse problema com os 
insumos, há uns três anos, tinha sido resolvido c estava melhor. Disse que para o Conselho parecia que 
não havia uma forma de controle de entrada e saída c. poi isso, foram fazer uma visita/fiscalização no 
depósito, na farmácia. Os Conselheiros conversaram na época com o responsável da Farmácia e ele fez 
o que pode para melhorar, montou uma planilha do cxcell. enfim, trabalhou com os recursos que 
possuía c, quem estava nas Unidades percebeu que os rcsulia.los foram satisfatórios. Disse que de um 
tempo para ca parece que isso desandou e que não liá mais nenaum controle. Disse que processo para 
comprar insumos faz parte da Administração Pública, que iss > não c problema, que é preciso trabalhar 
com média de consumo e que esse tipo de resposta, pelo menos para ele, não satisfaz. Perguntou se 
existe comissão de controle de qualidade e que isso já foi questionado em outras oportunidades e está 
parecendo que tudo se perdeu. Disse que sabe que algumas Unidades mais sérias, sempre procuram 
avaliar os insumos e se algo não está dc acordo emitem parecer e que não consegue entender o motivo 
de ainda se adquirir material de péssima qualidade e questionou se os pacientes não merecem coisa 
melhor. Lembrou mais uma vez que isso é um assumo m e á \cio ao Conselho no rassado, que 
melhorou há uns três anos e agora piorou. Questionou como fazem para calcular a média de consumo 
no Município. Disse que se preocupa, tendo cm vista o que foi dito, dc que estão sondo priorizados 
alguns casos e que isso é dever de casa c. por isso. essas respostas não satisfazem. A DC. Kátia disse 
que o Departamento está fazendo revisão na média dc coii.-.umo de todas as unidades. Disse que o 
trabalho é feito baseado em informações de livros da literatura e disse que as planilhas estão à 
disposição no Departamento e que existem metas dc consumo. Disse que os estoques não estão zerados 
e sim baixos, e, por isso, precisam pim a. ai . que . :, lm C ao comr.dc dc qiialkta.lv sempre que
recebem relatório de alguma unidade com relação a um dc.cn.úmido insumo ou medicamento, é feita a 
adequação junto ao fornecedor, mas que o Departamento não tein recebido nenhum tipo de reclamação 
nem com relação a insumos, nem com relação a medicamentos. A SC. Tatitane. Diretora do 
Departamento de Farmácia disse que precisa esclarecer que o Município não adquire coisas de 
péssima qualidade e muito pelo contrário. Disse que o soro adquirido é o melhor e os demais insumos 
também, Que como a DC Kátia esclareceu, se tem algum item que venha a dar problema ou que a 
qualidade não é boa, as Unidades informam ao Dcpai taim s .o  e a troca é solicitada, mas que não c 
possível escolher a marcar, somente a descrição do material, por conta da Lei de Licita;uo e o menor 
preço ganha. Destacou que os insumos utilizados no Hospital do Olho. por exemplo, são os melhores. 
O Conselheiro Pedro esclareceu que não são todos os materiais que são dc péssima qualidade, mas 
alguns são c quem está na ponta senta isso. A SC. l atiam; disse que a Unidade precisa notificar o 
Departamento. O Conselheiro Pedro destacou mais uma vez sobre a necessidade dc uma comissão de 
controle de qualidade e a SC. Tatiane disse que os insumos já passam por um controle de qualidade 
antes de chegar até o Município e possuem registro m A \ \ 'l  A Destacou que muitas vezes não 6 que 
a seringa, por exemplo, não seja dc qualidade e sim que j.ooe não ser a ideal pma v paciente. í) 
Conselheiro Antônio destacou qtte o processo dc licitação mio obriga a comprar o menor preço c sim 
o menor custo, beneficio e propôs formar um grupo c trabalho até com a participação das mães dos(as) 
pacientes de diabetes. DC. Kátia disse que o Departamento já lez as adequações de acordo com a 
padronização c só estão aguardando o processo, mas possuem insumos disponíveis. Obs.: Nesse 
momento, ficou um bate e volta entre DC. Kátia e o Conselheiro Antônio e ficou difícil o registro. 
O Conselheiro Antônio disse que já tem uma reunião ngemiada no HHS no dia 15. com o grupo dc 
mães e que o grupo que for formado, possa participai os .euniào. O Conselheiro FcJro lembrou 
também de sua proposta sobre a (.'omissão de Controle de Dualidade. Obs.: Nesse momento, ficou
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um outro bate e volta entre o Corrclbci coro atiane e ficou difícil o registro. A
Conselheira Luciana disse que ia tentar dar um rumo para o problema, tendo em vista que a Diretora 
de Farmácia não concorda com esse nome para a comissão, explicando que dessa forma parece que os 
produtos adquiridos pela SMS não possuem qualidade. A S r1. Luciana disse que existe um controle de 
qualidade do IMETRO e que pelo que entendeu o Conselheiro Pedro está querendo dizer que precisa 
de uma comissão para acompanhar e avaliar se o material que está sendo dispensado está adequado ou 
não para os pacientes. O Conselheiro Pedro disse que não existe uma equipe técnica na SMS para 
avaliar, pois determinado insumo não atendo a necessidade de uma Unidade e o problema sobre 
material é recorrente no Conselho. A Conselheira Flávia disse que está entendendo que, por exemplo, 
o Departamento adquire um determinado gel e quem está na ponta observa que para resolver o 
problema, ao invés de utilizar um, tem que utilizar quatro, fazendo com que o consumo aumente c se 
tiver uma comissão, para quem esta na ponta possa se reportar vai evitar esse tipo de desperdício. O 
Conselheiro Antônio disse que o próprio processo dc compra já prevê uma comissão de especificação 
técnica e que é preciso que essas pessoas sc apresentem v que esse Grupo de Trabalho que está 
sugerindo, possa fazer esse trabalho do levar os problemas para essa Comissão de Especificação 
Técnica dos processos. O C onselheio Pedro retirou sua proposta tendo em vista a explicação do 
Conselheiro Antônio e concordou com a criação do Grupo de Trabalho que vai acompanhar tudo 
relacionado ao Programa de Diabetes RO! APROVADA POR UNANIMIDADE, A PROPOSTA 
DE QUE SEJA CRIADO UM GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAR A 
AQUISIÇÃO E O CONTROLE DE INSUMOS DO PROGRAMA DE DIABETES DO 
MUNICÍPIO, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERAIS SOBRE DIABETES. 
ORS.: OU NOMES DOS REPRESENTANTES SERÃO HOMOLOGADOS NA PRÓXIMA 
PLENÁRIA. 5-) Apresentação da Saúcíe Mental da SMSDC -  Coordenadora de Saúde Mental - 
Sra. Alessandra Andrade que iniciou dizendo que foi convidada pelos Conselheiros, para fazer essa 
apresentação com relação ao Protocolo de Saúde Mental Infanto-.luvenil, mas que antes passaria 
algumas informações. Informou que a sede do CAPSIJ está mudando de local, devido a uma demanda 
judicial e temporariamente os pacientes serão atendidos cm um anexo do HIIS. Disse que conseguiu 
junto aos gestores da SMS, a autorização para fazer uma sede própria para o CAPSI e que o processo 
para o início cias obras já está em fase de licitação c já está quase terminando a tramitação. Disse que o 
tempo estimado para terminar a obra, após scr liberado o processo de licitação, é de dois meses e que 
tem uma arquiteta que vai adequar a I nidade dc acordo com a portaria que a regulamenta. Disse que 
foi feita uma assembléia com os pais. que já estão cientes de tudo e se prontificaram em ajudar no que 
for preciso para essa nova adequação. Apresentou o Protocolo através do Datashow: Protocolo de 
Saúde Mental Infanto-Juvcnil -  "In tro d u çã o : E ste  p r o to c o lo  tem  c o m o  o b je tiv o  in form ar o fluxo  
para  o aten dim ento  d e  crianças e  a d o lescen tes  com  a gra vos em  sa ú d e m ental, d e  0  a 21 anos, autistas, 
p sicó tico s , e ou tros ca sos, fa cilita n d o assim , os  en cam inh a m entos p a ra  o s  d iferen tes d isp ositivos da 
rede, assim  terem o s m ais êxito  na con d u çã o clinica d o s  m esm os, trabalhando em  recle In ter setorial. E  
d e extrem a  im portâ ncia  que o s  en cam in h a m en tos fe ito s  a os d isp ositivo s  d e  sa ú d e seja m  fe i to s  dentro  
da lógica  d os en ca m in h a m en tos im plicados, ou seja , que antes d e rea lizá -lo s, as eq id p es seja m  
in form adas d o s  m o tiv o s  do en cam inh am ento para  qu e ju n tos p o ssa m  p e n sa r  na m elh o r  con d u çã o para  
cada caso. E vita n d o o s  en cam inh a m entos b u rocrá ticos dando celer id a d e  ao atendim ento. A s

in form a ções cio co n teú d o  d escritivo  m ínim a d evem  s e r  su ficien tes para  ca ra cteriza r a in dicação d os  
en cam in h a m en tos e  su as priorid a des, além  d e con tem p la i1 n utilização d o s  recu rso s locais para  
avalia ção d o ca so . P e d e -s e  qu e sc  c e r i /ia u e m  s e  n p a cien te  já  é  a com p a n h a d o  p o r  algum  p ro fissio n a l  
da rede. P a cien tes  co m  aiilom utilações, com p orta m en to  suicida  e  a u to a g r e ssõ e s  não su icidas e  
trauma e  violên cia  d evem  ter p referên cia  no en cam inh am ento à psiquiatria  p ediátrica  quando  
com p a ra d os com  ou tras c o n d içõ es  clin icas p revista s neste p r o to c o lo . L E I  N "  8 .0 6 9 , D E  13 D E  
J U L H O  D L  1990 . Q u e  d isp õe  s o b r e  o Estatura da C riança e  d o  A d o le sc e n te  c dá ou tras p ro v id ên cia s : 
Ari. 3 ” A  criança e  o  A d o le sc en te  goza m  d e tod os os  d ireitos fundam entais in eren tes à p esso a  humana, 
sem  p reju ízo  da p r o te ç ã o  integral d e "u e  s e  trata essa  lei, a sseg u ra n d o -se  lhes, p o r  lei ou p o r  ou tros  
m eios, todas as op ortu n id a d es e  fa cilida d es, a fim dc lhes facultar o d esen v o lv im en to  físico , m ental, 
m oral, espiritual, e  socia l, em  co n d içõ es  d e  liberd a d e e d e dignidade. Art. 4  Ê  d e v e r  da fam ília, da
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com unidade, da so c ie d a d e  cm g e r e i  e do p o d e r  p u b lico  assegurar, co m  absoluta  p riorid a de, a 
efetiva çã o  d os d ireitos referen tes  a vida, u saúde, a alim entação, a ed u ca çã o , a o esp orte , ao lazer, a 
p rofission a liza çã o , a cultura, a d ign ida d e , a o resp eito  a liberd a d e e  a con vivên cia  fam iliar e  
com unitária. A lg u m a s c o n d içõ es  d e sa ú d e m ais com u n s qu e n ecessita m  en cam inh a m ento para  
serv iço s  d e u rgên cia /em ergên cia  sã o  con tem plad a s n estes p r o to c o lo s . E ntretanto, ressa lta m os qu e p o r  
ventura existem  outras co n d içõ es que não foram  con tem plad a s, e e resp o n sa b ilid a d e d o  m éd ico  
a ssisten te tom a r a d ec isã o  e orien tei o en cam inh a m .-///< p a i ,  o s e r v iç o  a prop ria d o  u n ifo rm e sua  
avaliação. 5 • risco  d e su icídio, eu  * risco agudo dc auto ou lieleroa gressã io ; ou • risco  agu do de  
ex p osiçã o  m ora l; ou  • sin tom a s p sicó tica s  a gu d iza d os; ou ■ s in d rom e d e  abstinência  a substâ n cia s  
p sicoa tiva s avaliada p e lo  clin ico  c o m o  m od erad a  a g r a w . ou .lu lon n itila çòes, co m p orta m en to  suicida  
e  a u to a g ressõ es  não suicidas C o n d içõ es  clinicas que indicam  a n ecessid a d e  d e en ca m in h a m en to : 

Idéias d e m orte  ou  id ea çã o  suicida verba liza d a ; o u »  E p isó d io s  reco rren tes  d e  autom utilação, co m o  

cortes  na p ele , b a ter  a c a b eç a , *  b eliscõ es , m ord id as ou q u eim a d u ra s; ou E p isó d io  de in toxicação  

intencional ou a u to a g ressõ es , co m o  saltar d e locais *  alto.., com  ou sem  in ten ção clara dc m orrer. Em  
ca sos de tentativa d e  su icíd io  o  aten dim ento c p rioriza d o  e f im portante qu e en cam inh em  o p a cien te  
para  uma unidade m ais p ró xim a s da resid ên cia  piara que sejam  p resta d o s  os p rim eiro s  so c o r r o s  c 
esta biliza çã o da co n d içã o  clínica. Q u a nd o o  p a cien te  estiver  ama d e  risco  o m esm o  será  encam inhado  
para  a com pa n h a m en to  p s ic o ló g ic o  e  ou p siqu iá trico  e u n /o iiin 1 a nec essid a d e  qu e o  ca so  dem anda. 
IM P O R T A N T E  R essa lta m o s qu e tod os os eq u ip a m en tos sã o  reg ion a liza d os, assim  d e v e -s e  en cam inh ar  
para  a unidade m ais p róxim a  da resid ên cia  do p a cien te  ", Sr . Alessandra informou onde são feitas as 
AVALIAÇÕES/INTERNAÇÕES EStQL IaTKíCa S d  Vii A idS 1a RIL1/„í ( ÃG DOS
PACIENTES e destacou que as crianças e os adolescentes sempre deverão estar acompanhados por 
responsáveis maiores de idade, sendo \ alido para todos o - pacientes, independente do transtorno 
psiquiátrico. Informou onde os pacientes podem reali/ar o tratamento, destacando que as UPlls 
atendem todas as idades. Informou que para "T ra ta m en tos pura a q u estã o  do u so  p reju d icia l e  g ra ve  
de crack, á lco o l e  ou tras d rogas. (IN D E P E N D E N T E  D O  li. U R R O  D E  M O R A D I A : A d o le sc en tes  até  
1 0  anos d e idade, o  loca l de tratam ento é  o  C A P S IJ ; A d o le scen tes  d e  I I  a 13 anos, o loca l d e  
tratam ento é  o C E A  TA e  para  A d o le scen tes  a p artir d e  I / i .n o c  o Uh a! de tratam ento c o  C Vi P S  A D  

R E N A T O  R U S S O ". Apresentou o II l 'XOGKAMA Dl. A 11 NDIMliNTO AO AUTISMO NA RE D li 
DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS Explicou que pacientes com suspeita de Autismo de 0 a 3 
anos e 1 1 meses serão avaliados no CER 11 c CER IV c de acordo com o caso serão encaminhados para 
tratamento no IIIIS, CAPSIJ, CER II. CER IV ou UPl ls c pac.entes com suspeita de Autismo de 4 a 18 
anos serão avaliados no CAPSIJ. e de acordo com o caso serão encaminhados para o II1 IS, CE ATA, 
CAPSIJ. CER 11 e CER IV e IlPHs. Informou onde ficam as Unidades, telefones e outras informações 
pertinentes. A Sr1. Alessandra disse que esse protocof.- será Imponibilizudo na rede c v ,i facilitar os 
técnicos, mas ela pensou em elaborar uin cartilha para os p a .q u e  vai facilitar o entenemnento e para 
que os Usuários saibam onde podem encontrar cada serviço. Após a apresentação, os Conselheiros 
se inscreveram para debate do tema: A Conselheira Clória disse que vai dividir o tempo dela com 
a Sr1. Ülicéa, Conselheira Tutelar rio Município. ,\ Conselheira Glória disse que entendeu bem sobre o 
que foi dito, mas a preocupação do C onselho e com aquelotai que está na ponta. Disse que tem várias 
pessoas que são encaminhadas pata o CER e quando chega lá fica perdido sem saber para onde ir. 
Disse que o Conselho quer a garantia que onde quer qo.c o paciente seja atendido, que ele saia 
referenciado, e que é esse o pleito rio Conselho. Dcstaceu .pie quando o Conselho pcuiu que fosse 
apresentado o protocolo foi justamente para garantir o atendimento na rede c evitar que as pessoas 
fiquem perdidas, até porque as passagens são caras no Município. A Conselheira Tutelar Olicéa 
parabenizou a apresentação feita pela Sr'. Alessandra c disse que continua preocupada com relação a 
marcação, como disse a Glória, pois as pessoas estão reclamando muito que não conseguem ser 
atendidas, que estão indo no Conselho Tutelar reclamando que não estão conseguindo ser atendidos
em nenhuma unidade e questionou cunu   fica a e m  .....1 u e ... ente nesse caso, pois muitas vezes já
estão se mutilando e que se a espera I, muna lom.a . ,.c ] . .'.eme pode fazer eoisa n .. a pior, como 
tirar sua própria vida. Disse que outra questão que lambem preocupa muito é falta do serviço social 
no HMMRC a noite. Contou que na tenju-ieiru passada, uma adolescente foi atendida ua saúde mental
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do HMMRC e a mesma se cvadiu e o médico não leve como fazer nada. Que o Conselho Tutelar 
esteve no hospital, mas a paciente já não eslava mais. Pediu que a Direção do Hospital reveja essa 
questão, explicando que o braço direito do Conselho Tutelar é o Serviço Social da Unidade. Disse que 
gostaria de conversar com a Coordenadora de Saúde Mental quanto à questão do suicídio, destacando 
que está crescendo cada voz mais. (> Conselheiro Antônio parabenizou pela apresentação e disse que 
todos sabem que o problema é a falta de "‘gente para cuidar de gente”. Disse que não adianta ter toda a 
estrutura organizada e não ter pessoal. Destacou que um dos grandes problemas hoje, no Programa de 
Diabetes, e não conseguir encaminhar os pacientes para o Psicólogo, que é um parceiro extremamente 
importante no Programa e não exisle nina referência e se tivesse poderia ser feita uma abordagem 
conjunta. Destacou também que o Programa precisa de um Psicólogo e que o HIIS também precisa. 
Que os profissionais foram saindo e não foram sendo substituídos. Disse que como sempre vem 
falando, o Município com uma quantidade dc mil e seiscentos cargos comissionados, não justifica a 
falta dc profissionais para atender os pacientes c pediu para registrar em ata. A Sr1'. Alessandra disse 
que a finalidade desse protocolo é que seja encaminhado para todos os serviços, justamente para fazer 
esse trabalho de rede, assim como disseram os conselheiros e, evitar que as pessoas fiquem 
peregrinando dentro do Município, pois sabe que isso c um sofrimento para o paciente e disse que está 
trabalhando junto com sua equipe para tentar fazer o melhor possível. O Conselheiro Marcos 
(Quinho) pediu para a Sr". Alessandra falar sobre a falta dc Profissionais nas Unidades, principalmente 
Psiquiatras, pois sabe que o Secretário não autorizou a contratação de três, alegando que estava sem 
dinheiro. Destacou a importância de liberar logo a cartilha que ela mencionou, pois tem Diretor de 
Unidade que não sabe referenciar os pacientes. Disse que a Saúde Mental está precisando urgente de 
profissionais e que é preciso resolver essa questão. A Cnrselheira Luciana disse que como é da 
União Brasileira de Mulheres, no final do mm passado recebeu muitos pedidos de pessoas que estavam 
com dificuldade de conseguir encaminhamento para o tratamento. Que a Instituição conseguiu orientar 
com relação às pessoas que estavam em surto que poderíam ir para a emergência psiquiátrica do 
HMMRC, mas muitos casos não eram surto. F dc um tempo para cá teve um “boom” na questão da 
depressão e todos começaram observar a falta grande de profissionais, para que os pacientes consigam 
ser encaminhados. Disse que a maioria dos casos que atende, são mulheres vítimas de violência que 
são atendidas nos centros dc referência, mas que existem algumas mulheres que não querem ser 
atendidas no SIAM, mas querem fazer o atendimento psicológico e gostaria de saber que como poderia 
encaminhar esses casos. Disse que também gostaria dc saber sobre os laudos dos psiquiatras para 
crianças autistas, pois as mesmas precisam do laudo para solicitar o passe. Disse que a informação que 
lhe deram é que foi entregue toda a documentação no CAPSIJ e todas as vezes que a pessoa retornou 
ao local para pegar o laudo, não conseguia, pois o Profissional que assina, primeiro estava de ferias e 
quando retornaram um mês depois, lbi informado que o Profissional havia sido demitido e ainda não 
colocaram outro no lugar. Perguntou como fazer nesse caso também. A Sr". Alessandra disse que vai 
deixar as profissionais das Unidades responderem e disse que com relação ao que o Conselheiro 
Marcos (Quinho) disse e verdade, que a Saude Mental está com déficit muito grande de profissionais. 
Que estão precisando de Médicos Psiquiatras c Psicólogos nas Unidades. Uma pessoa respondeu de 
onde estava sentada, com relação ao Psiquiatra para dar o laudo para a criança autista conseguir o 
passe, mas não falou do Microfone e não foi possível registrar sua fala. A Conselheira Luciana 
registrou que a criança que está precisando do laudo c está aguardando até a presente data pela falta do 
Psiquiatra na Unidade, trata-sc do seu neto c a pessoa ficou dc ver o caso. A palavra foi passada para a 
Diretora do CAPS AD, Sr". Elizabete Lousão, que disse que foram trazidas várias questões pelos 
Conselheiros c quanto ao laudo, c uma questão comum cm todas as Unidades sobre esse laudo e a 
forma como se pode fornecer o documento. Explicou que muitos pacientes chegam ao CAPS AD 
precisando desse laudo, sendo que para que o laudo seja fornecido é necessário que minimamente 
exista um acompanhamento desse Usuário. F o que pode ser fornecido no primeiro momento c urna 
Declaração de que o paciente esteve lá e que tem uma demanda para o serviço e outra coisa é o laudo 
que o Psiquiatra vai ter que fornecer, pois são necessárias informações que no primeiro atendimento 
ele não vai ter. Que são necessárias três consultas, no mínimo, para que o profissional tenha pelo 
menos uma hipótese diagnostica para colocar. F muitas pessoas chegam pela primeira vez pedindo o
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laudo e é preciso cuidado com relação a sua emissão c destacou mais uma vez que sào necessárias pelo 
menos três consultas antes da emissão de um laudo. Explicou que existem outros casos, corno do 
Ministério Público, em que a criança está correndo algum risco de morte ou algum risco social, quando 
é necessário dar o laudo imediatamente, e nesse caso o medico vai colocar no laudo, algo que vai 
beneficiar o paciente, mas sem colocar questões clínicas do paciente, tendo em vista que não tem 
condições de colocar num caso desses Disse que com reluçà • à rede, as pessoas têm dificuldade, pois 
de fato, muitas vezes as pessoas nem sabem da existência duS serviços e o que cada l  md-ade atende. 
Disse que uma das propostas da Saúde Mental é que se façam grupos de WhatsApp entre os 
profissionais da saúde, pois acha que isso vai fac ilita r bastante para os Usuários, que serão 
encaminhados corretamente para a Unidade que tem o serviço que ele precisa e que o mesmo não vai 
precisar ficando num vai e vem entre as Unidades. A Conselheira Glória fez a proposta de que saia 
uma Resolução com a deliberação do Conselho de que o Secretário de Saúde retorne o Serviço 
Social, à noite, nas Unidades 24 horas. PROPOSTA . ,iT ,c;\ \ Í ) A  POR VINTE f UM VOTOS A 
FAVOR E UM VOTO CO.NTR V ,DiT. SA.NDR.c M ff U k lA , QUF JUSTU Íc OU VOTAR
Conferência Municipal de Saúde de Duque de Ca.vias e suas Propostas para as etapas:
Municipal, Estadual e Nacional •• ( ( )h s . :  / 1 C on ferên cia  M unicipal d e S aú de f o i  realizada n os dias 
2 2  e  2 3  d e M a r ç o  -  das 0 8 :0 0  h as 1 7:00 h, na U n iversid a d e Ü n igra nrio  - C a m p u s D u q u e  cie C a xia s e  
o referido R ela tório  F in a l será  p u b lica d o  através d e R eso lu çã o  d o  C O M S A D C  no B oletim  O ficia l do  
M u n icípio , bem  c o m o  d ivu lgad o  u/nnen das red es saciai, e B to g  d o C o n se lh o ) -  A Secretária 
executiva do Conselho, Cláudia esclareceu que o documento foi enviado aos Conselheiros para 
leitura antecipada e disse que hoje está sendo trax.ido para « Plenária somente para efeito de 
homologação, antes de sua publicação e divulgaçào/publíciJade. A PRESIDENTE COLOCOU KM 
VOTAÇÃO A HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO F;.\AL DA CONFERÊNC IA QUE l Oi 
APROVADA POR UNANIMIDADE F SI KA PUlíl.IC.aDO ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO DO 
COMSADC. Ü7-) Comissão de Orçamento e finanças do COMSADC -  Alteração na 
Composição -  A Conselheira Glória fez a proposta de qm, além do retorno do Conselheiro Dalmir 
Machado para a Comissão, que tai.uvm seja incumío em sua composição, o Cynaoiheiro Carlos 
Alberto Pires- PROPOSTA APROVADA POR L .Y v ,L D A i) F ,  ficando a composição atual da 
Comissão, da seguinte forma: Segmento Usuários: Mari.i da Glória Ferreira dos Santos, Dalmir 
Machado e Carlos Alberto Pires; Segmento Profissionai.s de Saúde: Pedro Davi de Oliveira Silva e 
Segmento Gestor/Prestador: Flávia Alves da Gosta. iü-) Sindicância do Caso Ocorrido na UPA 
Beira Mar no início do ano de 2019 - Informações sobre o andamento/conclusão da Sindicância 
-  Sr. Antônio Pereira disse que a Comissão Executiva trou ,e o assunto para a pauta, tendo em vista 
que é preciso lembrar do grupo de profissionais que foi d.cnmido, cm sua opinião, injustamente, o que 
não foram poucos, e a maioria não conseguiu trabalho até íoje, por conta do que :c i divulgado na 
época, de que os mesmos eram “dorminlrocos”. c que está claro que aquilo que foi d i sul gado não cru 
verdadeiro. Que chegou a ser nomeada uma comissão do Conselho para acompanhar esse processo c 
que o COREN também está acompanhando c que ficou mui,o claro, que os profissionais estavam na 
Unidade cumprindo com as suas obrigações e que foi divulgado, inveridicamentc, que os profissionais 
estavam dormindo e lembrou que por conta disso, os pruíí Tonais foram demitidos por justa causa e 
que é isso que consta em suas cano iras de trabalho, Di-me çim é preciso dar celeridade nessa resposta, 
pois as pessoas estão tendo dificuldade de conseguir emprego, por um problema criado indevidamente 
e precisa ser resolvido, uma vez que os profissionais precisam trabalhar para ganhar o seu dinheiro e 
que foram acusados injustamente. Resposta da Gestão Lhe Diretor (lo lliVIMRC e fresidenle da 
Comissão de Sindicância -  O Sr. llilton informou que o .esultado da Sindicância foi favorável ao 
grupo de funcionários. Destacou que a Sindicância serve para apurar os fatos, que ela apura a verdade 
acontecida e em cima dessa verdade, a comissão entrega o re atilado para o Secretário dc Saúde e para 
o Departamento Jurídico para que tomem as providencia., adequadas. Disse que a Comissão de 
Sindicância já  apurou os fatos e culpabtlí/.ou a equipe líuer do plantão, que disse que uesconhecia a 
escala de descanso, que existia, mas não a tinham formalizada, para apresentar para a Comissão, dc 
forma que ficasse esclarecido quem estava dc fato no descanso, que é oficializado por Lei. Disse que
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dessa forma a Comissão responsabilizou os(as) lideres: líder médico, o líder de enfermagem e líder 
administrativo que estavam de plan:ão no dia do ocorrido, por não comunicarem as instâncias 
superiores, quanto ao fechamento da Unidade c a Comissão resolveu fazer por advertências, a 
conclusão com relação aos que são servidores e que cabe agora ao Departamento Jurídico junto a 
SMSDC dar prosseguimento, tendo em vista que a Comissão de Sindicância levanta a verdade quanto 
ao ocorrido, mas não tem poder de Juiz. nem de decisão, para contratar ou recontratar os funcionários 
demitidos por justa causa e que isso c um caso que precisa ser tratado pelo Departamento Jurídico, 
para que os responsáveis respondam através de medidas disciplinares cabíveis. A Conselheira Vera 
disse que seria necessário que o resultado venha a público. O Sr Milton disse que como se trata de um 
processo coro número aberto, a consufa da conclusão ficará aberta c que qualquer representante que da 
Sindicância poderá ter acesso. APÓS OS ESCLARECIMENTOS FEITOS PELO SR. HILTON,
OS CONSELHEIROS SE INSCREVERAM PARA DEBATE DO TEMA: O Conselheiro Pires
disse que diante do ocorrido, ele ouviu as duas partes c disse que na reunião do Conselho cm que 
trataram do assunto, ele havia solicitado que a Comissão pedisse o material contendo todas as imagens 
do dia do ocorrido, quando o Secretário adentrou na Unidade e que todas as imagens fossem 
levantadas durante a Sindicância c pereuntou ao Sr Ililton se a Comissão recebeu todas essas imagens. 
Lembrou que nas salas vermelhas e amarelas não tem como os pacientes ficarem sozinhos, pois os 
profissionais precisam acompanhar tudo que acontece com cada um deles e questionou se o Secretário 
teria entrado cm todas as salas para ver sc falo os pacientes estavam desassistidos totalmente. Disse 
que diante do que foi divulgado na mídia, de que os profissionais foram demitidos por justa causa, 
estes acabaram sendo “marginalizados". O Conselheiro Antônio passou a palavra para a Sr* Karina, 
uma das profissionais que foi demitida por justa causa, que disse que o Sr. Milton informou que o 
resultado da sindicância foi enviado ao Departamento Jurídico para resolver e questionou o que deverá 
ser resolvida, sc é para ver se os funcionários vão poder voltar ao trabalho, se vão poder receber seus 
direitos e, destacou que os funcionários não estão entendendo e que a informação que tiveram é que o 
resultado seria publicado no dia 26 de março de 2019 e que até agora nada foi publicado. Destacou que 
do grupo que foi demitido por justa causa, cia c a única que esta empregada e que é uma situação muita 
chata para as pessoas desse grupo, quando chegam em algum lugar e sào identificados como os 
funcionários que foram encontrados dormindo no plantão. Destacou também que os profissionais 
precisam de uma resposta para saber o que vai acontecer com o grupo. O Conselheiro Antônio disse 
que precisa ficar claro quem vai levar i advertência c que gostaria de lembrar que quem permite que o 
seu companheiro seja assediado, está permitindo ser assediado também. Que fica muito triste ver uma 
equipe cie saúde permitir o que aconteceu com esse grupo. Disse que precisa dizer mais uma vez que o 
Governo pegou quinhentos cargos comissionados c transformou em mil seiscentos, destacando que 
esses cargos são dados para muitos que não fazem nada, apenas por conta da política e disse que 
infelizmente essa é uma realidade. Destacou também que foi permitido que as pessoas fossem 
demitidas por justa causa, indevidamente. e que isso pode acontecer com qualquer um e que é preciso 
que todos revejam os seus valores e sc solidarizem com aquilo que não está correto, como nesse caso. 
O Sr. Hiíton disse que esclareceu na sua fala anterior, que a Comissão em nenhum momento, 
culpabilizou o grupo de trabalho/profissionais que estavam trabalhando no plantão, que apensas três 
profissionais foram apontados pela ('omissão: Supervisor Administrativo, Coordenador Médico c 
Coordenador dc Enfermagem. Destacou qne cm nenhum momento os técnicos de enfermagem foram 
cumpabilizados pela Comissão, até pelo lato de que os mesmos não têm poder de decisão. Destacou 
também que as demissões não partiram da Direção do Hospital e sim do Secretário Municipal dc 
Saúde. Lembrou mais uma vez que a Sindicância apura a verdade dos fatos e que está tudo descrito no 
processo e disse que a Comissão fez uma oiliva diferente, onde cada um dos sindicados escreveu o que 
havia acontecido no dia do ocorrido e que não há o que mudar, está tudo dentro do processo e que 
agora cabe ao Departamento Jurídico definir o que vai scr feito. Que a comissão indicou punição 
apenas para essas três classes mencionadas anteriormente c cabe agora ao Departamento Jurídico o que 
será feito com os demais profissionais. Lembrou também que de acordo com a Lei, o processo de 
sindicância tem um prazo dc trinta dias para scr publicado e que a conclusão foi feita no dia 26 dc 
março e que o processo tem o prazo nié o dia 26 de abril para scr publicado e que isso não cabe a
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Comissão de Sindicância e sim ao Departamento Jurídico, apos análise c conclusões pertinentes àquele 
Departamento. O Conselheiro Pires disse que foi clara a fala com relação aos três responsáveis e 
pediu esclarecimentos quanto ao grupo de técnicos terceirizados, que tiveram sua carteira registrada 
com demissão por justa causa. O Sr. ililton disse que quem demitiu os funcionários por justa causa, 
foi a empresa Átrio e que cabe, baseados no processo de sindicância, ao Departamento Jurídico e 
Empresa Átrio, determinar o que vai ser feito e que ele não tc-.n poder de dizer o que a empresa precisa 
fazer. Que cabe a Sindicância apurar quanto ao ocorrido, lucidar a verdade e deixai’ registrado e 
documentado e a partir daí, o Departamento Jurídico vai dar prosseguimento, através dos meios legais 
cabíveis. À Conselheira Glória disse que ficou claro o que o Sr. Ililton explicou, mas que é preciso 
retomar o que ficou deliberado no Conselho, que é utilizar os mesmos meios de comunicação e redes 
sociais que o Secretário utilizou quando divulgou o ocorrido, para defender esses profissionais, apesar 
dos mesmos possuírem seus conselhos próprios, o COMSADC também vai fazer a sua fala, através de 
todos os canais de comunicação possíveis. Disse que a gestão precisa entender que tem que governar 
com isonomia, tanto faz se são terceirizados, servido,c ,, etc. e como gestão, é preciso ter 
responsabilidade com aquilo que faz e com aquilo que fala, principalmente sendo um órgão público. 
Destacou que o COMSADC está à disposição e e solidário c que agora os profissionais dependem da 
resposta do Departamento Jurídico. A Conselheira l.uciana disse que infelizmente o Secretário de 
Saúde não está presente para responder. O Conselheiro Pedro disse que gostaria de endossar o que a 
Conselheira Glória falou e destacou que o que aconteceu fui uma demissão sumária, sem chance de 
defesa nenhuma e que a conclusão que o ililton chegou atra»  $ da Comissão, foi a mesma que todos já 
sabiam, pelo que assistiram pela telex i d a  e que ruu> íuveA o. fato clumcc de defesa e e u foi um ação 
feita de maneira irresponsável e de.limaria. c que esta repercutindo na vida desses profissionais e que 
espera que o Governo reconheça a sua culpa, tendo cm visla que não há nada mais sublime do que o 
reconhecimento da culpa para reparar o erro dc alguma hérnia, que é uma questão moral do Governo. 
Disse que o que foi divulgado na televisão, é que todas as salas/enlénnarias foram fechadas e que 
todos estavam dormindo e que todos sabem que isso não existe, que ninguém faz isso e que espera que 
o Governo venha reparar isso e acha que o COMSADC dota acompanhar, de forma que o Governo 
venha a intermediar junto a Átrio, que seja revertida a dem! ,sáo por justa causa, tendo em vista que 
está claro, que não houve. O Conselheiro l>r. Ualmir Mae mui o disse que ouviu a iodos com muita 
atenção e pediu que o Sr. Milton confirmasse com relação a indicação de advertência, se foi para os 
funcionários estatutários. O que foi confirmado pelo Sr. ililton. Dr. Machado continuou c disse que 
com relação tios funcionários da Átrio, a comissão não b. ria indicado nada, por não competir a 
Comissão. O que também foi confirmado pelo Sir ililton. Dr Machado continuou sua laia e destacou 
que por muito que o Governo interfira junto a Átrio, puni reconhecer que existiu um abuso por parte, 
naquele momento, generalizadamente, mie sai limpai a ,• .1u ,ra dos profissionais, que manchou as 
carteiras desses profissionais e que os inesmos lerás- prebl.im  no momento de tent tr um vaga de 
trabalho, pois 0  fato vai pesar e que no seii entender isso e passível tle ser corrigido críminalmente, 
pois alguém tem que pagar por isso. Lembrou que s> Departamento Jurídico vai definir essa situação e 
que mesmo que 0  Departamento juntamente com o Sr. Secretário de Saúde que os técnicos da Átrio 
não são culpados e que foi um mal entendido, não vai resolver 0  problema da carteira que já está 
“manchada”. Destacou que se ele fosse um desses profissionais não aceitaria desculpas e abriría um 
processo criminal. Destacou que 6 pieeiso trabalhar políticas de saúde nesse Município ç não política 
partidária usando 0  povo para fazer política. Dr. Machado ui .se que deu entrevista mun jornal e falou 
sobre isso e que não retira o que disse, pois tem como provar. Disse que c preciso respeitar 0  

trabalhador e que dependendo do resultado, que 0  Amorno pode marcar urna reunião com esse grupo 
de profissionais, que ele vai orientar juridicamente, um por um, com muito prazer. A Conselheira 
L.uciana disse que não é advogada, mas que tem certeza que a Átrio pode sim, pegar a carteira dc 
trabalho dos profissionais e colocar uma observação de que houve um equívoco ou colocar outra 
terminologia jurídica pertinente com 0  caso, retificam!,- que não foi uma demissão por justa causa. 
Disse acreditar que 0  Secretário pode entrar em coutam co.i os responsáveis parti reso.x er 0  caso. () 
Sr. Milton disse que a conclusão da t'omissão, desta.c.mk- que uma das pessoas nt e eadas para a 
comissão é advogada, foi culpabilizar os responsáveis pelo plantão por entender que as instâncias que
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deveríam falar com a Direção do Hospital ou com o Secretário de Saúde seriam os responsáveis pelo 
grupo e que se o fluxo foi redesenhando, foi com autorização dos três líderes citados anteriormente e 
que nada ioi resolvido por outros funcionários do plantão e que em nenhum momento foi passado para 
a Direção ou para o Secretário, que a porta estava fechada e as luzes da porta da rua estavam apagadas. 
Disse que nas oitivas ficou claro que o fluxo estava restrito e nenhum funcionário declarou nessas 
oitivas, que a porta estaria fechada e, por isso, as lideranças foram responsabilizadas, tendo em vista 
que é impossível ser liderança “dessa casa" c não ter ciêncía/ahuência do que aconteceu naquela noite 
específica. Disse que as referidas lideranças não apresentaram para a comissão a escala de repouso 
nem o mecanismo de trabalho no no\ o fluxo “desenhado” que atendesse o grupo dc trabalho. O Dr. 
Machado lembrou que para toda Unidade de Saúde, c garantida a escala de descanso a partir das 22 h 
e até as 6 h da manhã. O Sr. Hilton destacou que sim, que é garantido em Lei e que em nenhum 
momento está dizendo que os profissionais não tinham direito e que a Comissão pediu a escala para o 
responsável, pois dentro da Lei, existiam pessoas dormindo e que essas pessoas não poderíam ser 
cumpabiiizadas e só queria a escala para confirmar quem eram as pessoas que estavam enquadradas, 
mas o líder de enfermagem não possuía essa escala, por isso, foi um dos cumpabilizados. Disse que os 
três líderes eram terceirizados pela Cooperativa e foram dispensados. Não havendo mais nada a ser 
tratado, a reunião foi encerrada às 12:24 h. fu , Cláudia Regina de Jesus A. dos Santos, Secretária 
Executiva do COMSADC, redigi e lavrei a presente ata em livro próprio, para que após aprovada 
venha a surtir seus efeitos legais. Duque, de Caxias, 13 dc Abril de 2019. (a) Cláudia Regina de Jesus 
Almeida dos Santos -  Secretária Executiva do COMSADC; (a) Clara Lucia Corrêa dos Santos 
Carvalho -  Presidente do COMSADC

b ra .  Cíaru Luc ia  C. S. Carva
Q i i h c a r r n f ó f l o  A *  i » ___t4 ___________ _

Regulaçãe e Fiscalização em Sat
Subsecretária de Monitoramenl

CRM 52.57138-5 Mat. 05929-5

CL..  is Carvalho

Secretária Executiva do COMSADC Presidente do COMSADC
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CONSELHO . § MUNICIPALi DE SAUDEí J  UHl MITMM

RESOLUÇÃO Nü ()24/COMSA 1)C721M9

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

0  CONSELHO MUMC1PA1 DL SALDh DL DUQUE DL CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada, Dr‘, Clara Lucia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Art. Io - íomar do cumiwcimentu público para todos os fins e eíeilus, a Ata da 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no 
dia 11 de Maio do ano de dois mil e dezenove, no Auditório cio Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

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

Secretária Executiva do COMSAl >C

Iunho de 20

uemjv ,'cfos Sáíitõs 'Karvalhte/ ^ y ^
Presidente doCOM SADC 9'5

swe

íIÜM OLCCG
Lm cumprimento ao disposto no § D", do Art. 1 da 1 ei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 024 COMSADC 2.019 de 13 de Junho de 2019, do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias,

Duque de ( uN.iax. 1 3 de umilO de 2019
•v

Waslungton/Reis de Oliveira 
Prefeito Municipal
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 ) CONSELHO „ l “iMUNICIPAL 
DE SAÚDEl }■ R ' •

Ata da Reunião Ordinária do COMSADC. realizada aos ()n /e dias do mês de Maio do ano de dois 
mil e dezenove, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de 
Caxias. A reunião teve início às Nove horas e Trinta c Cinco Minutos, com Quorum de Vinte 
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Nove representando os 
Gestores/Prestadores/Instituições de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Onze representando 
os Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do CO VlSADCEDr1, Clara Lueia Corrêa dos S. 
Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde: Dr Mávia Alves da Costa - Diretora do 
Departamento de Atenção Primária; Secretária Executiva: Sr1. Claudia Regina J. A. Santos; 
Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Pedro Davi de Oliveira Silva e 
Representante do Segmento Usuários: Sr‘. l.uciana Marina da Silva. ANTES DE INICIAR A 
PLENÁRIA, EM NOME 1)0 COMSADC, A PRESIDENTE D1C. CLARA, PEDIU UM 
MINUTO DE SILÊNCIO EM MEMÓRIA AO DR. I\ERADO PESSOA. 02 ) Dinâmica da 
Reunião disponibilizada no verso da pauta O.V) Informes: a-) A Ata da Reunião Ordinária do 
COMSADC realizada no dia de 1 dc \bril de 2019 : .a i \ atada na Plenária de Junho 2019. E. por 
solicitação da Comissão Executiva, tendo em vista a importância dos assuntos debatidos, haverá a 
elaboração da Ata da Reunião Extraordinária da Comissão Executiva, realizada no dia 18 de Abril, que 
também será votada na Plenária de Junho e publicada ik Boletim Oficial do Município; b-) A 
Comissão Executiva esclarece que somente tomara posse no COMSADC. o Consolheiro(a) que 
comparecer na reunião específica dc posse, caso contrário, a posse será registrada na Plenária seguinte, 
assim como a publicação dc sua Portaria dc Designação: e ) A Comissão Executiva esclarece que os 
Conselheiros devem se reportar sempre aos membros ui .'omissão Executiva, de acordo com o 
segmento que o(a) representa na Comissão, tanto para solicitar assuntos dc pauta, coma também para 
esclarecer outros tipos de dúvidas e dc acordo com a urgência do caso. será encaminhado para 
apreciação da Plenária. 04-) Aprovação da Ata tia Reunião Ordinária realizad i no dia 09 de 
Fevereiro de 2019 -  NÃO HOUVE DESTAQUES, ATA APROVADA POR DEZENOVE 
VOTOS A FAVOR E UMA AILSTE\QÃO(( onselheira Silvia). 05-) Apreciação e Votação do 
Relatório Final da Comissão de Orçamento e Finanças do COMSADC quanto a Análise do 
Relatório Anual de Gestão (RAG 20 1 8 ) e tias Relatório-, i Prestação de Contas e da Fiscalização 
da Aplicação dos Recursos na Gesta, da Saúde nu Município dc Duque de Caxias i, > exercício de 
2018 - Comissão de Orçamento - a  DC. Ela via disse que faria a leiiura do relatório de maneira 
dinâmica, tendo em vista que todos(as) os Conselhciros(as) receberam o documento pela internet para 
leitura antecipada. TEOR DO RELATÓRIO COM O PARECER 1)A COMISSÃO:  C O N S E L H O  
M U N IC IP A L  D E  S A Ú D E  D E  D U O L  E  D E  ( A .Y IA S  ( 'O M S 4 I K ' - R E L A T Ó R IO  S O B R E  A  G E S T Ã O  
D A  S A Ú D E  N O  M U N IC ÍP IO  D E  D l V I  E  - D E  ( 'A M A S  N O  E X E R C ÍC IO  D E  2 0 1 8  - P a recer  da  
C o m issã o  de O rça m en to  e F in an ça s da ( 'C M S  IDi ' resj>on, ável p e la  A n á lise  d o R e k .ió d o  A nual de 
G estã o  e d os R ela tórios de P resta çã o  de (.'am as e da Ui a a /iza çá o  da A p lica çã o  d o s  R ecu rsos na 
G estã o  da Saúde no M u n icíp io  de I)u qu e de ( 'axias do ex ercíc io  de 2 0 IS. ( 'onsideran do o d isp osto  no  
Título VIU , C apítulo II. S eçã o  II. da Saúde, da C on stitu irã o  da R ep ú blica  F ed era tiva  do B ra sil; 
C on sid era n d o a L ei 8 .0 8 0 , d e 19  de se tem b ro  de 1 9 9 0  e a L ei 8 .1 4 2 . de 2 8  de d ezem b ro  de 1 9 9 0 ;  
C on sid era n d o o d isp osto  no R eg im en to  Interno d o ( 'onselho M unicipa l d e S aú d e d e D u q u e d e C a xia s  
e suas a ltera ções, e  em  cu m prim en to  ao esta b elec id o  na L ei n ° 8 .1 4 2 , d e 2 8  d e se tem b ro  de 1990 . 
artigo I". p a rá gra fo  2 o. e na L ei ( 'on </ iem entar n P U  de l s de ja n e ir o  de 2 0 1 2 . em  es/n  ciai o artigo  
41 e o  In ciso  III d o a rtigo  31. e no uso ac num com p etên cia  . t cim en ta is e a tribu ições con ferid a s p ela  
L ei M unicipa l n u. 2 .7 1 6  de 14 de Julho de 2(>l5, a ( 'om isaia  dc O rça m en to s  e  F in an ças do C o n selh o  
M unicipal de Saúde, a tra vés d os R ela tórios de Prestitçài/ de c A ntas e da F isca liza çã o  da A p lica çã o  
d os R ecu rsos na G estã o  da Saúde no M u n icípio  de Diu/iic d e C a xia s a presen ta  ao P len o  do  
C O M S A D C  este  docu m en to. E sta  ( 'o m issã o  apresen ta  aa P len o  do C o n se lh o  M u n icip a l de S aúde o  
p resen te  P a recer, a ten den d o a o d isp osto  no p a rá gra fo  p rim eiro  d o  a rtigo  3 6  da L ei C om p lem en ta r  n °  
141, de 13 de ja n e ir o  de 2 0 1 2 . U  espirito  dcsni iei •/< • s cante ao p a p el d o C o n selh o  d e Saúde, 
esta b elece  em  seu  a rtigo  31 c r e sp c ih  vo , im Isos. m  . ,   1//. 31. (As ó r g ã o s  g e s to r e s  de saúde da

União, d os E stados, d o  D istrito  F ed era i e d<A M unicípios dar io am pla d ivu lgação. m eh ,s iv e  em  m eio s  
eletrôn icos de a c esso  p ú b lico , das p r e s ta ç õ e s  de con tas p erió d ica s  tia área  da saúde, p a ra  consulta  c
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53 a p recia çã o  cia.s cid a d ã os e de in stitu ições da socied a d e, com  ên fa se no que se  refere a : 1 -

54 co m p rov a çã o  d o cu m prim ento  do d i'p o s to  nesta L ei ( o m p iem en ta r: II - R ela tório  d e G estã o  do

55 S U S ; III - avalia ção do C on selh o  de Saúde so h r e  a g e s tã o  do S U S  no â m bito  do resp ectivo  ente da

56 F ed era çã o , (grifo  e d esta qu e n osso). M a is  adiante, o  a rtigo  -11 am plia  bastante a resp on sa bilid a d e do

57 C o n selh o  de Saúde e ex ig e d o G esto r  do S U S  a d isp on ibiliza çã o  ao C o n selh o , de in form a ções

58 adm inistrativas, orça m en tá ria s e financeiras, em  um n ível de tra n spa rên cia  m uito a lém  das p rática s

50 adm inistrativas culturcúm ente consolidadas, inclusive d o p ró p rio  C h efe  d o P o d e r  E xecu tivo , co m o

60 este d isp ositivo  registra , in verh is: Art. 41 O s C o n se lh o s  de Saúde, no â m bito  de suas atribuições.

61 avaliarão a cada qua d rim cstre o rela tório  con solid a d o do resu lta d o da e x ecu çã o  orçam entária  e

62 financeira  no â m bito  da saúde c o rek n o rio  d o g e s to r  da saúde s o b r e  a rep ercu ssã o  da ex ecu çã o  desta

63 L ei C om p lem en ta r  nas co n d içõ es  de saúde e na qualidade d os se r v iç o s  d e sa ú d e das p o p u la çõ es

64 resp ectiva s e en cam inh a rá  ao C h efe  do P od er  E xecu tivo  d o resp ec tiv o  ente da F ed era çã o  as

65 in d ica ções para  que seja m  adotadas as m edidas corretiva s n ecessá ria s. (g rifo  e d estaqu e n osso).

66 A ntes, o D e c r e to  r °  7 .5 0 8 . de 2 8  de junho de 2 0 1 1. já  con su bsta n cia va  a ex ig ên cia  d o s  C o n selh o s  de

67 Saúde p a rticip a rem  m a is efel ivam en te d esd e o p r o c e s so  de p la n eja m en to  da saúde, in verb is : Art. 15.

68 O  p r o c e s so  de p la n eja m en to  da saúde será a scen d en te <: integrado, d o  n ível lo ca ! até o fe d e r a i

69 ou vid os o s  resp ec tiv o s  C o n selh o s  de Saúde, com p a tib iliza n d o-se  as n ecessid a d es  das p olítica s de

70 saúde com  a disp on ibilid ad e de recu rso s financeiros. A Lei 1 2 .4 0 1 , de 2 8  d e a bri! de 2 0 1 1 , que d isp õe

71 s o b r e  a a ssistên cia  terapêutica  e a in corp ora çã o  de tecn o lo g ia  em  sa ú d e no â m bito do SUS,

72 esta b elece  um a n ova  resp on sa bilid a d e a o C on selh o , cu jo caput do a rtigo  1 9 -P , im p õe que, "n a  falta

73 de p r o to c o lo  clín ico  ou  de diretriz terapêutica, a d isp en sa rã o  será  r e a liz a d a " : III - no âm bito de cada

74 M u nicípio, d e f o r m a  suplem entar, com  ba se nas re la çõ es  dc m ed ica m en tos instituídas p e lo s  g esto res

75 m unicipais d o  SU S, e  a responsabilidade, p e lo  fo r n e c im e n to  será  p actu a d a  no C o n se lh o  M unicipa l de

76 Saúde. ’’ T od a s esta s atribuições, .a rn p ctên cia s c raspon-.ahilidades q u e  en con tra v a m -se  em  uma

77 d escriçã o  bastante g en érica  na L ei n " 8 .1 4 2 . de. 2 8  de d ezem b ro  d e 1 9 9 0  e, m esm o  nas d iretrizes

78 em anadas do C o n se lh o  N a cion al dc Saúde e que perm itiam  a os C o n se lh o s  um com p orta m en to  qua se

70 que m era m en te reivin d ica tório  ou  cariorial. estã o tra n sform an d o o s  C o n se lh o s  dc Saúde em  um

80 esp ecia l p ro ta g o n ista  da g estã o  em  saude co m o  c o -r e sp o n sá v e l p e lo  p la n eja m en to , execu çã o , con trole

81 e a valiação do sistem a  de sa ú d e na instância dc sua  com p etên cia . A ssim , pau ta d a  em  toda  a

82 leg isla çã o  cilada no co rp o  d este d ocu m en to  e na exp eriên cia  acum ulada d o  C o n tro le  S ocial em

83 Saúde, a R eso lu çã o  n ° 453. de 10 d2 m aio de 2 0 1 2 , d o C o n selh o  N a cion a l de Saúde, esta b elece

84 diretrizes orga n iza cion a is e op era cion a is  p a ra  os  C o n selh o s  d e Saúde, exig in d o  um am plo

85 reord en a m en to  em  su a  in fra-estrutura op eracion al, n os p r o c e s s o s  d e  trabalho, n os m éto d o s  de análise

86 e n os re la cion a m en tos fo rm a is  com  as m ais variadas instâncias govern a m en ta is, en vo lven d o  tanto o

87 execu tivo, co m o  o legislativo  e o judiciário. R esgatando a sp ecto s  essen cia is  d o R ela tório  a prova d o

88 p e lo  P len o  d este  C on selh o , referen te a o s  ex erc íc io s  anteriores, visan do garan tir a p ersp ectiva

80 histórica  d o s  re la tó rio s  desta C om issã o , tra n screvem os o segu in te texto  la vra d o no rela tório  an terior:

90 “ O  não cu m prim en to  sistem á tico  d e gra n d e p a rle das m etas p a ctu a d a s e p rogra m a d a s no Plano

91 M u n icipa l de Saúde, inclusive obras, entre as quais se  d esta cam  a co n clu sã o  da M a tern id a d e d o 3 °

92 D istrito, em  d etrim en to  da con stru çã o  de outras U n id a des.qu e já  d evería m  ter sid o  concluídas,

93 dem on stra m  a  n ecessid a d e de m elh or co m p ro m isso  de g estã o  da S ecreta ria  Municipal, de Saúde e

94 D efesa  C ivil em  cu m prim en to  do que f o i  pactuado. A qualidade e efetivid a d e de m uitos serv iço s

95 p resta d o s  no â m bito  m unicipal, de resp on sa bilid a d e do G esto r  da Saúde, en tre os quais se  destacam

96 o s  exa m es la boratoriais, com o p on tu a d o em  rela tórios a n teriores a qualidade e efetivid ad e continuam

97 m uito ruins. O s se r v iç o s  de m anutenção e rep a ros em  esp ecia l de refrigera çã o , veícu los e

98 eq u ip a m en tos h osp ita la res -  na redi dc saúde do m unicípio, con stitu em  ta m bém  um im portante

99 sin a liza d or da n ecessid a d e d e m elh oria  da g estã o  do sistem a  de sa ú d e em  toda  sua cadeia  de

100 p r o c e s s o s : da se le ç ã o  dos p resta d o res  de serv iço s  a p erm a n en te  a va lia çã o  d os resp ectivos

101 d esem p en h os. "  (...) A  C o m issã o  em ite p a r e c e r  p e la  A P R O V A Ç Ã O  P A R C IA L  do R ela tório  A nu a l de

102 G estã o  e d o s  R ela tó rio s  de P resta çã o  d e C on ta s e da F isca liza çã o  da A p lic a ç ã o  d o s  R ecu rso s na

103 G estã o  da Saúde no M u n icíp io  de D u q u e dc C a xia s d o exercício  de 2 0 1 8 , com  as seg u in tes  ressa lva s:

104 A  inexistência  da im pjpntaçfio d o  '''lano dc C a rg o s  C a r e ir a s  e R em u n era çã o  (P C C R ) e da

105
106
107
108
109
1 10
1 1 '
1 12
1 13
1 14
I 15
1 16
117
118
1 19
120
1 2 1
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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1 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEL ü. l...
con cretiza çã o  d e C o n cu rso  P ú b lico  p a ra  p ro vim en to  eletivo  de p e s s o a l  nas unidades de saúde, 
rep resen ta  m ais um d o s  c o m p ro m isso s  a ssu m id os p era n te  esic  C o n selh o  e não cum prido. E  de sum a  
im portância sa lien ta rm os que o  não cu m prim ento  d este co m p ro m isso  tem  trazido g ra v e s  p re ju ízo s  à 
p resta çã o  de a ssistên cia  a os cidadãos. O ra  d esd e 2 0 1 3  este  co m p ro m isso  tem  sid o  adiado se  
agravando com  a dim inuição do n úm ero de p esso a l e o aiim ento da red e de serv iç o s  de saúde, o que  
dem onstra  uma contradição. A. N ecessid a d e de m elh ora r c, • estã o d os con tra tos com  os p resta d ores, 
co m o  os das á rea s j á  citadas a n teriorm en te neste relatório, cuja qualidade d os se rv iç o s  tem  deixa do  
m uito a desejar, im plica m udar p r o c e s s o s  de trabalho e cob ra n ça  p erm a n en te  da resp on sa bilid a d e  
so cia l d os p resta d o res  de serv iço s  a sa ú d e da p o p u la ç ã o ' .1 A N A L IS E  Q U A L IT A T IV A  D O S  
C O N T R A T O S , P E R P A S S A N D O  P E L O S  S E I S  O B J E T O S  E  ,i P R E S T A Ç Ã O  D O S  S E R V IÇ O S  N E L E  
F IR M A D O S  N O S  L E V A  A : / - R ecom en d a r que em  toda e qu a lqu er n ova  op ortu n id a d e d e con stru çã o  
de contrato. o (s) O b je to (s )  d o fsj E r m o s ;  de ( 'red en d a m en t > se ja (m ) m elh or d e s c r i t o 'a f i m  d e que  
o leitor con siga  o b ter  ideia p orm en oriza d a  da dim eiisr tu ,m ento e cu m prim en to  etn quantidade e 
qualidade d os se r v iç o s  contratados a partir de estudo técn ico  das d em a n d a s que m otivaram  a 
contratualização e m elh or  a com pa n h a m en to  da ex ecu çã o  dos se r v iç o s  contratados, e ct reco m en d a çã o  
para  que n os con tra tos seja m  p revista s m etas quantitativas e qualitativas. R eco m en d a -se  tam bém  que  
cóp ia s de tod os os  con tra tos firm ad os hem  co m o  seu s aditivos seja m  en ca m in h a d os à C o m issã o  de 
O rça m en to e F in an ças d o  C o n selh o  M u n icipa l de S aú de; II - R eco m en d a r a m elh ora  da ex ecu çã o  d os  
C on tra tos nas U nidades de Saúde, p ois m uitos d os serviço.-; con tratad os sã o  p a rcia lm en te rea liza d os  
n os fa zen do inferir a ideia de que os C on tra tos p ossu em  nt o s  insuficientes p a ra  o aten dim ento da 
dem anda rea l ou  Jálta fisca liza çã o  na sua e x e c u çã o ; E I - R eco m en d a r  n o que se  re fere  a os  
L a b ora tórios  de A n á lises  Clínicas, que o M u nicípio  retom e a ex ecu çã o  d o s  serv iço s  laboratoriais, 
visto que há quadro de R H  capacitado e atualm ente subiu tiicctdo e ou não utilizado e a p ossibilid a d e  
de aquisição m en os o n erosa  de equipa m en tos tecn o ló g ico s, além  de ta m bém  salientar que os  serv iço s  
terceiriza dos nas em ergên cia s, que venham  a ser  n ecessá rios  p a ra  co m p lem en ta r  o da rede p ró p ria  
tenham  seu s p r o c e s s o s  de trabalho d esem p en h a d os na U m  Jade on d e o m aterial fo i co le ta d o ; IV  - 
R ecom endar, a p artir da análise do cOfUtalo com  a B io .w i ./< e a E steriliza çã o  se ja  reesn .d a d a  quanto  
à p ossibilid a d e de ta m bém  ler seus <i rciça s reto m a d os p o r  jn s.soa; p ró p rio  e equipam enn s a dqu iridos  
em  com od a to , p o r  e x e m p lo ; V- R ecom en d ar, a partir da análise d o con trato  de "g eren cia m en to  do  
p a rqu e te c n o ló g ic o ” com  a N eu rop h oto . que o m esm o  tenha, em  m o m en to  oportun o, seu  o b jeto  
m elh or definido, c o m o  antes j á  exp osto , e que tanto a manii. en çã o  corretiva  quanto a p reven tiva  d os  
equ ipa m en tos con tem pla d os, seja m  executadas com  regu la rid a d e; VI - R ecom en d a r, a p a rtir  da  

análise d o contrato  com  a D a ta r  qu e a refrigera çã o  das U nidades se ja  m elh or su p ervision a d a  e 
cobrada, além  da rev isã o  p erió d ica  do con tra to : VII I p a ra r  do contrato com  a A ir .o  e R en a coop . 
que dem onstram  a reco rrên cia  na con trataçã o frágil de :cr,. e iriza d os p a ra  a ex ecu çã o  de atividade  
fim, identificar que en tã o o c o rre  indubitavelm ente a clara insuficiência  de R Il  d e nível técn ico  e 
su p erior  e sugerir, portan to, reco m en d a r m aior estu do so b re  d im en sion a n w n to  d esses  R I E s e sua  
contratação p o r  vínculo m ais só lid o  tcon cu rso  p ú b lic o > • 7// - R ecom en d a r, a partir da análise

qualitativa d o contrato  com  a em p resa  que p resta  aten dim ento a o  T ran sporte F o r a  de D o m icílio  
(T E D ), que ta m bém  o  façam  em  dias de final de sem a na  ou  f. riado, uma vez qu e o s  usuários p o d e m  e 
sã o  regu lad os em  q u a lqu er dia da sem  ma . de form a  i\ ca ■ , i.s. p erd e m  seu s a g e n d a m .m o s  p ela  falta  
da viatura; IX  - R ecom en d a r, a p a ; lir aa analise do cotm  ., - da rou pa ria  hospitalar, q .te a ex ecu çã o  
seja  resgatada à g estã o  direta ; X  - Q u e a partir das rela tório  ■ de fisca lizaçã o às unidades de sa ú d e do  
M u n icípio  feitas p o r  este  co n selh o  de saúde e, encam inhados au S ecretá rio  da p a sta , reco m en d a r que  
p a ssem  a ser  tom a da s provid encia ,; ca bíveis e qu e a ja  dudi retorn o  ao C o n selh o , dentro  d os p ra zo s  
a dequ a dos a cada situ ação. X I  - R ecom en d a r que seja  cu m prido o que con sta  em  tod os o s  con tratos  
firm ad os entre S ecreta ria  M u n icipa l de Saúde e em p resa s fo rn e c e d o r e s /p r e s ta d o r e s  de serviços, a 
n ecessid a d e que as n ota s fisca is seja m  atestadas p o r  p Q o  m en os 01 (um) serv id o r  esta tu tá rio ; X II  - 
R ecom en d a r que se  cum pra rig o ro sa m en te  o que a lei en .tb e lc c e  e o qu e o s  ó r g ã o ; de C on trole  

M unicipal orientam , na q u estã o  d e p a g a m en to s de p ro cesso .; de p a g a m en tos. A o  a n a lisa rm os o valor  

das d esp esa s que vem  sen d o  m antidas p a ra  a sa ú d e no âm bito m unicipal do S U S  em  D u q u e de Caxias, 
con clu ím os que a p esa r  da con stru çã o  de alguns equipa m en tos p r ó p r io s  de sa ú d e d esd e  2 0 0 9 , o valor
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p ro p o rc io n a l em p reg a d o  na suíidc diminuiu, fo i em p reg a d o  l 7,2 9 %  da a rreca d a çã o  m unicipal tota l  
segu n d o d a d os do F u n d o M unicipal de. Saúde. S a b em o s que isso  está  acim a d o  constitu ciona lm en te  
im p osto  (7.5% p a ra  os m unicípios), n a s lar ia m ais sentida) se  h ou v esse  um m ínim o crescen te  
p ro p o rc io n a i a o p r ó p r io  crescim en to  estrutural da rede. D en tre as co n sid era ç õ es  m ais releva n tes  
d esta ca m os que o c o rreu  atraso em  ob ra s de con stru çã o  e reform a  de a lgum a s unidades de saúde do  

m unicípio e isso  rev ela  a falta de co m p ro m isso  da g estã o  com  o  que é p a ctu a d o  com  o  C on selh o  
M unicipa l de Saúde, p e la  Secretaria  M unicipal de Saúde e D efesa  Civil, h  n esse  con texto  do atraso  

das obras, sa lien ta m os tam bém  a não realiza çã o da C a sa  da M ã e  C a xien sc, unidade referên cia  em  

obstetrícia  de baixo  risco , planejada  e pactuada, p o rem  ainda não executada. P o r  tudo acim a exp osto, 

reitera m os a n ecessid a d e de m a ior cuidado no que se  rela cion a  a con tra ta çã o  d e RH. H á uma  
p ersistên cia  de con tra ta çã o  de R ÍI p o r  vín culos frá geis (coop era tiva ) p a ra  o ex erc íc io  de atividade  
fim, com  alta rota tivid a d e de p e s s o a l  o que gera  p reju ízo s qualitativos a o m unicípio quando da  
inviabilização d e p la n eja m en to  a m éd io  e lon go  p ra zo s e visão de fu tu ro n os serviço s. O utra questão  
não m en os im portante é observa rm os que a am plia ção da red e com  a con sta n te d em issã o  d os recu rso s  
hum anos n os leva  a inferir a ideia de uma d iluição da m ão de ob ra  p erm a n en te  e rem a n escen te. U rge  
em  caráter de u rgên cia  urgentíssim a a rea liza çã o do con cu rso  p ú b lico  p a ra  p ro v im en to  de atividades  
fim, co m p ro m isso  este  firm ado no E r m o  de A ju stam en to de C on d uta  - TAC. R E S S A L V A S : - F u  
E stratégia  da S aúde da Fam ília  o h s c -v o u  sc  que no ano de 2 0 1 8 , o co rrera m  falhas n os segu in tes  
itens: E qu ip es in com p leta s em  algum as U nidades de Saúde, a gen d a m en to  insuficiente, falta de 
a gen tes com u n itá rios d e saúde em  algum as áreas e não su bstitu ição d e p ro fissio n a is  de um m od o  
g era ! no p e r ío d o  d e férias. - R eco m en d a -se  reestru tu raçã o do D ep a rta m en to  de M a n u ten çã o  e 

R eform a s da S ecreta ria  M u n icipa l de Saude e D efesa  (747/ de D u q u e de C axia s. - R ev o g a çã o  da L ei 

M unicipa l n°. 2 8  73 d e 2 8  de D ezem b ro  d e 2 0 1 7 que traia da cria çã o  do F u n d o M unicipal para  
A p a relh a m cn lo  e M a n u ten çã o  do H osp ita l do O lho Julio C ân dido Brito. A d ecisã o  do C o n selh o  
M u nicipa l de Saúde não elide, m m resp a ld a  irregu la rid ad es não d etecta d a s n os trabalhos  
d esen volvid os, nem  isenta  d os en cam in h a m en tos adm inistrativos e lega is qu e o  ca so  ensejar. D u q u e  
de Caxias, 10  d e M a io  de 2 0 1 9 . A ssina ra m  o R ela tório : C o n selh eira  M a ria  da G lória  F erreira  dos  
Santos - S eg m en to  U su á rios - M U B  -  F ed era çã o  das A s s o c ia ç õ e s  de M o r a d o r e s  de D u q u e de C a xia s: 
C o n selh eiro  D a lm ir  M a ch a d o  - S egm en to  U su á rios - O A B  - D u qu e de C a x ia s : C o n selh eiro  C a rlos  
A lb erto  P ires  - S eg m en to  U su á rios - A P R O M E S A  - A S S O C IA Ç Ã O  P R Ó  M E L H O R A M E N T O  D E  
S A R A C U R U N A : C o n selh eiro  P edro Davi de O liveira  Silva - S eg m en to  P rofission a is  de. Saúde - 

C O R E M  -  ( 'onselho R egion a l de E n ferm a gem  e O on seih cira  Flavia  A lv es  da C o sta  - S egm en to  G esto r  
- S ecreta ria  M u n icip a l de Saúde e  D efesa  C ivil de D u q u e de C a x ia s" . APÓS A LEITURA, OS 
CONSELHEIROS SE INSCREVERAM PARA DELATE DO TEMA: A Conselheira Vilna disse 
que sem sombra de dúvida, a Comissão se empenhou c lez um trabalho excelente e reconhece, 
principalmente o empenho, mesmo depois da realização da conferência de saúde, para trazer o trabalho 
em dia para o Conselho, mas que muito a angustia o fato de ter que aprovar o relatório de gestão, 
mesmo de forma parcial. Acredita que o correto é que a gestão deva cumprir o que for indicado no 
relatório pela Comissão e não deveria entrar no parecer essas indicações como “recomendações", pois 
é um termo usual, mas que deixa vago e que no seu entender deveria entrar a obrigatoriedade de se 
cumprir o que a Comissão indicou. Destacou que se o segmento usuários entender que devam aprovar 
e se ela chegar a aprovar o Parecer da Comissão, que fique bem registrado na ata, que fará muito 
contrariada e muito triste e indo contra o seu coração e a sua consciência. Que se aprovar é para não ir 
contra o conjunto, mas quer deixar claro que está muito chateada e não concorda com nada disso, nem 
que se aprove parcialmente, mas que c uma coisa pessoal c também do CCS. O Conselheiro 
M arcos(Çrinho) disse que a Conselheira Vilna já falou quase Indo e que com todo respeito que tem 
pela comissão, disse que seu voto c contra e gostaria de saber como a comissão chegou nessa 
conclusão, pois mais de cinquenta por cento do parecer é parcial e ele acha que isso é demais e não dá 
para entender. A Conselheira Glória (Coordenadora da Comissão de Orçamento e Finanças) disse que 
fará algumas considerações e esse seníimenlo não é só da Conselheira Vilna e que enquanto sociedade 
civil, seria a reprovação do Relatório de Gestão e não teria outro caminho, mas mediante o quadro 
político que vivem hoje. o que levou a comissão a aprovar o Relatório com a indicação do parecer
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parcial é evitar que o dinheiro não venha a cair no listado, inlbrmou que a Comissão chamou o 
Secretário de Saúde, Dr. Jose Carlos, assim como a Subsecretária. Professora Roberta e também o 
pessoal do Fundo Municipal de Saúde para conversar e que a Comissão está tentando evitar penalizar 
uma população, pela inconseqiiência do Secretário de Saúde, que láz política o tempo inteiro, mas que 
não é uma política de saúde. Informou que uma das coisas e.ie foi questionada ao Secretário foi com 
relação às Unidades que funcionam 2-4 horas, não possuí:em relatório, Mais uma vez disse que 
mediante o quadro político, a comissão resolveu por emitir o parecer parcial, com relação ao Relatório 
da Gestão, de forma a não ficar mais desastroso ainda. Destacou que a Comissão procurou deixar o 
coração de lado e pensar apenas usando a razão e que é só por esses motivos, mencionados 
anteriormente, que a comissão está emitindo o parecer parcial do Relatório de Gestão. A Conselheira 
Flávia disse que também faz parte da Comissão e para deixar claro, para quem não entende, gostaria 
de informar que quando se reprova as contas da gestão, vários recursos deixam de vir para o Município 
e que foi isso que a Comissão pensou desde o início c qu • se a Comissão reprovasse as contas a 
situação ia ficar pior do que está. A Conselheira Sandra Victoria perguntou para quem serão 
encaminhadas as recomendações. A Conselheira Glória disse que serão encaminhadas para o 
Secretário, que é o gestor da pasta. Dr". Sandra perguntou se essa análise era dtis contas. A 
Conselheira Glória disse que a análise é das contas e da ge tão também. l)r ‘. Sandra perguntou se 
quando da análise dos contratos, os Gerentes de Contrato foram chamados pela comissão. A 
Conselheira Glória disse que chamaram alguns. A DR'. Sandra questionou quanto ao que foi 
colocado no relatório, com relação as assinaturas de func onários estatutários nas netas fiscais e 
perguntou se faltavam essas assinatura., nas notas, a n imsedieha Glória lembrou que isso é Lei c que 
faltavam sim, as assinaturas de servidores estatutários, DR'. Sandra disse que nesse caso. entende que 
deveria entrar também como recomendação, a troca do i : a ente desses contratos. A Conselheira 
Glória disse que quem tem que tomar providencia em ei mu das recomendaçóes/Tessalvas 
encaminhadas, são o Secretário de Saúde e o Prefeito. O Conselheiro Pedro Davi disse que a Dr1. 
Sandra já está a bastante tempo na gestão e sabe que a avaliação do Conselho é panorâmica sob 
diversos aspectos e não só pela questão financeira c que e .' >: fissão fez o que achou melhor. Destacou 
que a situação está complicada, priueipalniente as quvstóe. J.e Plano Municipal de Saúde. Disse que a 
Comissão entende o esforço da gestão, que já não é tão nova assim, e que quer colocar a sua marca e 
destacou que muitos caminhos que seguem, nem sempre é o melhor. Disse que no primeiro momento a 
Comissão não aprovaria as contas, mas que o Município c .tá numa fase. que se não chegarem os 
recursos quase tudo para, até por conta do modelo de gestão adotado pelo Município e alertado por 
este Conselho, ao longo do tempo e que não foi seguido. Citou como exemplo, os pacientes renais que 
ficarão sem o atendimento se o recurso parar de chegar ao Município e os prestadores mio receberem 
pela prestação desse serviço. Lembrou que o Município rende regionalmente esse   pacientes de 
hemodiálise e seria um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Destacou que a partir de agora é 
necessário construir um novo acordo com a gestão e dizer mie no caminho que está indo, real mente 
não dá mais. Que o Município está cm colapso, que c preciso avaliar nesse sentido. A Dr. Clara 
passou a palavra para o Sr. Sérgio Guedes, Subsecretário Je Saúde, que saudou as mães presentes, 
pelo dia das mães. que seria no dia seguinte. O Sr. Sérgio disse que no relatório tem uma menção 
quanto à manutenção das viaturas do Município. Disse que n . ano passado, por volta do nês de abril, 
foi feito um contrato de manutenção airavés de urna aues.u de uma Ata de Registre ue Preços de 
CISBAF, em que ficou delinidô pelo Governo, por questóe.. também econômicas, paru manutenção 
das ambulâncias e vans do município, que permitiu recuperar todas aquelas que estavam totalmente 
sucateadas pela gestão anterior e conseguiram restabelecer a frota do SA.V1U. Informou que no início 
da gestão no ano de 2017, havia très viaturas no Município em condições razoáveis de funcionamento 
e hoje estão com uma frota de dez \ iaturas no SAM l'. adquiridas entre o ano passado e este e algumas 
que acabaram de receber no mês de março desse ano e constemiram restabelecer o que é definido pelo 
MS, que são dez viaturas diárias, sendo duas avançada-' : o to básicas e mais duas Je   oniingência. 
Disse que em março de 2010 conseguiu com a gestão, que fosse autorizado aditivar ao contrato de 
manutenção de veículos, os carros de passeio e pediu s ajuda do conselho, que durantes as 
fiscalizações que realizam, que caso encontrem alguma viatura em desacordo que seja comunicado ao
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Departamento, de forma que possam enviar para a oficina. Destacou que o contrato prevê mão de obra 
e peças, incluindo pneus, amortecedores, etc. Como não houve mais nenhum Conselheiro inscrito, a 
Presidenta dc Conselho colocou cm votação o Relatório da ( omissão de Orçamento e Finanças 
do COMSADC, que emitiu parecer pela Aprovação Parcial cio Relatório de Prestação de Contas 
c da Fiscalização da Aplicação dos Recursos na Gestão da Saúde no Município de Duque de 
Caxias, no exercício de 2018, com Ressalvas c Recomendações a serem cumpridas pela Gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa. Civil de Duque de Caxias. O RELATÓRIO COM O 
PARECER FOI APROVADO POR TREZE VOTOS A FAVOR (QBS.: DR". SANDRA 
VICTÓRIA APROVOU, MAS DESTACOU QUE SÓ NÃO CONCORDAVA COM ALGUMAS 
RECOMENDAÇÕES / RESSALVAS!. DOIS VOTOS CONTRA (CONSELHEIROS MARCOS 
SANTOS ARAÚJO E CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA) E DOIS VOTOS DE 
ABSTENÇÃO (CONSELHEIROS CLALDEMIR SANTOS DE JESUS E VILNA FERREIRA). 
O RELATÓRIO COM O PARECER SERÁ PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL DO 
MUNICÍPIO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N°. 02J/COMSADC/2019. Após a votação, a 
Conselheira Glória destacou que o RAG Relatório Anual de Gestão é público e que o mesmo ainda 
não está inserido pela gestão, na página do Ministério da Saúde e pediu que isso fique registrado e 
informou que no mesmo espaço, o COMSADC fará as suas recomendações e que a gestão precisa 
cumprir. ( (-) Grupo de Trabalho rara  acom panhar a aquisição e o controle dc insumos do 
Programa de Diabetes do Município, bem como tratar de assuntos gerais sobre Diabetes -  Foi 
aprovado na Plenária de Abril e publicado através da Resolução 01 8/COMSADC/2019 - Faltando 
aprovação dos nomes dos representam cs - .A Conselheira Rita informou alguns nomes de mães de 
pacientes dc diabetes do HTIS que larào parte do GT. sendo que somente uma cias mães estava presente 
e a Conselheira Glória disse que como o grupo ainda não eslava fechado que entende que o melhor 
seria deixar a aprovação para o mês seguinte. A Conselheira BrL Sandra Victória, disse que também 
não concorda que o GT seja formado apenas por mães. A Conselheira Rita informou que o Antônio 
também vai fazer parte do GT. O Conselheiro Pedro lembrou que no mês anterior foi aprovada a 
formação desse GT e que não há o que discutir nesse sentido, que só falta referendar os nomes dos 
representantes que farão parte e que o GT será acompanhado pelo Conselheiro Antônio. A DrL 
Sandra disse que também se colocou á disposição para participar do grupo, até pelo fato do Programa 
estar inserido no seu Departamento, mas que não foi chamada para uma reunião que já aconteceu. O 
Conselhcr-} Pedro disse que se o Pr'grama está inserido no Departamento do qual Dra. Sandra é a 
responsável, ela pode participar cio grupo sem problemas c que a Gestão pode indicar o seu 
representante. A Dr!1. Flavia sugeriu que entre no GT alguém do Programa de Diabetes indicado pela 
Dra. Sandra. Dra. Clara disse que nesse momento estão sendo informados os nomes de alguns 
representantes que vão participar e depois isso será fechado no GT e. posteriormente, os nomes serão 
homologados na Plenária e que hoje não será possível essa votação, diante da discussão, que não vai 
levar a lugar nenhum. Dra. Sandra questionou que a composição do GT não tenha um técnico 
participando. Dr*. Clara lembrou que um técnico que vai participar é o Conselheiro Antônio que não 
pôde estar presente nessa data. A Conselheira Glória lembrou que o GT foi aprovado no mês passado, 
sendo que os nomes dos representantes não foram informados naquela oportunidade e que agora os 
nomes estão surgindo e sendo informados para a Plenária. I)ra. Sandra destacou mais uma vez que se 
faz necessário um técnico da SMS. pois o Antônio é um profissional da ponta e o Grupo não vai só 
debater os problemas de Diabetes do HIIS. que a discussão será mais ampla. Disse que no mês passado 
falou com o Antônio que ela ou outra pessoa do Programa faria parte do GT e que foi realizada uma 
reunião e o Programa não foi comunicado. A Conselheira Luciana esclareceu que a reunião a que a 
IV . Sandra se refere, não foi a primeba reunião do GT e sim uma reunião para que fossem escolhidas 
as representantes que iriam participar do GT. representando as demais mães, juntamente com outros 
representantes que farão parte do GT. Dr‘\ Sandra disse que sendo assim, o nome do GT teria que ser 
trocado e não entrar a parte “Programa de Diabetes". O Conselheiro Pires que a Dra. Sandra é a 
responsável pelo Programa de Diabetes e não c a responsável pelo GT, mas se a mesma quiser entrar 
do GT pode sc reunir com o grupo na sala do Conselho, onde terão mais tempo para decidir. E o grupo 
poderá passar os problemas que enconíram. para os responsáveis do Programa de Diabetes e destacouES I ADO 1)0 RIO DE JANEIRO 
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313 que as mães somente se propuseram a lazer parte cio ( i 1 coni os demais representantes que também
314 farão parte. O Sr. Pires fez a proposta cie que o Grupo se retina posteriormente para definir os nomes
315 de depois trazer para a Plenária e a proposta foi aprovada por .consenso. D r\ Sandra disse que já havia
316 passado os nomes para o Antônio no mês anterior que discorda dessa decisão. Ü7-) Comissão de
317 Saúde da Pessoa com Deficiência física e Mental -  Aprovação dos Nomes para completar a
318 Comissão: Segmento Profissionais de Saúde: Conselheira Rita Maria Kilgueiras e Segmento
319 G es to r/Pres t a do r/I nst. Ensino: Conselheira M u.iene ,'itorino Klorenciu - Como omente urna
320 representante estava presente!Enfermeira Rita) e embora a Professora Marlene tivesse passado seu
321 nome no mês anterior para participar da Comissão, a Plenária entendeu que não seria possível aprovar
322 os nomes sem que ambas estivessem presentes e o lema foi adiado para uma outra oportunidade. 8-)
323 Apresentação do SAMU -  A Enfermeira Cláudia se apresentou e informou que trabalha há quase
324 dez anos no SAMU, que anteriormente trabalhava na ambulância e atualmente está na Coordenação do
325 Núcleo de Educação em Urgência e que trouxe a apresentação conforme solicitação do COMSADC.
326 Trouxe apresentação em Datashow c deixou disponibilizada ao Conselho. Disse que durante a
327 apresentação vai falar sobre os seguintes temas: "P op u la çã o  estim ada do M u n ic ip io (2 0 l8 )  - IB G E ;

328 Quantitativo de am bulâncias hab.f .VIS); A u m en to  da fruta (Q uantitativo de am bulância  entre 2 01  7 a
329 2 0 1 9 ) ; Q ua drim eslre ( n ú m eros de atendim entos entre ja n eiro  e abril de 2 0 1 9 j ;  Im plantação do

330 T A B L E T  e N EU R. S A M U  IX ' . Informou quem faz parle da equipe: "A d ria n o  P ereira  - D ireto r

331 G era l: C a rlos  G erm a n o  - D iretor  O p era cio n a l; A dilson  V icente F erreira  - C o o rd en a d o r  d o S A M U :

332 D ie g o  Vieira M e n d e s  - C o o rd en a d o r  M é d ic o : C laudia  M ora F id elis da C o n c eiç ã o  Basílio -
333 C o o rd en a d o r d o N ú cleo  de E d u ca çã o  em I rgêncin  A Ei e A d rian o la le n ç a  - Insirut >r cio N ú cleo

334 de E du ca ção em  U rg ên cia  NEA k . lnlôrmou que a população estimada do Município c de
335 914.383 pessoas, de acordo com o senso de 2018 e destacou que o Município traz também muitas
336 pessoas de outros Municípios, devido as Rodovias que o curtam, bem como feirões, shopping, etc. e
337 que com isso o SAMU tem uma responsabilidade muito grande, devido ao número de pessoas que
338 circulam pelo Município. Informou que existe a Central de Regulação do SAMU e que todas as
339 ligações para o SAMU caem em Nova Iguaçu, onde c feita a classificação de risco para o envio das
340 ambulâncias. Destacou que muitas pessoas comparecem m 11MMKC dizendo que is. aram para a
341 Central e que a ambulância não foi enviada, mas que e preciso entender que as ligaçõe   não caem em
342 Duque de Caxias e sim em Nova Iguaçu, onde a classificação c feita e nem sempre a ambulância c
343 encaminhada e que depende do caso. Informou o quantitativo de Ambulâncias por habitantes.
344 conforme definido pelo MS: " d l  veículo de su p orte  bá sico  ét vida p a ra  cada g ru p o  de 1 0 0 .0 0 0  a

345 1 5 0 .0 0 0  h abita n tes; 01 veícu lo d e su p orte  a van ça do à vida p a ra  cada 4 0 0 .0 0 0  a 4 5 0 .0 0 0  p o r

346 h abita n tes". Explicou que no início do ano de 2017 a equipe teve muitos problemas com as
347 ambulâncias, até por questões de co.nruto de manutenção, pois são veículos que rç.oam muito e
348 precisam tanto de manutenção preventiva cotão corretiva. 1 que nesse período chegaram a ter apenas
349 uma ambulância rodando pelo Município. Disse que só no final do ano de 2017 foram chegando mais
350 ambulâncias e que em 2018 ficaram com quatro ambulâncias básicas e duas avançadas e que hoje
351 estão com a mesma quantidade, mas estão com mais quatro aguardando qualificação para poder ser
352 colocada para rodar também. Que para isso precisa de qualificação, de equipe, de insutnos. Destacou
353 também que a ambulância do SAMU não é uma ambulância de transporte e que a proposta do MS é
354 que é necessário atender o paciente e para isso as .mbulancias precisam estar equipadas
355 adequadamente de forma que o paciente seja atendido e se \ ossível já seja deixado cm rasa e se não
356 for possível, que ele seja levado para o hospital em segurança. Destacou que os equipamentos e
357 insumos necessários na ambulância avançada são os mesmos que possui em uma l 11. Disse que por
35C isso, existem quatro ambulâncias paradas no pátio do hospital, que estão aguardando qualificação,
359 equipe, equipamentos e insumos. Lembrou que no passado ficavam ambulâncias baseadas em Xerém,
360 Pilar e Equitativa e que hoje todas saem rio ! 1MMRG. mas para que elas voltem a ficar nessas regiões.
361 é necessário ter uma base adequada e um lugar para equipe ficar também, tendo em vista que o plantão
362 é de 24 horas. Sra. Claudia inlbrmuii o numero dc aicuamicctos feitos pelo SAMU no Município, de
363 Janeiro a Abril de 2019. de acordo coiti os dados do sisienta do CISBAlà Informou que houve
364 treinamento para a implantação dos fableis nas ambulâncias e que a implantação lbi realizada no dia
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29 de Janeiro de 2019 e que todas cias estão funcionando com esse equipamento e espera que 
entendam se por vezes os profissionais csião no celular ou tablet para pegar as informações quanto aos 
atendimentos. Informou que existem alguns treinamentos feitos com as comunidades, pois a equipe 
entendeu que precisava ampliar o treinamento para além dos muros do hospital. Informou que o 
projeto Samuzinho foi idealizado pelo SAMIJ 192 do Distrito Federal em maio de 2007 e que hoje o 
projeto funciona em vários municípios. Que a equipe procura passar para as crianças a importância dc 
não passar trotes e também noções dc primeiros socorros. Demonstrou através de fotos, onde foram 
feitos os treinamentos. Disse que já foram convidados por algumas entidades para dar 
treinamentos/palestras e também fizeram palestra na comunidade voltada para os idosos com relação a 
prevenção de acidentes domésticos. A POS A. APRESENAAÇÃO OS CONSEÍIEIROS SE 
INSCREVERAM PARA DEBATE DO TEMA. A Conselheira Glória questionou onde estão as 
informações com o número de profissionais que fazem parte do SAMU. O Sr. Sérgio Guedes disse 
que complementaria as informações c disse que para uma ambulância poder rodar, ela precisa de 
quatro motoristas e seis técnicos de enfermagem. Disse que o custo aproximado para colocar uma 
ambulância dessas para rodar c de quarenta mil reais, somente com relação às questões de salários, 
sem contar combustível, manutenção e insumos. Disse que em 2017 quando ele chegou à gestão, 
existiam trinta c seis ambulâncias cadasIradas no CNF.S e quando se pedia alguma ambulância ao MS 
a resposta era negativa, pois faltava o tratamento das informações junto ao C'NES. Disse que a primeira 
providência que ele tomou foi fazer a adequação que espelhava a forma correta no CNES. Disse que 
foram suprimidas as ambulâncias que estavam obsoletas, as acidentadas, as que já tinham sido 
inclusive vendidas em leilão. E após a correção ele encaminhou um ofício ao MS e o Município 
recebeu três ambulâncias. Disse que através de uma Emenda Parlamentar foram adquiridas outras 
cinco ambulâncias. Que foi enviado um outro ofício ao MS e receberam mais duas. Que agora o 
Município possui dez ambulâncias enfie os anos de 201 8 e 2 0 19. Disse que a cada dez mil quilômetros 
rodados é necessária a manutenção das ambulâncias, como a troca do jogo de pneus e que. por isso, se 
priorizou o contrato de manutenção e que a Prefeitura não tinha licitação para esse tipo de insumos. 
Informou que também foi conseguida uma. viatura para o CKAPD zero quilômetro, inclusive com três 
lugares para portador de deficiência e que está tentando junto ao MS, duas outras viaturas para o CER 
IV. Informou também que está em processo de aquisição, duas vans para dezoito passageiros, com 
acessibilidade para três portadores de deficiência física. Que estão sendo adquiridas duas viaturas de 
transporte sanitário Tipo A, sendo que a gcslão precisa comprovar junto ao MS as necessidades para 
poder receber as viaturas e ter as dor idas habilitações. Informou que o Município recebe treze mil 
cento e vinte c cinco reais de repasse por uma ambulância, do SAMU na condição de habilitada, sendo 
que esse valor é o repasse do Ministério, na condição tripartite. sendo que cinqüenta por cento vem do 
MS, vinte e cinco por cento seria do Esíado e os outros vinte e cinco por cento do Município. Informou 
que o Estado já não faz repasse dos seus vinte e cinco por cento, desde o ano de 2015. Disse que o 
Prefeito conversou com o Governador o existe hoje um compromisso firmado de que o Estado vai 
pagar os atrasados de janeiro de 2019 pnm cá e que vão manter em dia esse repasse para as viaturas. 
Destacou que como disse a Enfermeira Cláudia, hoje a SMS tem seis viaturas rodando, sendo duas 
avançadas e quatro básicas e que existem quatro viaturas paradas pela falta de equipes e a Prefeitura 
tem um problema com relação à Lei de Responsabilidade l iscal e a arrecadação está estagnada e não 
podem aumentar o quadro. Disse que o Secretário de Saúde está sensibilizado com isso e está vendo o 
que pode ser ícito. Disse que se qualificar uma ambulância básica, o Município passa a receber vinte e 
um mil novecentos e dezenove reais. Que na avançada recebem trinta e oito mil e quinhentos reais e 
for qualificada passa para quarenta e oito mil duzentos e vinte c um reais. Disse que isso tudo é publico 
e está previsto na portaria 1010 de 2! de Maio de 2012. Disse que a DD. Flavia está envolvida no 
processo, pois para qualificar o Município precisa comprovar junto ao MS, cinqüenta por centro de 
cobertura na Atenção Básica e que o outro item. é que a SMS tem que ter o seguro dessas ambulâncias. 
Que já pediu ajuda para a DD. Rosangeia Belo. Presidente do CISBAF e que ela está procedendo um 
processo licitalório pelo CISBAF para se lazer uma apólice coletiva, lendo em vista que esse problema 
não é só de Duque de Caxias. Disse que o CISBAF’ teve algum andamento através do Banco do Brasil 
e parece que talvez consiga fazer esse seguro. Disse que com isso a SMS cumpriría as suas
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necessidades para poder qualificar o SAMlí e partir daí poder montar as unidades descentralizadas, 
pelo menos duas, sendo uma Xerém e outra em Equitativa. explicando que daria para cobrir o 
Município todo, Disse que já existe o espaço físico, mas precisa passar por determinadas adequações, 
como por exemplo, a ambulância precisa ficar num local coberto, lim seguida o Dr. Sérgio já  entrou no 
assunto do item “09” da pauta e somente depois disso, os Conselheiros se inscreveram para debate. 09- 
) Sobra de Recursos tio SAMl -  Sr llelio •- Diretor tio l,ep. de Planejamento da SVISDC e Sr. 
Adriano -  Diretor do Dep. de Viaturas tia SMS1X O Sr. Hélio e o Sr. Adriano não 
compareceram à reunião, sendo que o Sr. llélio justificou ausência, informando que teve um 
problema com o carro quando estava a caminho da reunião. O Sr. Sérgio Guedes ficou então com a 
palavra para explicar sobre a sobra de recursos - Disse que as cinco ambulâncias foram adquiridas 
através de Emenda Parlamentar, houve uma sobra de recursos, perto de quarenta mil reais e para que o 
Município possa fazer uso desse recurso e não ter que retornar para o MS. é preciso aprovação do 
Conselho. Disse que a proposta e que a sobra desse rea.r o seja utilizada para compra de alguns 
equipamentos que a própria equipe do SAMl especificou c dessa forma melhorar as ambulâncias. 
Disse que são duas opções, ou devolve a sobra para o MS ou utiliza para compra de equipamento para 
o próprio SAMU. que foi para onde a verba foi destinada, APOS A APRESENTAÇÃO KEITa 
PELA ENFERMEIRA CLÁUDI v I AS E \P L K ’A(f('>ES DO SR. SÉRGIO GUEDES, ENTRE 
OS ITENS “08 E 09”, OS CONSELHEIROS SE INSCREVERAM PARA DEBATE DOS 
TEMAS: A Conselheira Lueiana se reportou para a Enfermeira Cláudia, dizendo que na quarta-leira 
dessa semana, participou de uma reimiào com um Camami(a. o lembrou o nome), que é o responsável 
pelo atendimento do 190 e 193 cio fstado do Rio de Janeiro e que ele relatou que o 190 cancela 
chamadas, quando é verificado que se trata de uma área de risco e a Conselheira perguntou se por 
acaso o 192 também cancela esse tipo de chamada. Continuai ido sua fala, disse que segundo o Instituiu 
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Cidade de Duque de Caxias está em primeiro 
lugar em violência doméstica a em segundo lugar em violência sexual e perguntou se eles teriam esses 
dados e se o SAMU é chamado para atender mulheres que foram vítimas e como é leito esse 
atendimento e se houve alguma capacitação nesse sentido c por lim, a quem repassam esse tipo de 
atendimento. O Enfermeiro Adilson Vicente se apivscatou, disse que atualmente está como 
Coordenador do SAMU, mas já trabalha no SAMU há quase dezesseis anos. Com relação as áreas cie 
risco, destacou que as mesmas são de fato de risco e que durante o clia. a maioria das comunidades 
deixam entrar (90% do casos), mas que infelizmente duranx- a noite e complicado. Que a ambulância 
vai até o local, mas se tem uma barreira ninguém lira. Destacou que algumas equipes já foram 
roubadas, levaram tiros só de chegar ao local e a PM diz que se entrar é por conta e risco e nesse caso 
ficam a mercê do Estado e a Central de Regulação não apoie. ín nada quanto a isso, que somente faz o 
repasse da ocorrência. Disse que o parente que entra em cuh.ato, sempre diz que dá para entrar, ma:, 
que muitas vezes isso não é possível c que também muitas cees o parente não quer entrar junto na 
comunidade. Destacou que iníêlizmente não podem colocar a equipe em risco. Disse que conto fica no 
HMMRC de segunda a domingo e como tem urna boa relação com todas as equipes e com as 
Unidades, acaba virando uma central de regulação c que fica direto no celular, mesmo quando está em 
casa, tentando ajudar as equipes, já  que a Central não ajuda. Brincou que poderiam fazer uma 
campanha nas comunidades com os dizeres "Deixem o SAMU entrar". Disse que não possuem a 
estatística da violência, mas podem le\ antar essa informaç u> Sr. Sérgio di .se que quem âz -o registro 
da ocorrência é a Central de Regulação Regional. À Conselheira Lueiana destacou que é necessário 
ter os dados reais, tendo em vista a posição em que Duque de Caxias está na estatística estadual e ate 
saber se é preciso melhorar tis políticas públicas para as Mulheres. Sugeriu que essa informação seja 
colocada no formulário do atendimento e destacou a importância da capacitação. O Conselheiro Pires 
disse que um morador do Parque independência levou um tombo e teve fratura exposta com 
hemorragia e loi chamado o SAMU que demorou mais ,1 uma hora parti chegar. O Conselheiro 
destacou que Parque Independência não c a iva de rasco, f u  ter passado de uma hera de espera o 
paciente foi levado pela ambulância para o Hospital Adào Perdia Nunes e meia hora depois o paciente 
foi a óbito. O Conselheiro perguntou de quem c a culpa nesse caso. Questionou qual a fonte pagadora 
desses profissionais e disse que o quadro está insuficiente. Questionou também de quem c a
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responsabilidade empregatícia do SAMU. A Enfermeira Claudia respondeu que as ambulâncias 
atendem através do chamado do 192 e também através dos chamados das Unidades de Saúde e atende 
de acordo com a classificação de risco e não teria como dizer o que aconteceu nesse dia, pois é tudo 
monitorado pelo CISBAF. Que até pode fazer levantamento junto ao CISBAF, mas se não chegou 
antes é porque provavelmente não tinha ambulância disponível. E com relação ao HEAPN não tem 
como responder. Informou que cia é servidora pública municipal, concursada e recebe através do 
Município. Com relação às novas bases para colocar as ambulâncias, a Enfermeira Cláudia disse que 
assim como já explicou o Sr. Sérgio, c preciso de adequação nas Unidades para que receber as 
ambulâncias c equipes. A Conselheira Glória perguntou o que aconteceu com as 
instalaçÕes/hotelarias que haviam nas Unidades que serviam de base para as ambulâncias. O Sr. 
Sérgio Guedes disse que a administração anterior desfez toda a estrutura que havia. A Sr11. Claudia 
disse que houve uma fiscalização do MS e que detectou que esses espaços não estavam adequados e 
eram insalubres para as equipes e ainda exigiu que as ambulâncias devem ser colocadas em locais com 
cobertura. O Conselheiro Pedro parabenizou pela apresentação e perguntou que tipos de materiais 
seriam comprados com a sobra de recursos, caso o Conselho aprove. O Sr. Adilson destacou que a 
equipe c operacional e não entende dessa parte dos recursos, mas que eles precisam comprar algumas 
coisas que faltam para as equipes trabalharem como ventiladores mecânicos entre outros materiais e se 
houve sobra de recursos poderíam ulilizar para esse fim e que eles nem sabiam que precisaria da 
aprovação do Conselho, mas fica feliz que tenha essa maneira de conseguir utilizar a sobra do recurso. 
O Sr. Sérgio Guedes disse que está seguindo a orientação do Ministério da Saúde, de que quando é 
verba proveniente de Emenda Parlamentar, se houver sobra do recurso, que é específico nesse caso 
para compra de ambulâncias, e como houve uma economia quando compraram as ambulâncias e houve 
sobra em torno de quarenta mil reais, a SMS tem duas opções, ou devolve a sobra do recurso ao MS ou 
mediante prévia aprovação do COb ífiADC. utilize na compra de materiais que também serão 
específicos para as ambulâncias. Nesse momento várias pessoas falaram ao mesmo tempo e não foi 
possível o registro das falas e a Dra fiara  pediu questão dc ordem e disse que com relação à parte da 
apresentação do SAMU todos ficaram satisfeitos e agradeceu aos Enfermeiros Cláudia e Adilson e que 
com relação à sobra do recurso, disse que o Melinho não pôde estar presente, mas o Sr. Sérgio Guedes 
já  esclareceu algumas coisas e que ela também pode falar sobre o assunto. Explicou que quando foi 
feita a aquisição das ambulâncias por Emenda Parlamentar, houve uma sobra em torno de trinta e seis 
a quarenta mil reais. Que foi solicilado ao Pr. Piego. que é o Coordenador Médico do SAMU, que 
fizesse uma relação de materiais que seriam necessários para equipar as ambulâncias e aguardar que 
seja resolvida a questão do RH para formar as equipes que vão trabalhar nessas ambulâncias e 
destacou que é necessário constar a aprovação do COMSADC para que a SMSDC possa utilizar a 
sobra do recurso. A Conselheira Glória disse que gostaria de registrar que a pergunta do Conselheiro 
Pedro foi pertinente, tendo em vista que é um técnico que trabalha em emergência, e que o Conselho 
precisa saber o que será comprado. /   DrU Clara disse que existe uma lista com os materiais que 
pretendem adquirir e ficou cm posse do Sr. Hélio do Planejamento, mas se o Conselho quiser ter 
acesso a eia, estará à disposição. O S: , Sérgio Guedes disse que será aberto um processo licitatório. 
através de pregão eletrônico para a compra dos materiais. O Conselheiro Pedro perguntou se essa 
compra é para equipar as ambulâncias ou se é para melhorar/trocas os equipamentos. O Sr. Adilson 
disse que uma das ambulâncias avançadas teve problema com o seu monitor cardíaco, que não teve 
conserto, que existem materiais que possuem quinze anos de uso. Que o ventilador mecânico só atende 
adultos e não podem ser utilizados em crianças e precisam aproveitar essa oportunidade para suprir as 
necessidades existentes, para que possam atender a Iodos os pacientes com segurança. O Sr. Sérgio 
Guedes disse que podem usar os termos modemizar/aprimorar as ambulâncias. O Conselheiro Pires 
disse que se o material é para ser utilizado em prol dos pacientes, que ele entende que devam aprovar, 
mas que a gestão precisa apresentar a relação do material/documentos ao Conselho, que não se pode 
aprovar nada sem que fique tudo bem esclarecido. A Br1’. Clara disse que nesse caso, só se adiarem a 
votação, tendo em vista que não estão com a relação em mãos nesse momento. A Conselheira Glória 
disse que o Conselho até pode aprovar, mas precisa receber a lista de materiais que serão adquiridos. A 
Conselheira Vilna não concordou com essa sugestão. O Sr. Sérgio Guedes disse que segunda-feira.
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sem falta, a relação do material seguira para o COMSA1X’. A Conselheira Glória disse que o Sr. 
Sérgio Guedes é o gestor da pasta e precisaria ler a relação na mão. O Sr. Sérgio Guedes explicou que 
quem ia trazer era o Sr. Hélio que não conseguiu chegar. A Conselheira Glória disse que isso não 
importa e insistiu que o Sr. Sérgio sabia que o assunto estaria na pauta e teria que ter o documento em 
mãos e não ficar transferindo responsabilidade. Disse também que ela, particularmente, não teria 
problema nenhum em aprovar, pois no dia da reunião da comissão executiva, ela viu a listagem nas 
mãos do Hélio e que se trata de uma sobra de recurso, ou a S.MSDC usa ou devolve ac, MS e dessa 
forma poderíam equipar as ambulâncias c que o Adilson ainda explicou sobre a falta de ventilador 
mecânico infantil e que isso mexe com o emocional e que o COMSAIX’. se aprovar, será na boa fé. A 
Conselheira Vilna disse que faz parle do Conselho Gestor da l 1 PI I Xerém e que muitas vezes é 
necessário ajudar a Direção a chamar o SAMU. para atender os pacientes daquela Unidade e que 
quando chega uma ambulância avançada, ficam dando Graças a Deus que o paciente estará em 
segurança e que com essas informações de que faltam materiais, ficou chocada e entende que está 
sendo enganada. Os Enfermeiros Adilson e Cláudia .ar 1 irani que exi te a ambulância avançada 
que está completa e que as ambulância.-, são em iadas conforme a solicitação/necessidade do paciente. 
A Conselheira Vilna continuou e disse que nesse caso. fica menos mal e que às vezes se sente na Ilha 
da Fantasia, quando aqui se diz uma coisa e 1 1 a ponta c outra loialmenle diferente e que na verdade os 
paciente estão morrendo, seja na vermelha da Ul-Ml Xerém seja na Vermelha do HMMRC, e que 
depois vem a resposta de que foi Deus quem quis. Gom relação à lista com materiais que a Glória disse 
que viu nas mãos do Hélio, no dia da reunião com a executiva, pediu desculpas para a Conselheira 
Glória, mas que ela deveria ter pedido que 0  Hélio deixasse .una cópia com a Secrctar a Cláudia para 
enviar para todos os Conselheiros, tendo cm vista que o assumo foi para a pauta e que dessa forma, 
ficaria mais fácil para 0  COMSADC aprovar. Disse que resolveu aprovar, tendo em vista que a 
Conselheira Glória garantiu que viu a listagem. S. l)r“. Clara agradeceu pela parte que lhe toca v 
destacou que foi uma das pessoas que ajudou a elaborar a listagem com os materiais necessários. 
APÓS TODOS OS ESCLARECIMENTOS, A PRESIDI NTE COLOCOU EM VOTAÇÃO A 
PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA SOBRA Dl RECl RSOS PELA SMSDC, NO VALOR DE 
RS 33.210,(10 (TINTA E TRÊS M il.. Dl ZENTuS .. DEZ REAIS) MAIS I ROS, QUE 
RESTOU DO VALOR RECEBIDO PEEo .HTN.CiPlO VfRAVÉS EMENDA
PARLAMENTAR, conforme Proposta n‘. 11128.809U001 160-08 do Ministério da Saúde, no 
montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), utilizados na aquisição de Cinco Ambulâncias para 
o SAMU. tendo em vista justificativa apresentada pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de Duque de Caxias, de que os valores remanescentes seriam utilizados na aquisição de 
equipamentos para uso nas próprias ambulâncias do SAML . com base na Portaria do MS n° 3.134 de 
17 de Dezembro de 2013. Artigo 12. Parágrafo V. v PROPOSTA FOI APROVADA POR 
UNANIMIDADE. 1Ü-) Dados Est.uUiicus de Janeiro a /d.rif 2019 (Dengue, Cliil.imgunya, Zica, 
H1N1, etc) e Situação sobre Atendimentos dos Laboratórios nas Emergências -  Comissão 
Executiva -  A Conselheira Vilna disse que fala por Xerém, tendo em vista que na Unidade existe um 
Conselho Gestor atuante. Disse que no mês passado houve uma reunião extraordinária da Comissão 
Executiva, quando ela teria dito que sua lamília toda estava com chikungunya e a Dr‘. Sandra chegou a 
dizer que podería ser uma virose e que a gestão também disse que ela tem muitos sobrinhos e que 0  

Secretário chegou a dizer que a sua família c "azarada" e dcsuieou que 0  mesmo falou nesses termos e 
que está gravado para quem não acreditar. Dcstacmi que ms .->. reunião ela \ iu muita bri..cadeira com a 
sua família, mas que depois disso. Xerém inteiro esta com ehikungunyaA irose. assim somo Caxias 
inteiro está e também todo 0  país. Disse que xai falar de Xerém. que é onde mora. Destacou que o 
Laboratório de Xerém andou parando c segundo os funcionários, seria por falta de pagamento por 
parte da SMSDC, mas não tem como saber se e \ crdudo. pois não faz parte da Comissão de 
Orçamento. Disse que pediu que fossem informados os números de casos dessas doenças no Município 
e que até hoje não sabe dizer 0  que ela ou a sua família teve de fato. li que como a sua família 
realmente é grande, foram muitos casou e ninguém sabe , que teve 0  que até a sobrinha que é 
Conselheira estava presente na reunião c se encontrava toda inchada. A Conselheira Gloria 
questionou como serão informados ciados, sem laboratórios nas emergência e se também andam
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restringindo quem faz ou não faz os exames c que essa inlormaçâo foi colocada no grupo de 
whastsApp do Conselho, com as informardes dos grupos elegíveis para fazer o exame. Fica sem saber 
o que estão tratando no Conselho e que o Secretário é o primeiro a fazer piada com o que é dito pelos 
Conselheiros e que dessa forma ele “brinca de fazer de saúde" e destacou que o papel do COMSADC é 
cobrar que o Secretário faça gestão com responsabilidade e que não consegue entender nesse 
momento, como vão falar de números de casos, tendo em vista que não será a realidade do Município. 
A Conselheira I)ra Sandra Victória que disse que quanto a questão do exame sorológico, é feito 
conforme o manejo clínico. Disse que encaminhou para o whntsApp da Secretária, as informações com 
os números de casos. Diz que encaminhou o cartaz com o manejo clínico para todas as Unidades de 
Emergência e pediu que fossem colocados nas salas dos médicos para o atendimento e também na sala 
de classificação de risco. Que também foi enviado para todas as Unidades de Saúde da Família. Disse 
que está descrito no cartaz, que devido ao numenlo de casos, a "sorologia” fica restrita a menores de 
dois anos de idade e idosos e destacou que a realização do exame de hemograma e plaquelas é para 
todos. Destacou que todo o manejo está descrito c que também estão fazendo um fluxo e se as 
Unidades não estão fazendo hemograma e plaquelas e não estão dando a dipirona, isso já ultrapassa o 
Departamento de Vigilância. Disse qu a determinação c essa e que foi feita capacitação para Médicos 
e Enfermeiros no início do ano. que o Cartaz do MS foi entregue nas Unidades, mas que o 
Departamento de Vigilância não pode responder pela assistência. Disse que o número de casos foi 
passado para o Conselho e que na quarta-feira da semana que vem haverá reunião da Sala de Situação, 
da qual o Conselheiro Marcos (Quinho) é o representante do COMSADC e os números atualizados do 
mês de abril serão passados. Solicitou que toda vez que o Conselheiro participar da reunião da Sala de 
Situação que ele passe para os demais Conselheiros, o que ficou determinado e informado na reunião. 
Dra. Sandra se colocou à disposição nara outros esclarecimentos. O Conselheiro Pedro disse que 
embora não possa afirmar, parece que estamos vivendo um surto, devido aos inúmeros casos que ficam 
sabendo e que isso é preocupante. Disse que participou de um evento e o pesquisador da Fiocruz 
informou que o vírus da dengue e chikungunya tem predileção por atacar o sistema nervoso. Que 
embora a SMSDC traga informações de que está controlado percebe-se que não está e acredita que o 
Departamento de Vigilância pode fazer muito mais. Lembra que o Conselho aprovou o Plano de 
Contingência para emergências e nào sabe se estão numa emergência, mas acredita que estejam 
vivendo um surlo e questionou se alg 1 mais não poderia ser feito mediante a gravidade. Disse saber 
também que é uma questão dc conscientização, em que todos precisam faze a sua parte, mas diante da 
situação acha que deveria ser feito mais e não tratar com naturalidade o que não é natural e que isso lhe 
preocupa, tendo em vista que as arboviroses não se limitam, que outras coisas mais graves podem 
começar a acontecer em virtude dessas doenças e questionou como o Município vai sc preparar e disse 
que para essas perguntas não está vendo respostas e destacou que são provocações/questionamentos 
que o COMSADC precisa fazer. O Conselheiro Marcos (Quinho), disse que ficou sabendo da 
reunião de quarta-feira nessa data e que não poderá participar. A DD'. Sandra informou que o e-mail 
informando a data da reunião foi envi do com antecedência dc uma semana para a sala do Conselho. 
Disse que existe uma Superintendência dc Vigilância Ambiental e toda a questão do vetor não fica 
mais sob a responsabilidade do Departamento de Vigilância em Saúde. Que a parte de sua 
responsabilidade é a da Vigilância Epidemiológica. que c a investigação dos casos c o controle do 
número de casos. Pediu que o Conselho sugerisse o que o DVS poderia fazer a mais e destacou que 
está seguindo os protocolos do Plano dc Contingência das Arboviroses, que foi aprovado pelo 
COMSADC e encaminhado para a Se rolaria Estadual de Saúde/MS e pediu que o Pedro fizesse suas 
sugestões. () Conselheiro Pedro disse que não lhe cabe sugerir e sim provocar e destacou que quem 
está fazendo gestão, não é ele e que a gestão não pode dizer que tudo está normal, se não está. Disse 
que as pessoas estão adoecendo e morrendo e está sendo tratado como se fosse natural. Disse que não 
importa de qual Departamento é a responsabilidade, mas que a SMS precisa trabalhar e mostrar 
melhores resultados nesse assunto específico, c que ao Conselho cabe cobrar. A Conselheira Vilna 
disse que a DD. Sandra já explicou a parte dela e fez proposta de que a DD. Célia Guerra seja 
convidada para a próxima reunião do COMSADC. para falar sobre a questão do 
atendimento, assistência, que está deli citaria e destacou que a UPFl Xerém está sempre lotada e
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continua atendendo com o mesmo contingente de profissionais, apesar do aumento no número de 
atendimentos. A Conselheira Lueiana propôs também que seja chamado para a próxima reunião, o 
responsável pela Superintendência de Meio de Ambiente. A Enfermeira Lueiana, Diretora de 
Enfermagem da UP1I Xerém. disse que todos os dias a Unidade envia mensagem no grupo de 
WhatsApp do “Mata Mosquito", com os endereços de todos os pacientes que dão entrada na 
emergência da Unidade com sintomas de Dengue, Ziea e Chikungunya. de forma que façam ações 
nesses locais. A Conselheira Lueiana agradeceu pele . . t  .ar ci mento, mas que o COVIS A DC precisa 
saber também como está funcionando mis demais loealidaoes do Município e por isso a importância 
de ouvir os outros responsáveis. Eica .MX) APROVa DAS POR CONSENSO, AS PROPOSTAS 
DAS CONSELHEIRAS VIENA 1 LECIANa , 1)E CONVIDAR OS DOES RESPONSÁVEIS 
PARA A PRÓXIMA REUNIÃO (DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE E SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL). 11-) Ministério Público 
Federal -  Estrutura de funcionamento do COMSADC -  Comissão Executiva -  A Conselheira 
Glória disse que diante de tudo que o Conselho conversa. .Estucando que a soberania sempre vai ser 
da Plenária em qualquer instância de emegiados e. por isso. s Comissão Executiva trouxe esse assunto 
para a pauta. Destacou que é necessário que o Conselho vá conversar com o Ministério Público 
Federal com relação ao funcionamento do COMSADC. tendo em vista algumas dificuldades quem 
vem enfrentando, corno exemplo, disse que a Comissão de Fiscalização vem solicitando viatura para a 
gestão da SMSDC, para poder realizar suas atividades o que não vem ocorrendo com a freqüência 
devida e que isso está sendo prejudicado o trabalho do Conselho. Disse que a Comissão de 
Fiscalização e Visitas do COMSADC não esta conseguindo realizar as fiscalizações nas Unidades do 
Município e que a Comissão de Orçamento e finança.-, também ficou prejudicada, por não conseguir 
comprovar se o que estava descrito nos processos era verídico. Disse que a Comissão Executiva já 
conversou com o Secretário de Saúde e também cota o Prefeito, mas não conseguiu sucesso. Lembrou 
que existe um TAC com o MP, de que o Secretário de Saúda precisa dar estrutura ao COMSADC e. 
por isso, a Comissão trouxe a proposta de levar o problema para o Promotor Federal, de forma que se 
faça cumprir o TAC, tendo em vista cgie já se esgotou a conversa com a gestão da SMSDC e com o 
Prefeito também. Disse que é necessária a aprovação do tá )  USADC para que a Comissão Executiva 
solicite agendamento com aquele urgáu. O l)r. Machado . is.xe que para economizar tempo, que a 
Proposta da Conselheira Glória também e a sua. Como não havia mais ninguém inscrito, A 
PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO A PROPOSTA DE AGENDAMENTO DE 
REUNIÃO DA COMISSÃO EXECU EIVA DO CONSELHO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, a fim de tratar de assuntos pertinentes a Estrutura de Funcionamento do COMSADC. 
tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, não vem 
prestando apoio administrativo e financeiro necessário ao seu funcionamento, conforme estabelece o 
Artigo 14 da Lei do COMSAD. n°. 2716 de 1-1 de Julho de 2 >1 V A PROPOSTA 1 Ol PROVADA 
POR MAIORIA, TENDO DUAS a TSTENÇÒKS (CONSELHEIRAS SANDRA Y1CTÓRIA C. 
MARTINS E FLÁVIA ALVES DA COSTA). 12-) Sistema de Informação (informatização) das 
Unidades e Prontuário Eletrônico -  A Conselheira Viina disse que na IJPH Xerém se ouve muito 
dizer que o “sistema" caiu. O Dr. Sérgio Guedes disse que o que cai o link de internet. E a 
Conselheira Viina continuou dizendo que o termo usado pelos funeionários(as) é que o “sistema" 
caiu. Disse que no dia em que esteve na emergência e lieuii na Unidade o dia inteiro aguardando 
atendimento e o que era informado para os pacientes., em que > DAM feri a que ser feito novameiUe por 
conta de que o sistema estava caindo e que isso aconteceu várias vezes e Eicon um tumulto no local, 
pois quem já havia feito, precisava voltar para o final da Ela para fazer novamente o 13AM. Disse que 
tem ciência que em Xerém existem picos de energia a toda hora e que até para ligar o gerador é difícil, 
mas que no momento o sistema e que é o problema e o que deveria ser uma solução, virou um 
problema. A Conselheira Glória disse que se o sistema é Online, deveria existir um banco de dados 
para evitar esse tipo de problema. Que é muito complicado o paciente ir passando mal para a Unidade, 
muitas vezes quase morrendo, fazer o 13A.M e enquanto aemirda o atendimento, ter que se levantar 
novamente para fazer a mesma coisa, pelo fato de que o sistema apagou tudo. Disse que uma coisa 
dessas é inconcebível, em plena era d.- banco de dados c são os especialista que sabem melhor sobre



15
BOLETIM nº 6709

Segunda-feira
24 de Junho de 2019

Boletim Oficial
do Município

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
70!
702
703
704
705
706
707
708
709
710
71 1
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

EST VDO DO RIO DE JANEIRO 
PREEEI H HA Ml, NIC !PA! DE Dl Ql E DE CAXIAS

CONSELHO 
MUNICIPAL  ) *J '' DE SAUDE

isso, mas os Usuários são quem sofrem m  consequências. Disse que além do Boletim Eletrônico, 
também quer informações sobre esse telefones de agendamento de consultas que não funcionam. 
Destacou que em determinada reunião do Conselho o Sr. Sérgio Guedes teria feito uma apresentação 
sobre o sistema de Informática e disse que era tudo “0800’' e que isso está gravado em Reunião 
Plenária do COMSADC. sendo que encontrou no Portal de Transparência do Município, que o sistema 
custou aproximadamente dois milhões c quinhentos mil reais, sendo que no portal não está dito se as 
máquinas que estão sendo utilizadas são alugas ou compradas. Destacou que está dizendo isso, pois o 
Conselho não quer passar novamente o que já passou de outra vez que terceirizaram o sistema e no 
final do contrato/governo. o responsfuei pegou o MD colocou em baixo do braço e levou. Mais uma 
vez perguntou se as máquinas que estão sendo utilizadas na saude são da Prefeitura ou não e disse que 
gastar dois milhões e quinhentos mil reais dos recursos da SMSDC e não servir para nada depois, não 
há como aceitar, que é jogar dinheiro fora e que é preciso chegar a um denominador e que até o final 
da gestão isso precisa ficar resolvido. () Conselheiro Pedro perguntou quantos por cento das metas 
foram atingidas, de acordo com o cronograma de informatização das Unidades. Disse que sabe que é 
importante o sistema de informatização, e que com ele funcionando a SMSDC consegue aumentar a 
arrecadação, controlar o fluxo de pacDntes. ele, mas entende que está precisando de alguns ajustes. A 
Conselheira Dr*. Flávia informou que com relação aos agendamentos, que estiveram reunidos essa 
semana no PIMMRC junto com o Sr. Sérgio Guedes e com todos os Diretores das Unidades que 
possuem agendamento para especialidades e responsáveis pelas marcações. Disse que está sendo 
desenvolvido um projeto de agenda única para o município. Hxplicou que as vezes a pessoa mora num 
determinado bairro e não sabe o que tem de especialidade em uma unidade de outro bairro próximo a 
sua residência e a pessoa acaba indo para a Policlínica. Disse que esse projeto vai facilitar esse trâmite 
e que essa é uma realidade que estão vivendo diariamente e as pessoas poderão ser atendidas mais 
próximo de casa e desafogar a Policiínica. O Conselheiro Pires disse que essa semana esteve na 
Policlínica pela Comissão de Fiscalização e Visitas e destacou que os Conselheiros recebem muitas 
denúncias que existem muitos pacientes precisando de consulta principalmente de Proctologista e 
Urologista, além de outras especialidades, já que a Policlínica é uma das referências, assim como 
Hospital do Olho e CRAESM. Disse que de fato existem muitos casos com problemas de não 
conseguirem agendamento. Disse que cie o Dr. Machado até ficaram espantados de que nesse dia 
específico cm que estiveram fazendo a fiscalização, a I hiidade estava vazia. E pelo que souberam 
estava vazia, pois a Unidade perdeu mais de trinta médicos de especialidades e destacou que não era 
para ter essa falta de profissionais, numa Unidade que é uma referência central dentro do Município. 
Destacou que os pacientes precisam dc atendimento. Destacou também que as pessoas ligam para o 
telefone de marcação e não conseguem ser atendidas. Disse quando o Usuário liga e fica muito tempo 
na espera, fica gastando seus créditos e que isso não pode acontecer. A Conselheira Glória disse que 
o Conselho precisa receber o cronograma de implantação do Prontuário Eletrônico na Atenção Básica, 
que não dá mais para esperar. O Sr. Sérgio Guedes disse que com relação à Policlínica, existe uma 
redução cm torno de nove mil consultas, devido a aposentadorias e desligamentos voluntários e que o 
Dr. Jose Carlos já  está ciente, pois a Diretora da Unidade. DrT Ana Carolina já  passou essa demanda e 
que também já replicaram isso por conta do Call Center. Disse que foram chamados em meados de 
2017 para tentar achar uma solução, uma vez que as pessoas chegavam na Unidade de madrugada, sob 
risco de assaltos, ficavam na chuva e que a fila dava volta na Policlínica, inclusive pessoas idosas e 
uma forma que se viu, foi colocar essa central de telefone para atender. Disse que a central veio 
funcionando até meados de 2018 mais ou menos e que o problema com a redução das especialidades, a 
quantidade de pessoas que passa a ligar de uma vez só. causa problema de congestionamento no Call 
Center. Disse que existem Doze atendentes no turno da manhã e Doze no turno da tarde. Que o horário 
é das 06:00 h as 13:00 h no primeiro turno e das 13:00 h as 20:00 h no segundo turno. Disse que 
chegam a registrar quatrocentos e cinquenta ligações por minuto e o que precisa ter nesse caso é a 
oferta das agendas. E que. por exemplo, assim que abre a agenda, a especialidade Cardiologia já pode 
estar encerrada as onze horas da manhã c quem ligar a partir desse horário não vai conseguir marcar. E 
que nesse caso acontecem duas situações, algumas vezes a pessoa não consegue agendar, pois existe 
um limite na espera do Call Center. de cem posições e quando passa disso, já fica dando ocupado. E
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outro caso é a falta de especialidades e que o Dr. Jose Carlos já está ciente que precisa aumentar o 
quadro de funcionários da Poiiclíniea para expandir essa oferta. Disse que visto isso, o que se propôs 
na quarta-feira e que já  está sendo encaminhado, é a questão da tentar implantar a regulação municipal, 
que vai abranger, tanto a parte anibulatorial. como as questões de internação. Que na questão 
ambulatorial já estão avançado no sentido de que todas a CIO Is. IIIIS. Poiiclíniea, etc, já estão com o 
link instalado e que nesse momento e.nào no process > . e ca.dasiramento dos profissionais das 
Unidades e destacou que cada profissional vai ler uma lugin e senha para acessar o sistema e a partir 
daí vão ter os parâmetros necessários, l.embrou que hoje a Poiiclíniea é abarrotaria de pessoas que 
chegam de todos os Distritos de Duque de Caxias e a intenção será marcar a consulta do paciente na 
Unidade mais próxima de sua residência e que as pessoas não vão poder escolher onde querem ser 
atendidas, pois precisa ter um controle, de forma que algumas l nidades não fiquem sobrecarregadas e 
outras ociosas, na mesma especialidade. Disse que será criado um Orientador Médico e no sistema 
aparecerão todas as especialidades que cada Unidade oleiv.c. Que todas as Unidades vão precisar 
exigir o encaminhamento médico para as referidas especialidades. Disse que existem certas 
especialidades que no mesmo dia da abertura da agenda na Poiiclíniea. já são todas preenchidas, pela 
falta de oferta, como Ginecologia. Cardiologia. Clinica Médica e Neurologia. Dr. Sérgio explicou que 
com relação ao Sistema de Informatização, que o que esiá na Unidade não é o software e sim 
hardware, que é computador, os senadores, monitor c que para informatizar hoje o Município, o 
contrato tem quinhentos computadores, sendo quatrocentos PCs e cem notebooks. Que as Unidades 
estão recebendo os equipamentos e que ate o COMN \D( ecebcu um notebook. li que a Atenção 
Básica recebeu os computadores através do Mini.sieria Ja Saúde e a- Unidades 1 lospitalares não 
possuem, E para fazer isso tudo funcionar precisa dos servidores, que lazem a interligação. Disse que 
há dez dias é que conseguiram colocar o link de internet na DPR Xerém e que tinha uma pessoa, que 
para ajudar, tinha conseguido anteriormente colocar um link, só que era muito instável e oscilava, e 
destacou que o que caia era o link e não o sistema. A Conselheira Glória disse que não consegue 
entender como o projeto latim funciona nas Unidades e o restante não. O Sr. Sérgio disse que só essa 
parte de Raio X, em que se deixou de comprar as películas c produtos químicos, teve uma economia, 
por ano, de um milhão e oitocentos mil reais, que era sulíei nte pura atender a rede par dez meses e 
que hoje o custo de uma impressão sai a cinquenta centavos c isso quando é necessário imprimir, pois 
os médicos nas UPHS podem acessar o exame diretamente no computador, online. A Conselheira 
Glória disse que se o paciente não tiver com o laudo e- a imagem nas mãos para ir na SMS fazer a 
regulação, não consegue ser regulado. O Sr. Carlos, do Departamento de Informática, disse que todos 
os exames feitos nas Unidades, podem ser impressos para entrega ao paciente e após a digitalização, os 
mesmos são transferidos para o Data ( 'enter da saúde para serem armazenados e poderão ser vistos de 
qualquer unidade pelos médicos. Disse que na l Líl xco. m ja tem computadores instalados nos 
consultórios e na emergência. O Sr. Sérgio disse para a Uun ,c lhe ira Vi Lua que podem marcar um dia 
na HPH Xerém, para fazer a demonstração direiamenle nos computadores. Disse que hoje todas as 
UPHs já estão com o link de internet e Xerém e Campos 1  discos já estão com o sistema nas recepções, 
e que é preciso entender uma coisa, a extrema dificuldade na parte de treinamento das pessoas e que se 
trata de um Município que nunca teve contato com essas situações. Disse que foi feito um 
planejamento de escalonamento de avanços. Que quando a equipe chega à Unidade, é preciso lazer a 
estrutura de rede que nunca existiu Que é preciso s.iber com o Diretor, onde vai ficar cada 
computador, para passar os cabos. À Conselheira Glória pediu que o Sr. Sérgio encerasse sua fala. 
pois ainda tinham outros itens a tratar, mas o Sr. Sérgio pediu para deixá-lo terminar cie responder a 
tudo que ainda falta. A Conselheira Vilna disse que nesse caso, quer se inscrever novamente. O Sr. 
Sérgio continuou e disse que agora informaria o que a informatização trouxe de benefício para o 
Município, pois foi citada a questão do contrato. Disse que antes o Município nunca havia feito 
cobrança de cirurgias eletivas e destacou que antes não havia controle disso. Trouxe um demonstrativo 
com os valores faturados pelo Município cm comparação c.> u outros. Deixou o material à disposição 
do Conselho e disse que essa informação c publica. Destacou que assim como as cirurfias eletivas, o 
Município também nunca havia cobrado por vasectoima.s e kiqucadurns tubárias. Que na semana 
passada ele conseguiu habilitar o 11MMRC para passar a receber pelas dietas enteral e purenteral. Que
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desde que o hospital passou a existir nunca havia recebido por essas dietas. Destacou que o 
COMSADC também precisa fiscalizar essas coisas e que nàc adianta só reclamar do resultado, que é 
preciso ver a parte benéfica das coisas. Disse que tudo que ele está informando está público na internet. 
Que tem os demonstrativos dos repasses do MS fundo a fundo. Informou que com relação a MAC o 
município dobrou o seu resultado. A Conselheira Glória disse que isso não está refletindo na 
qualidade do atendimento para a população. () Sr. Sérgio disse que problemas o Município tem e que 
o nosso não está na condição de perfeição, mas pediu para os Conselheiros compararem os resultados 
da Administração anterior para essa Administração. Disse que apesar de todas as dificuldades que a 
gestão está passando com as questões financeiras, com o mesmo dinheiro que a Administração anterior 
recebia, estão conseguindo fazer mai: . Pediu que os Conselheiros entrem no Google e coloquem a 
busca '‘fundo a fundo" que vão achar todas as informações relativas ao Município. Com relação ao 
prontuário informou que conto já disse, só há dez dias conseguiram concluir o processo de licitação do 
link de internet e que agora a empresa vai precisar passar os cabos de fibra ótica, instalar rádio e que a 
empresa tem um prazo para concluir, que é de cento e vinte dias. Mas que ele já pediu para priorizar a 
IJBSs. O Sr. Carlos tentou acessar o sistema do DATAS!JS. mas o mesmo estava fora do ar. A 
Conselheira D f1. Flavia disse que desde o dia anterior o site do MS para Cartão do SUS já estava fora 
do ar e que o estava sendo acessado Lem ligação com o cartão SUS. O Sr. Sérgio disse que é só 
colocar o CPf da pessoa e já se exporta as informações do paciente. Sr. Carlos disse que algumas 
pessoas têm dificuldade do uso da informática e preferem fazer o BAM Manual. Disse que já chegou 
em uma determinada Unidade, se passando por um paciente e recebeu a informação de que o sistema 
estava fora do ar e não estava, e que o problema era que a pessoa tinha essa dificuldade com a 
informática. A Conselheira Glória perguntou como ficará o sistema com a mudança de governo. O 
Sr. Carlos disse que já falaram isso de outra vez. que. o banco de dados é do Município. A Conselheira 
Glória disse que todos falam isso. m s precisam de garantia. O Sr. Sérgio disse que a gestão pode 
fazer um backup a cada período dc dms ou três meses e entregar para o COMSAD. A Conselheira 
Vilna pediu que ele fizesse isso. O Sr. Sérgio pediu que o Conselho envie as mídias, que o 
Departamento de Informática entregará os backups, no período estabelecido e convidou os 
Conselheiros para irem conhecer o Data Conter ao término da reunião para entenderem melhor. Como 
o assunto sc estendeu demais a D r\ Clara pediu que a Conselheira Vilna e o Dr. Machado que 
haviam pedido a fala, deixarem suas considerações para uma outra vez e passou para o próximo 
item. 33-) Anulação/Revogação das Resoluções do COMSADC -  A Conselheira Glória disse que 
de acordo com a Lei do Conselho, o Executivo lem duas opções: ou homologa as resoluções do 
COMSADC ou não homologa e que em caso negativo, deve encaminhar as justificativas num 
determinado prazo. Disse que esse assunto veio para a pauta, pois o Executivo homologou determinada 
Resolução de depois revogou pareialmente. Disse que foi uma resolução em que o Conselho deliberou 
que deveria acompanhar uma sindicância e que os representantes do COMSADC não iam inquirir 
ninguém, só iam acompanhar c que sc isso aconteceu o Conselho já  imagina que pode ter algo errado 
que não poderia ser acompanhado de perto. Disse que quando forem conversar com o Procurador 
Federal, também vão falar sobre isso. Destacou mais uma vez que o Executivo homologa ou não as 
Resoluções do Conselho e a partir do momento que homologou não pode revogar. Que o COMSADC 
só quer deixar claro que não pode abrir precedentes, pois se trata de respeitar a Lei. A Conselheira 
Luciana perguntou se foi um caso específico ou sc isso é uma constante. A Conselheira Glória disse 
que foi específico sim, no caso da sindicância dos profissionais da UPA que foram demitidas. Não 
havendo mais inscritos, o assunto foi encerrado. 14-) Esclarecimentos sobre Óbito M aterno no dia 
19 cie Abril no HMMRC -  Conselheiro Marcos(Quinho) -  Dr”. C lara disse que já havia 
conversado com o próprio Quinho que faz parte do Comitê de Morte Materna e que seguindo um 
padrão ético e de sigilo do prontuário medico, sugeriu que seja solicitado primeiro o parecer do Comitê 
de Mortalidade Materna do Município e partir daí. as informações sejam levadas para o Conselho, de 
forma que possam avaliar os fatores críticos e as possíveis falhas na assistência. Esclareceu que o 
viúvo poderá pedir o prontuário médico e destacou que o prontuário não pode ser exposto e para isso 
existe o Comitê do qual o Conselheiro faz parte e que o Conselho pode solicitar as informações ao 
Comitê nesse momento, evitando dessa forma atropelar alguma etapa. O Conselheiro
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Marcos(Quinho) disse que precisam entender o que esiá acontecendo, pois tem muita gente 
morrendo, destacou que nesse caso lbi a morte de uma pessoa, mas que tem uma família inteira 
sofrendo por isso e que concorda com a proposta da l)r'!. (. Iara c só pediu a pauta, pois as pessoas têm 
pressa pelas informações e pediu que no mês de Junho sejam apresentados em Plenária os óbitos 
maternos do ano de 2018 e incluindo esse caso de 2019. e outros que possam trazer. Disse que não 
pediu o prontuário da paciente que seio a óbito e sim pediu que a Direção da Maternidade passasse 
informações para o Conselho e destacou que não tem Díiykk de Maternidade, o que acha mais grave 
ainda e também não entende como a Dr'. Patrícia seja Diretora de tudo dentro do Hospital e que 
também tem que responder por tudo. A Conselheira l)r". Pia via disse que a sugestão que a Dr1. Clara 
fez. ela entende que está correta. Disse que ela e a Dr1. Sandra sugerem que após as reuniões do 
Comitê, onde saem algumas recomendações, que o Conselheiro Marcos (Quinho) pode passar essas 
informações para o Conselho e dessa forma os Conselheiros podem acompanhar se as recomendações 
estão sendo cumpridas pela gestão. Como não houve mais nenhum inscrito, a Presidente passou para o 
próximo item. 15-) Situação Sobre a fila de Pacientes .C itais Crônicos de Duque de Caxias -  
Comissão Executiva -  Conselheira Clóriu disse que essa solicitação veio através tio fórum de 
Conselhos de Metropolitana 1, em reunião que aconteceu nas dependências do HM.YlRC, quando o 
Secretário de Saúde deu algumas idéias, inclusive de le\at o.-, pacientes para Japeri. Disse que naquela 
oportunidade falou com o Secretário que as coisas precisam %er melhor pensadas e que o COMSADC 
tem comissão e que não é assim que as coisas funcionam e que precisavam chamar os responsáveis 
para responderem. Lembrou que algumas pessoas da SAECA estavam presentes também nessa 
reunião. Que ela teria dito para esses representantes, que o M.mleipio de Duque de Coxia: possuía três 
clinicas convoniadas e que já que o órgão que regula estava presente, por quê não pensar em aumentar 
o teto dessas clínicas e evitar dessa forma enviar pacientes de Duque de Caxias para outros Municípios 
até por conta de que de acordo com a portaria, teria que ter o recurso para o acompanhante também e 
que o Município não estava organizado para pagar diárias. Disse que mediante a tudo isso, o Conselho 
quer saber o que ficou resolvido, pois desde aquele dia. nada veio de resposta. Destacou que os 
pacientes estavam entrando pela UPA para fazer hemodiálise e que o Secretário estava reclamando que 
não tinha como pagar, mas que muitas ve/es c o primei.o a mandar entrar. A l e .  L.uana do 
Departamento de Auditoria e Fiscalização disse que iria exphcar os motivos de dificuldade com a fila 
na rede. Informou que a SEGUME D. que c uma das clinicas que presta esse serviço, teve um problema 
com um paciente que entrou sem Hepaticc C e virou I lega filo C dentro da clínica e que o listado 
bloqueou e não regula mais pacientes para lá o que impediu em pouco a regulação e as outras duas que 
estavam recebendo todo o fluxo e chegaram ao limite de sua capacidade instalada. Informou que antes 
do dia 03 de abril, ela e a Dr". Clara estiveram no listado, que deu a seguinte solução: Disseram que 
iam ampliar o número de vagas c pediu que elas pergunta -sem para tis clínicas se a.; mesmas não 
gostariam de tirar algum leito que era do particular c passai para o SlaS e que fo isso que foi 
perguntado, tanto para a Renaidue c a bronlocardio. que são as duas clinicas que estão aptas a receber 
pacientes. Disse que a Renaidue deu retorno de imediato, que gostaria de ampliar e daria mais ou 
menos, vinte e quatro vagas a mais e a Prontoeárdio ainda não deu retorno oficial. Disse que a Dr". 
Clara já enviou ofício ao Estado e que o Secretário de Saúde teria ligado pessoalmente para a 
Superintendente do Estado e explicou a situação de que não eram vagas novas, que elas já existiam na 
clínica, que a Vigilância Sanitária já teria feito a vistoria e mediante a isso se poderia ter uma liberação 
mais rápida. Disse que a Superintendente entendeu, mas uão ez e insistiu com a vistoria da Vigilância 
Sanitária Estadual, que ficou agendada, mas ainda não ocorreu. E que agora só dependem dessa 
vistoria para aumentar essas vinte e quatro vagas na Renaidue e que esse é o quadro. Disse que os 
pacientes que iam para Japeri chegaram a ser regulados pola Central Estadual de Regulação, mas não 
quiseram ir para lá e a SMSDC já fez contato com a clinica em Japeri, que precisa pendenciar esses 
pacientes, para que eles retornem para a fila. Dr". Clara disse que agora dependem do Estado. O 
Conselheiro Pires disse que a proposta seria aumentar o teio das clinicas. Eernbis t, que alguns 
pacientes entram pela UPA para lazer hemodiálise no í í \ í  IRC e perguntou se acontece de algum 
Vereador trazer os pacientes que precisam de hemodiálise pena mão c entrar direto pela UPA e se isso 
é fiscalizado. A Dr". Luana disse que com relação ao 11.MMRC. não e a pessoa habilitada para falar
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sobre isso. Não havendo mais inscritos a Presidente passou para o próximo item. 16-) Horário de 
Marcação de Exames que são Rcfcrenciados/Autori/.ados para o SASE na Regulação do 
HMMRC -  O Conselheiro Marcos(Quinho) disse que achou muito complicado os horários e dias de 
atendimento, nas dependências do HMMRC para agendamentos de exames para o SASE, somente 
terça e quinta feira, das 07:00 h as 10:00 h. A D r\ Clara disse que o Ministério Público obriga que a 
SMSDC é quem deve fazer a regulação dos exames e que. por isso. não pode mais mandar os pacientes 
para o SASE para fazer as marcações dos seus exames. E que com isso o complexo regulador que é o 
mesmo, tem mais um incremento de funções e que já enviem para a Professora Roberta, a informação 
de que precisa de pelo menos mais d' /  funcionários administrativos, tendo em vista que as meninas 
que trabalham na regulação, atendem íini fluxo: diário de quase duzentos pacientes por dia e que no 
momento essa foi a forma que a SMSDC entendeu que podia atender a marcação dos exames para o 
SASE e que não é possível voltar atrás, pois trata-se de um TAC assinado junto ao MP. O Conselheiro 
Marcos (Quinho) disse que se isso tivesse sido respondido no dia da reunião com a executiva em que 
ele esteve presente, ele não ter ia trazido o assunto para a Plenária. A Dr*. Clara disse que esteve de 
férias por quinze dias e ainda não tinha se inteirado disso naquele dia. O Conselheiro Quinho disse 
que mesmo em sc tratando de um 1 \C .  acha um absurdo que sejam apenas dois dias para essas 
marcações e ainda com o horário tão curto. A DE. Clara disse que mesmo nesse espaço curto, já 
tiveram inúmeros agendamentos e para melhorar precisa de mais pessoas trabalhando. O Dr. Sérgio 
perguntou se algum Conselheiro gostaria de comparecer agora no Data Center para conhecer o espaço 
e ninguém pode comparecer nessa daia. A reunião foi encerrada às 12:20 h. Eu, Cláudia Regina de 
Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do C O M S A D C . redigi e lavrei a presente ata em livro 
próprio, D»fa que após ap^qvada venha a surtir seus efeitos legais. Duque de Caxias. 11 de Maio de 
2019.

áJ
Cfãtfdia Regina J. W  Santos 

Secretária Executiva do COMSADC
Dra. Ciara Lúcia C. S. L a r v a  ara Lucia C. dos Santos Carvalho

« S s f p' ' sid“ iE d° “ msa»cCRM 52,57138-5 
Mar 05929-5

\ » :•••. LOCQLO Í3E RECEBIMENTO

1 f o x - ;  r- o M :  c fftM  ___ ___

BOLETIM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
FREI LOU RA M l N l( 11'AI. DE Dl QUE DE C AMAS

C '< "• sSI- l.Hí • M i M(.'!i J  E i s ID E

I CONSELHO , f ’Í  MUNICIPAL 
v f DE SAÚDE
laMaral í|!3À‘A-iáL; w  .£,* ' J . J

RESOLUÇÃO N° 025/COMSAlK72019
“Tornar Pública substituição dc representação 
na (Omissão Executiva do COMSADC, nos 
termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL 1)1 SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada, DC. Clara l.ucia Corrêa dos Sanios Carvalho, no uso de suas atribuições 
legais.

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em 
Reunião Ordinária realizada no dia 08 de Junho de 2019, no Auditório do Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RESOLVE:
Art. 1° - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e eleitos, que a partir do 

dia 08 de Junho de 2019 passou a compor uma chis Vagas do Segmento Usuários, na Comissão 
Executiva do COMSADC, a Conselheira Suplente da Instituição União Brasileira de Mulheres - 
LIBM. a SC. Luciana Marina da Silva. lendo em vista que a Instituição eleita anteriormente 
(Associação Grupo Para Iodos ACPI) pediu substituição nessa Comissão através de ofício, 
conforme registrado em ata.

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

Duque de Caxias. 13 de Junho de 2019
nra. Ciara iucta C.S. Carvalho Subsecretária de Monitoramento Reaulaçae e Fiscalização em Saúde ^  CRM52 57138-5

Clara l.ucia Còrréa dos*Santos CáHTfftvU 
Presidente do COMSADC

Cláudia Reg^/a de J. A. dos Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2". do Art. Io. da Lei n° 8.142, de 28/12/1990. homologo a 
Resolução n° 025/COMSADC/2019 de lá de Junho de 2019. do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias. 1 2 de Junho de 201S

V ashington/Reis dc OLveira 
Prefeitò Municipal
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RESOLUÇÃO N° 026/COMSADC/2019

“Tornar Público os nomes dos representantes 
do Urupo de Trabalho do COMSADC, nos 
termos q . i menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE! DE DUQUE' DE CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada, Dra. Clara f.ucia Conva dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições 
legais,

Considerando deliberação do Conselho ViunE ipal de Saúde de Duque de Caxias, em 
Reunião Ordinária realizada no dia 08 de Junho de 2 0 ) 0 . u> Auditório do Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que foram 

aprovados os nomes dos Representantes que formarão o Grupo de Trabalho do CO.V1S.aDC, criado 
no mês de Maio através da Resolução 018'COMSADC'/201b, intitulado “Grupo de ã rabalho para 
acompanhar a aquisição e o controle de insumos do Programa de Diabetes do Município":
REPRESENANTES DO COMSADC’:
Antônio Pereira dos Santos e 
Carlos Alberto Vieira de Lima
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MI NA iPA., E DEFESA CIVIL DE DUQUE DE 
CAXIAS:
I.uana da Silva Ribeiro Chaves - Departamento de Auditoria e Fiscalização;
Kathia Ferreira R ivera- Departamento de Farmácia:
Maitê Trojaner Salona Chimeno -  Departamento de Vigilância em Saúde;
Mayra de Souza Correia -- Fundo Municipal de Saúde:
Rafael Gomes Nascimento -  Departamento Jurídico.
REPRESEN IAN1ES/MÃES DOS PACIENTES DE DIABETES DO HOSPITAL 
INFANTIL ISMÉLIA DA SILVEIRA:
Juliana Robim Constâncio e 
Silvia Bomfnn Cruz

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

Duque de CçgÇas. 13 de Junho de 2019
? <ru. C la r a  L u c u i C. S . C a r v a í f io

Subsecretária de Monitoramento 
(eyuIação e Kiscalização em Saúde 

CRM 52 57138-5
A  Mal 05929*5Clara I m ia Conva dos Santos Carvalno 

Pu sidente do COMSADCESTADO 1)0 UIO 1)1' I V X:.iHO 
OKI I I I 1 l KA MUMC ll'AL 1)1 1)1 QUE DE CAXIAS
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Jmidia Reginple J. A. dos Santos 
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o. do Art. EL da 1 ei n° 8.142. de 28/12/1990, homologo a 
Resolução n° 026/COMSADC72019 de 13 de Junho de 2019. do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias. Ei de .uaiho de 2019

l y - V ^Washington Reis de Oliveira 
Prefeito Municipal
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Boletim Oficial
do Município1 S I ADO DO RIO 1)K .J vNiàiU)PRKIIIITIU Ml'M( IRAI. DK Dl Q , I H  1)11 ( AMAS

RESOLUÇÃO N° 027/COMSAIK72019
“Tornar Pública Decisão do COMSADC, nos 
termos que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL. DE SAI 'DE DE DUQUE: DE CAXIAS, por sua 
Presidente Infra assinada, Dr1. Clara Euciu Corrêa dos Samos Carvalho, no uso de suas atribuições 
legais,

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em 
Reunião Ordinária realizada no dia 08 de Junho de 2 0 1 0 . no Auditório do Elospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

' CONSÍ'1 HO
**| MUNICIPAL
;■ J DE SAÚDE

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária 

do COMSADC deliberou, por maioria dos votos, pelo não fechamento da Maternidade que 
funciona nas dependências do Hospital Municipal Dr. .VE; ic.tr Rodrigues do Carmo, localizado no 
Primeiro Distrito de Duque de Caxias, independente da Nota Maternidade que está sendo 
construída no Terceiro Distrito, conforme registrado em ata.

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

Duque

Clara

s. 1 3 de Junho de 20 1 9

a a. i.iítni iitfiií C A. CarvflíáoSubsecretária de Monitoramento tiWjlaçào e fiscalização em Saúde _ _ v-r' CRM 52.57138-5.ateia Corrêa dos Santos CarsHíli? ^ 2 9 ' 5

Presidente do COMSADC

Secretária Executiva do COMSADC

HOMO LO CO

Em cumprimento ao disposto no § 2 . do Art. 17 da l ei n J 8.142. de 28/12/1990. homologo a 
Resolução n° 027/COMSADC/2019 de 13 de Junho de 2(719. do Conselho Municipal de Saúde de 
Duque de Caxias.

Duque de Caxias. 1 3 dc umho de 2019

PROTOCOLO DL RECEBIMENTO j
Recebido ro

Data: / t>b  ’J S _ãs

\

\\ asliingtop Reis dc 'Oliveira 
Prefeito Municipal

BOLETIM:

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMOP R E F E I T U R A

DUQUE DE
? CAXIAS

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

ESPÉCIE

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO N9. 09-047/2019, com base na Lei n9 8.666/93 e no 
Decreto n9 7130/2019 c/c Decreto n9 6.728/2016 e Decreto n9 6844/2017, conforme o Processo 
Administrativo n9 011/000083/2019.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO e, do 

outro lado, como Permissionário, EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA, inscrito no CPF sob o n9 109.960.967-44.

OBJETO

O presente Termo de PERMISSÃO DE USO, de Bem Público de FORMA GRATUITA, em caráter 

eminentemente precário, das dependências do TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ, sendo destinado 

exclusivamente para a realização do Espetáculo "29 MOSTRA CULTURAL IN MOVE" , sediados em Duque 

de Caxias, conforme o art. 16, inciso I, E, do Decreto n9 7.130/2019 c/c Decreto n9 6.728/2016 e Decreto 

n9 6.844/2017, que se realizará no dia 30 de junho de 2019, no horário das 10:30h, situado na Praça do 

Pacificador, s/n°, Centro -  Duque de Caxias/RJ, conforme constante no Processo Administrativo n9 

011/000083/2019.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 28 de maio de 2019.

DANIELE MARQUES CORRÊA REIS DE OLIVEIRA
S e c r e tá r ia  M u n ic ip a l d e  C u ltu ra  e  T u r is m o

v b

c
VS

■íLuu.c-

. vSS|: m  M M - T M i■■m m  ■■■ :: M 1 1 S É »

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

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

CAXIAS
Número do Processo Administrativo 011/000083/2019

Modalidade da Licitação -

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Data de assinatura 28/05/2019

Prazo -

Valor global -

Número, data e valor do Empenho -

i Dados secundários

O presente Termo de PERMISSÃO DE USO ONEROSA, em
caráter eminentemente precário, de Bem Público, das 
dependências do TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ, sendo 
destinado exclusivamente para a realização do Espetáculo "29 
MOSTRA CULTURAL IN MOVE, conforme o art. 16, inciso 1, E, 
do Decreto n9 7.130/2019 c/c Decreto n9 6.728/2016 e 
Decreto n9 6.844/2017, que se realizará no dia 30 de junho 
de 2019, no horário das 10:30h, conforme constante no 
Processo Administrativo n9 011/000083/2019

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CMPD – Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

C onselho  Mun iC ipal  de  D efesa  dos  D ire itos  da  Pessoa  c o M  def iC iên C ia

Duque de Caxias, 19 de Junho de 2019.
Resolução n° 005/CMPD/2019

Dispõe sobre a Ata de Maio de 2019

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei n.e 2.949, de 24 de Abril de 2019.
Resolve:
Art. I2 - Fazer constar a publicação em Boletim Oficial da Ata da Reunião ordinária 
do mês de Maio de 2019.
Art. 22 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

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

Atenciosamente,

Presidente do CMPD/DC 
Alcemar da Silva Martins Filho 

Secretário Executivo 
Mat. 36.868-7 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data: .2 /1 Oé *•..

L
BOLETIM:

Rua Manoel Vieira, S/Ns - Centenário. CEP: 25020-210 -  Duque de Caxias -  RJ. Tel.: (21] 2671- 3812.
E-maiI: cmpd2015.pe.ssoacomdeficienda@gmail.com
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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Exercício de 2019.

Ata de número 41 (quarenta e um) da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Duque de Caxias -  CMPD, realizada aos 
13 (treze) dias do mês de Maio de 2019, iniciada às 14h, no Complexo de Assistência 
Social -  Juíza Olímpia Rosa Lemos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro com a presença dos 
seguintes Conselheiros: Presidente Sr. Charles de Souza (DV), Sra. Aline dos Santos 
França (SME), Sra. Elaine Ramos (AMARE), Sr. Hélio Orrico (LIONS), Daniele de Almeida 
(SME), Sra. Alessandra Lima David (SME), Sra. Marilena Neves (SMASDH), Sra. Mary 
Helen Crispim (SMFP), Sra. Maria de Fátima (PESTALOZ1), Sr. Jocélio de Oliveira (DF), Sr. 
Humberto Magalhães Viana (SMUH). Abertura: O Sr. Charles de Souza, Presidente deste 
Conselho cumprimenta a todos e fez a abertura da Assembléia que teve início às 14h, 
solicitando ao Secretário Executivo que fizesse a leitura da Ata de Assembléia Ordinária 
do mês de Abril de 2019. Em seguida foi aberto votação, sendo a Ata aprovada pelo 
colegiado por unanimidade. Posteriorm ente deliberaram o envio da Ata para publicação 
no Boletim Oficial do Município. Foram enviados os ofícios n 9  058 aos 061 para diversas 
Secretarias e órgãos do Município. Recebemos os ofícios n 9  011/SM E/2019 e ofício n 9  

564/SMC1/2019. O Presidente agradeceu a presença dos representantes da Secretaria 
Municipal de Saúde Sra. Daniele de Almeida Coordenadora de reabilitação e Sra. 
Alessandra Lima David Diretora do CEAPD (CER II) e lamentou a ausência do Sr. 
Natanael Silva ser consideravelmente fundamental para a temática do assunto por ser 
Diretor do CER-IV. Uma das questões em solicitar a presença das conselheiras citadas 
acima vem causando muita preocupação no tocante as informações divulgadas por 
meios de comunicação eletrônica, via rádio e site da Prefeitura. Essas informações 
tendem  a ser duvidosa devido aos equipamentos, profissionais e estrutura local, tendo 
em vista que o mesmo foi inaugurado sem as condições adequadas para o 
funcionamento e dependia de vistoria para habilitação do mesmo. E no tocante ao 
CEAPD (CERII) a preocupação é referente à demanda, que no entendimento do Conselho 
os dois equipamentos poderíam trabalhar em conjunto ao invés de tirar o profissional 
de um local e realocar em outro dificultando o atendimento, em muitos casos o 
deslocamento dos profissionais também causa o deslocamentos dos pacientes que 
cativaram a confiança e vinculo afetivo com o tratam ento dado a eles. Tal informação 
não procedeu com as informações repassadas pela Sra. Daniele de Almeida e Sr. 
Natanael em reuniões anteriores, no tocante a conclusão das pendências e exigências 
para á habilitação do CER-IV, contratação dos profissionais por meios de concurso ou 
terceirizado, compra dos equipamentos por meio de licitações. Sra. Daniele de Almeida 
se mostrou surpresa com os comentários em relação ao fechamento do CEAPD (CER II), 
essa cogitação não é cabível diante da situação e os serviços prestados a população com 
recursos habilitados pelo Ministério da Saúde. Foram feitos remanejamento de alguns 
profissionais não só para o CER-IV como para outras unidades, devido ao maior numero 
quantitativo de profissionais instrutivo pelo Ministério da Saúde. O CER-IV se encontra 
em fase de habilitação dos profissionais (contratação dos profissionais) os pacientes já 
estão sendo atendidos pelos profissionais que compõe a grade de especialidades 
médicas, fisioterapeutas, assistente social, fonoaudiólogo e outras especialidades, assim 
como os equipamentos licitados e que ainda não foram entregues pelo fornecedor. A 
parceria entre CEAPD (CER II) e CER-IV sem pre vai existir e o foco sempre será os 
atendim entos a população. Foi necessário iniciar os atendimentos no CER-IV, para 
compor o quadro de funcionários e equipe de profissionais devidos a grade 
orçam entária e prazo estipulado pelo Ministério da Saúde para obter os recursos
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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Exercício de 2019.

financeiros que a unidade tem direito. Sr. Hélio Orrico mencionou que na qualidade de 
conselheiro muitas vezes encontra algum munícipe em dificuldade não é possível 
encaminhar o mesmo para a unidade se a mesma não esta atendendo 100% da sua 
capacidade, outro ponto negativo é realocar o profissional de uma unidade pra outra. 
Sra. Elaine Ramos informou que fez uma visita ao CER-IV na companhia da Sra. Iranir 
Cardoso, o Sr. Natanael da silva Diretor da Unidade mostrou as instalações do local, os 
equipamentos e as obras que serão feitas mediantes a habilitação do Ministério da 
Saúde. Sra. Daniele de Almeida informou que os equipamentos estão chegando aos 
poucos de acordo com a demanda do fabricante. Sra. Elaine Ramos solicitou informações 
referente aos profissionais acima do estabelecido no CER II, se a alguma flexibilidade 
nessa normatização quando se depara com uma demanda muito grande, embora esse 
quantitativo não absorvesse a totalidade dos pacientes que estava na fila de espera. Sra. 
Daniele de Almeida informou que os pacientes que estavam na fila de espera estão sendo 
remanejados para o CER-IV de acordo com sua proximidade da unidade. Sra. Marilena 
Neves mencionou os dois pacientes que após realizarem a fisioterapia deram entrada no 
SISREG setor de regulação para adquirir a prótese e até o momento os pacientes não 
foram contemplados. Sra. Daniele de Almeida informou que para obter a prótese e 
necessário pedido médico, laudo médico e a guia de referência contra referência e 
entregar na Secretaria de Saúde e aguardar o CASF (antiga AACD) entrar em contato 
para absorção e dispensação das próteses. Sra. Elaine Ramos agradeceu aos 
conselheiros que participaram da IV Caminhada do Amaro a Vereadora Delza Oliveira 
Santana de Almeida que se colocou a disposição no que for preciso e lamentou as 
ausências de outros representantes do Município. A proposta do evento foi de 
sensibilizar e mobilizar um grande número de pessoas que estavam no local para se 
aproxim ar e aderir junto ao demais um ato voluntário. Os informativos do Evento foram 
bem detalhados pelos profissionais que estavam presente no que se refere à 
conscientização das pessoas sobre o transtorno de espectro autista, direitos sociais, 
dentre outros. A conselheira supram encionada informou que realizou uma visita ao 
CAPSID, na companhia da psicóloga Sra. Maria Aparecida Ribeiro e que posteriorm ente 
apresentara um relatório à mesa diretora do Conselho. 0 Presidente sugeriu aos 
conselheiros, marcar a reunião extraordinária para o dia 03 de Junho só de conselheiros 
da Sociedade Civil para tratar o assunto do Fórum dos Direitos da pessoa com 
Deficiência. 0 projeto de Lei foi assinado pelo Prefeito Sr. Washington Reis e publicado 
no diário oficial do Município dia 24 /04 /2019 . Nada mais a tratar, o Presidente Sr. 
Charles de Souza agradeceu a presença de todos e dá por encerrada a reunião, cujos 
trabalhos lavraram eu, Alcemar da Silva Martins Filho, Secretario Executivo, em 
conjunto com os demais presentes a citada reunião.

Charles de Souza 
Presidente CMPD/DC
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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Exercício de 2019,
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Irunir Cardoso 
Vice-Presidente CMPD/DC 

Matr. 36777-5

Alcemar da Silva Martins Filho 
Secretario Executivo CMPD/DC 

Matr. 36868.7

PROTOCOLO DE REC’~F:;̂
PteCCbidO \ - r

i r ' : O (o l (j  • ....
kcK of 1

\r:w 'rn

3

CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente

Listagem de Inscritos no Processo de Escolha Unificado de 
Conselheiros Tutelares de Duque de Caxias

CMDCÂ
Rua Manoel Vieira s/n - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

_______________ DEFERIDOS
Nadja Liane Mattos_________________
Vanda Ventura da Silva______________
Klylla Costa Lopes__________________
Bruno Silva Dalvi___________________
Silvania Pessanha Coimbra___________
Nilcelene Dias de Mendonça da Costa
Rachel Cristina Oliveira da Silva_______
Andréa Santos da Silva______________
Jorge Luiz da Costa Moreira__________
Gladys Oliveira De Azeredo Silveira____
Marielle Rodrigues da Silva Martins
Valéria Sousa Silva__________________
Morgana das Graças da Silva__________
Gihanni Gomes Vieira_______________
Monaiissa Amichi Gonçalves__________
Patrícia Silva da Costa_______________
Olicéa da Silva Soares_______________
Luana Bernardo Soares______________
Tatiana Rodrigues da silva____________
Sonia Regina Vidal__________________
Michelle de Oliveira Zanoni__________
Vera Lúcia Ribeiro do Rosário_________
Sabrina Horácio Torres______________
Gisele Araújo Dantas________________
Paula de Oliveira da Silva____________
Rosimere Souza da Silva_____________
Maria Paiva Cunha Contildes de Oliveira
Maria da Conceição Silva Cabral_______
Ana Paula Rosa de Assis_____________
Denise Maria Oliveira de Souza_______
Tania Maria Abreu Silva de Jesus______
Rita de Cássia Castro Temóteo________
Ana Claudia Vidal da Silva 
Severina do Ramo da Silva
Jaqueline Julio Martins dos Silva______
Renata Lopes de Barros_____________
Eliane Gonçalves de Pinho 
Andréa Cristina dos Santos de Jesus
Bruno de Lima Santos_______________
Claudete dos Santos Victorino da Silva
Carlos Henrique silva Santos___________
Angélica Nunes Ramos________________
Luiz Ricardo da Silva Junior____________
Luiz Antônio de Oliveira Fernandes______
Fabio Nascimento da Souza____________
Joyce Helena de Jesus Gomes__________
Elizete Baptista Vicente_______________
Susie Garcia Benvindo________________
Miriam Leal da Silva__________________
Camila de Freitas Brum_______________
Alessandra Barboza__________________
Sandra Regina Messias Pereira_________
Diego Alexandre Cordeiro_____________
André Pontes Peixoto________________
José Ricardo Monteiro da Silva_________
Alexsandro Quirino da Silva____________
Delson Martins Ferreira_______________
Fabio Massaneiro Macedo____________
Vânia Muniz Duarte__________________
Vinicius Faria Muller_________________
Rafael Moura da Silva Lameirão________
Jean da Silva Azeredo________________
Thamiris Cristine Mota da Silva_________
Jefferson Costa Lourenço_____________
Jeronias Jose da Silva_________________
Luiz Afonso Junior___________________
Beatriz Fatima de Avelar Valente_______
Viviane Cristina Farias da Silva dos Santos
Wagner Vila Nora de Sousa____________
Maria Simone de Lima________________
Elizabeth Vianna do Nascimento_______
Edson Moreira de Souza______________
André Luiz Lobato Belmiro____________
Julio Cesar de Souza Paes_____________
Lilian Velozo de Oliveira______________
Ledlamá Sá da Silva__________________
Adriano Rodrigues de Souza___________
Eduardo Joaquim Rocha______________
Luzia Lima Seguro___________________
Antonio Wagner Pereira Reis e Silva
Danielle de Oliveira Ferrira____________
Emanuel Ramos da Silva Linhares______
Emerson Borges Alves_______________
Edéa Elda de Queiroz Fernandes_______
Edmar Silva de Assis_________________
Maria Bernadete dos Santos de Oliveira
Monique Pereira Pequeno____________
Patrcia Maria da Silva Xavier__________
Wellington Donato Pereira____________

________________ DEFERIDOS________

______________DEFERIDOS
Taíza dos Santos Bazilio 
Wallace da Silva Macena 
Ivanildo Melquiades da Silva
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CMDCA
Rua Manoel Vieira s/n - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 
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E-mail: cmdcaduquedecaxias@qmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

INDEFERIDOS

Rosileny Cruz de Lima Vieira da Silva

Francisco Alexandre Loboto Madeira

Michele da Conceição Rezende

Erica Vieira Souza Simões

Nielsen Rodrigues da Silva

Juan Carlos Rodrigues da Silva

Ana Lucia Pontes Gouveia

José Roberto da Silva Barros

Marco Aurélio de Souza

Katy Lucia Silva da Costa

Maysa Mary Paulo dos Santos

Michelle Sabrina Alcântara de Lima

Diana Paula Silva de Macedo

Jane Lucia de Oliveira dos Santos

Aloisio Pereira Silva 

Cristiane Ribeiro Santos

Patrícia Maria da Silva Xavier

CMDCA Rua Manoel Vieira s/n - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 
CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461 

E-mail: cmdcaduquedecaxias@qmail.com

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS NUMERO

Daniel Eufrasio Aristides Pessanha 09
Ana Paula Teixeira de Oliveira 10
Valéria Pires Nunes 18
Ana Paula da Silva Pereira 22
Diego Fabiano da Conceição da Silva 25
Guaraci Sancho dos Santos 29
Pyerre Quintanilha da Silva 35
Anderson de Brito Lacerda 36
Jorge Elias 47
Rosely Santos do Patrocínio 49
André Mendes Balbino 56
Zenilda Courty Jardim 73
Raquel dos Santos André Isaías 74
Rosimar Manhães Gomes 75
Luciana Rodrigues de Azeredo Marques 78
Valéria Moraes Farias 80
Marcele dos Santod silva 81
Claudeci Custodio Santiago Ferreira 85
Priscila Ribeiro da Silva 86
Jacqueline Corrêa de Souza 89
Raquel Gomes de França de Jesus 90
Sérgio Gomes Silva 91
Selson Scoralick 102
João Ricardo de Jesus Manhães 103
Silvana Veiga Freire 108
Gilmara Bomfim Peçanha 109
Alenilda Bezerra da Silva 113
Américo Pinheiro da Costa 122
Luci Maria Seabra 123
Felipe Paz Ferreira 126
Felipe Cassano Telles de Oliveira Freitas 127
Simone Souza Martins 128
Maria José Paulino da Silva Agostini 130
Alex Tomaz Pereira 132
Elenita de Oliveira Melo 134
Ulisses Antonio de Barros Neto 135
Isis Viana da Conceição 136
Ronan Ricardo Oliveira 139
Mareio Carlos Gomes dos Santos 140

Viviane dos Santos Francisco 146
Eliza Sara do Rosário Nascimento 147
Marina Neves Pereira Bispo 156
Melissa Martins Silva 161
Ricardo Carvalho dos Santos 164
Wilma Gomes da Silva 166
Walace Waimer de Vasconcelos Costa Silva 167
Glaucia Vianna dos Santos 170
Graziella Fernandes Baptista 172
Rosieler Vieira Julio 173
Wanderci Mauro de Miranda 174
Haroldo Costa Caxias 175
Lisangela Pereira Conceição Alves 15
Lucio Flavio Batista 16
William Chagas Gonçalves 17
Celia de Fátima Fernandes Alves 54
Maria da Penha de Souza de Assis 55
Danielle Nascimento dos Santos 64
Jacira Pereira Souza 87
Fabio Castro dos Santos 105

PROTOCOLO De RECEBIMENTO
Recebido por:

Data: to ( 5  ) 3
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FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE
g p j f p  

v  v
DUQUE DE
CAXIAS

ESTADO DO RJ O DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEO -  Fundação da Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte. Lazer, Cultura & Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

TERMO: Termo de rescisão do contrato de prestação de serviços por prazo 
determinado n.'J 149/2018, conforme procedimento administrativo 
n LOGO. 195/2019.

PARTES: FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de 
Caxias e JULIANA VITAL MARTINS.

OBJETO: O presente termo tem por objeto a declaração de encerramento do
contrato de trabalho n.° 149/2018, cujo objeto é a prestação de 
serviços, por prazo determinado, na função de "Coordenador de 
Expediente", por requerimento da própria contratada, com 
fundamento legal na Cláusula 8a, alínea "i" do referido contrato.

PRAZO: Fica rescindido o contrato, a requerimento da contratada, a partir
do dia 16 de m aio de 2019, na forma da Lei.

Duque de Caxias, 18 de junho de 2019.

j O U
-  *  A

i  ANTÔNIO CARDOSO DO NASCIMENTO 
Presidente da Fundee 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, 

DUQUE DE Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias
CAXIAS

HOMOLOGO e RATIFICO a Dispensa de Licitação n° 005/2019, de 
acordo com o Art. 24 Inciso XIII da Lei Federai n° 8.666/93, em favor 
da empresa RBPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
EIRELl, cujo objeto é a aquisição de material permanente (rolo de 
pressão de cilindro para impressoras) para atender as demandas da 
Sede, Rolos e Unidades da Fundee, conforme processe administrativo 
n° 000.034/2019,

Duque de Caxias,21 de Junho de 2019.

Joüso Antônio Cardoso dc Nascimento 
Presidente 
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Boletim Oficial
do Município

PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PRESIDENTEEstado do R io de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N°. 1.518, DE 12 DE JUNHO 2019

Concede ao CENTRO EDUCACIONAL 
SANTA MONICA LTDA a Medalha 
“MÉRITO EMPREENDEDOR GETÚLIO 
GONÇALVES”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta 
e eu promulgo o seguinte Decreto:

Art. Io. Fica concedido a Medalha “MÉRITO
EMPREENDEDOR GETÚLIO GONÇALVES” ao CENTRO
EDUCACIONAL SANTA MONICA LTDA

Art. y. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicapo.

CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 12
de junho de 2019.

SANDRO RI
Pr

EDROSAEstado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA m  330/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 

atribuições legais,

Retificar a Portaria n9 575/2018 que designou, a contar de 02/01/2019 com término em 

30/06/2019, os servidores Anderson Benvindo Lopes -  Mat. C420/0; Vânia Maria Leite Duarte 

-  Mat. 2104/3; Vera Lucia Costa de Magalhães -  Mat. C2105/4; Rose Ane Aparecida de S. 

Gonçalves Fonseca -  Mat. C2628/7; André Luis Rocha Abidon -  Mat. C2055/4; onde se lê: 

Daniel Ovídio dos Santos Machado -  Mat. C2593/2 leia-se: Ronaldo Gomes da Silva -  Mat. 

C2627/6; Ana Cristina Moraes da Rocha -  Mat. C434/0, sob a presidência do primeiro, para 

constituir uma Comissão Administrativa Interna, objetivando a elaboração de Projeto de Lei de 

Reforma Administrativa do Quadro de Pessoal desta Câmara, observando as recomendações 

da 2â Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, conforme Processo N9 0703/2018-CMDC.

R E S O L V E :

Duque de Caxias, 15 de abril de 2019.

SANDRO RI&EIRO PEDROSA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n" 0444/2019
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2017
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Contratado: LORD SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. -  EPP
Objeto: prorrogação do contrato n° 04/2017 por mais 45 (quarenta e cinco) dias, com 
fundamento no artigo 57, II, da Lei n°. 8.666/93.
Vigência: a contar de 01/05/2019 
Assinatura: 26/04/2019

SANDRO PEDROSA
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