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PODER EXECUTIVO
ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIAS
PORTARIA N. 1264/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2019, VINICIUS DE
ASSIS MUNIZ, matrícula 36.305-7, do Cargo em Comissão de
Diretor do Departamento de Regularização Fundiária, Símbolo
CC/1, Q-45.0/0, da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação.
Em 20/09/2019.
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA N. 1289/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, MARCIA CARVALHO PINTO, matrícula 12.8060, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador Geral da
Subsecretaria, Símbolo CC/2+ST(60%), Q-92.1/0, da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Habitação, em sua primeira ocupação.
Em 20/09/2019.
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA N. 1304/GP/2019
Exonerando, a contar de 19 de setembro de 2019, NAILDO
VENANCIO DA SILVA, matrícula 37.423-7, do Cargo em
Comissão de Assistente Técnico, Símbolo CC/3, código P-77.0/0,
da Secretaria Municipal de Obras.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1305/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2019, PAMELLA
RAMOS MARTINS, matrícula 35.578-0, do Cargo em Comissão
de Chefe da Divisão de Operações, Símbolo CC/3, código
P-131.0/0, da Secretaria Municipal de Obras.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1306/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de outubro de 2019, ELPIDIO
ELIAS PENNA, matrícula 35.715-4, do Cargo em Comissão de
Coordenador de Limpeza Urbana, Símbolo CC/2, P-132.0/0, da
Secretaria Municipal de Obras.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1307/GP/2019
Exonerando, a contar de 01 de setembro de 2019, ITAMAR DA
SILVA, matrícula 37.827-5, do Cargo em Comissão de Chefe
da Divisão Educacional (4º Distrito), Símbolo CC/3, código
E-31.0/4, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1308/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, CLAUDIO HERDY RAMOS DA SILVA, matrícula
38.203-5, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão

Educacional (4º Distrito), Símbolo CC/3, E-31.0/4, da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, na vaga decorrente a exoneração de
Itamar da Silva.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1309/GP/2019
Exonerando, a contar de 02 de setembro de 2019, SILAS
NOGUEIRA DE FREITAS, matrícula 05.857-6, do Cargo em
Comissão de Subsecretário de Patrimônio, Símbolo SB, D-44.0/0,
da Secretaria Municipal de Administração.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1310/GP/2019
Nomeando, a contar de 02 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Duque de Caxias, SILAS NOGUEIRA DE FREITAS, matrícula
38.209-4, para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário de
Patrimônio, Símbolo SB, D-44.0/0, da Secretaria Municipal de
Administração.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1311/GP/2019
Exonerando, a contar de 02 de setembro de 2019, AMILCAR
HENRIQUE GOMES, matrícula 03.129-3, do Cargo em Comissão
de Chefe do Núcleo de Manutenção de Informática, Símbolo
CC/5, V-19.0/0, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1312/GP/2019
Nomeando, a contar de 02 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Duque de Caxias, AMILCAR HENRIQUE GOMES, matrícula
38.215-9, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Núcleo
de Manutenção de Informática, Símbolo CC/5, V-19.0/0, da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1313/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Duque de Caxias, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PELEVE
MORORÓ, matrícula 38.238-8, para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC/1+70%, código
H-41.0/1, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1314/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, ZORAN RODRIGO DE SOUZA GARCEZ, matrícula
38.219-1, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente
Operacional, Símbolo CC/3, N-10.0/0, da Secretaria Municipal
de Fazenda e Planejamento, na vaga decorrente a exoneração de
Matheus Franco Rodrigues.
Em 20/09/2019.
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PORTARIA N. 1315/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, EDSON MOSQUERA DOS SANTOS, matrícula 38.2167, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do Procurador,
Símbolo CC/2, C-3.0/14, da Procuradoria Geral do Município, na
vaga decorrente a exoneração de Alex Sandro da Silva Pereira.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1316/GP/2019
Nomeando, a contar de 10 de setembro de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, SERGIO ANDRE MORAIS, matrícula 38.226-4, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Orientação ao
Consumidor, Símbolo CC/2+40%, código C-6.0/0 da Procuradoria
Geral do Município.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1316/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, LARISSA DA SILVA VAZ, matrícula 38.212-4, para
exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Ordem Pública,
Símbolo CC/3, L-56.1/3, da Secretaria Municipal de Política de
Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1318/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, SIMONE DE ALMEIDA PINTO, matrícula 38.214-0,
para exercer o Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de
Administração e Finanças, Símbolo CC/1+ST (20%),J-22.0/0, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
na vaga decorrente a exoneração de Geraldo Pereira Assumpção.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1319/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, PEDRO CAMPOS MAGALHÃES NETO, matrícula
38.211-6, para exercer o Cargo em Comissão de Administrador de
Equipamentos Esportivos, Símbolo CC/4, E-22.0/10, da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, na vaga decorrente a exoneração de
Carlos Henrique da Silva Marcelino.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1320/GP/2019
Nomeando, a contar de 01 de setembro de 2019, de acordo
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 –
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque
de Caxias, SILVIO DA ROCHA ARAUJO, matrícula 38.210-8,
para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Projetos
de Inovação, Símbolo CC/2+ST (70%), T-25.0/0, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura,
Abastecimento e Pesca, na vaga decorrente a exoneração de
Ednea dos Santos Felippe.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1321/GP/2019
Nomeando, a contar de 26 de agosto de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
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Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, THIAGO LIMA DE CARVALHO, matrícula 38.204-3,
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional,
Símbolo CC/3, Q-99.0/1, da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação, em sua primeira ocupação.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1322/GP/2019
Nomeando, a contar de 02 de agosto de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, ELIANA BARROS DE CARVALHO, matrícula 38.1233, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico,
Símbolo CC/2+ST (50%), H-28.0/40, da Secretaria Municipal de
Governo, em sua primeira ocupação.
Em 20/09/2019.
PORTARIA N. 1323/GP/2019
Exonerando, a contar de 18 de setembro de 2019, RENATA
BRIATA DA CONCEIÇÃO, matrícula 19.771-2, do Cargo em
Comissão de Coordenador Técnico de Agricultura e Pecuária,
Símbolo CC/2+ST(70%), T-10.0/0, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e
Pesca.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N. 1324/GP/2019
Nomeando, a contar de 19 de agosto de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, LORENA DUARTE DE SOUSA, matrícula 38.245-0,
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor do Procurador,
Símbolo CC/2,C-3.0/4,da Procuradoria Geral do Município.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N. 1327/GP/2019
Exonerando, a pedido, a contar de 14 de agosto de 2019, CINTIA
PATRICIA SANTOS DA PAIXÃO, matrícula 34.783-3, do Cargo
em Comissão de Chefe do Núcleo de Bens Imóveis, Símbolo
CC/5, D-54.0/0, da Secretaria Municipal de Administração.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N. 1328/GP/2019
Nomeando, a contar de 14 de agosto de 2019, de acordo com o
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de
Caxias, JESSICA CORDEIRO FARIAS, matrícula 38.250-7,
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Núcleo de Bens
Imóveis, Símbolo CC/5, D-54.0/0, da Secretaria Municipal de
Administração, na vaga decorrente a exoneração de Cintia Patricia
Santos da Paixão.
Em 24/09/2019.
DESPACHO
Processo n.º 20.654/2017
Interessado: Laura Bento de Oliveira
Assunto: Isenção de IPTU e remissão de débitos pretéritos.
DEFIRO
Em 16/09/2019.
Processo n.º 25.157/2017
Interessado: Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amor
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 16/09/2019.
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Processo n.º 2.694/2018
Interessado:Edileuza da Silva Barros
Assunto: Isenção de IPTU.
DEFIRO
Em 16/09/2019.
Processo n.º 15.083/2018
Interessado:Geronima de Moraes Almeida
Assunto: Remissão de IPTU.
DEFIRO
Em 19/09/2019.
Processo n.º 009/002650/2018
Interessado: Sheila Lopes de Carvalho
Assunto: Remissão dos débitos de IPTU.
DEFIRO
Em 16/09/2019.

ATOS DO SECRETÁRIO
P R E F E I T UMUNICIPAL
R A
DE URBANISMO
E HABITAÇÃO
DUQUE
DE

CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES
ESPÉCIE:

Termo de Compromisso e Obrigações n9. 000036/SMPHU - URB-DJ/2019,
conforme o Processo Administrativo n9 007/000887/2019.

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, ODIVAL GONÇALVES DE
CARVALHO, inscrita no CPF sob o n9 280.486.367-00

OBJETO:

O objeto do presente Termo Legalização de conjunto de uso misto com área
total construída de 275,58m2, sendo 8 unidades residenciais unifamiliares e
uma loja, com área das unidades igual A: n° 475 - Loja com 20,75m 2, n° 275 Casa I com 30,15m2, Casa II com 33,30m2, Casa III com 35,93m 2, Casa IV com
35,82m2, Casa V com 36,00m2, Casa VI com 29,00m2, Casa VII com 18,40m2 e

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

n° 475 apartamento 201 com 36,23m2 (casa 201 em planta) conforme
Decreto 3536/99, situado na Avenida Perimetral Raimundo Corrêa, lote 18,
quadra 160, Loteamento Jardim Olavo Bilac, Bairro Olavo Bilac, I o Distrito de

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

Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que o presente projeto não atende aos
Parâmetros Urbanísticos, Infringindo quanto ao afastamento frontal para o

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

uso residencial de 3,00m sendo (4,70x 3,00) x 2 pavimentos = 28,20m2 em

A Secretaria Municipal de Governo,

CPL – Comissão Permanente de Licitação

dois pavimentos (casa VII e apart. 201) fixado no Decreto 4590/05), conforme
projeto e ficha de análise à folha 97, e fixado no Decreto 3536/99, de acordo

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n? 000/000782/2018, que
segue abaixo:

com o exposto pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação às fls. 99

AVISO DE LICITAÇAO

do Processo Administrativo n9 007/000887/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Ne: 044/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns: 000/000782/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E EDUCACIONAL,
VISANDO À GARANTIA AO ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS ÁS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DE DUQUE DE CAXIAS E O ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

P R E F E I T U R A

DUQUE PE

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 15 de Maio de 2019.

CAXIAS

Z c ss É P R E F E I T U R A

DUQUE PE

DATA E HORA do c erta m e : 07 de ou tubro de 2019 às 10:00h.
RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, na Comissão Permanente de Licitação End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive e através
do Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

Subsecretário
de Urbanismo e Habitação
Z c ss Executivo
É

ESPÉCIE:

INFORMAÇÕES: equipep regao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

PR EFEITU R A M U N IC IPA L DE DU Q U E DE CAXIAS
SEC R ETARosana
R IA DEMesquita
G O V ERN O
Pregoeira

A Secretaria Municipal de Governo.
Duque
de Caxias,
23 de do
setembro
de 2019.
Solicitando a publicação
no Boletim
Oficial
Município,
como segue abaixo:

CONCORRÊNCIA N9 013/2019
19 REPUBLICAÇÃO
Pregoeira
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE DUQUE
DE CAXIAS.
MOTIVO: REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO.
j PROTOCOLO DE RECEBIMENTO {
DATA E HORA DO CERTAME: 28 DE OUTUBRO DE 2019, AS lOhOOmin.
RETIRADA
DO
EDITAL:
PORTAL
DA
TRANSPARÊNCIA
(http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/licitacoes.php) ou em pen drive no endereço
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ - Comissão Permanente de Licitação.
INFORMAÇÕES: cpl.segov(5)duauedecaxias.rj.gov.br

DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS
Presidente
Comissão Permanente de Licitação

ESPÉCIE:
PARTES:

PARTES:
OBJETO:

OBJETO:

Termo de Compromisso e Obrigações nç 000051/SMPHU - URB-DJ/2019,
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
conforme o Processo Administrativo n- 000/008913/2018.
DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, REBECA MARTINS
MARCIANO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o n^ 134.038.877-40.
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
O objeto do presente Termo é o pedido de Legalização das modificações
DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, REBECA MARTINS
com acréscimo de área e mudança de uso de edificação residencial para
MARCIANO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o n^ 134.038.877-40.
edificação comercial (educacional), com área total construída de
O
objeto do presente
é o3536/99,
pedido desituado
Legalização
das modificações
1.308,70m2,
conformeTermo
decreto
na Avenida
Camboatá,

com
e mudança
de usoJardim
de edificação
residencial
para
lotes acréscimo
1, 30 e 31 de
da área
quadra
B, Loteamento
Jaqueline
- Bairro Mury,
edificação
comercial
(educacional),
com
área total
Jardim
Primavera,
2o Distrito
de Duque de
Caxias/RJ,
tendo construída
em vista quede
o
1.308,70m2,
conforme
decreto aos
3536/99,
situadoUrbanísticos,
na Avenida Infringindo
Camboatá,
presente
projeto
não atende
Parâmetros
lotes 1, 30
31 da quadrafrontal
B, Loteamento
Jaqueline
- Bairro Mury,
quanto
ao eafastamento
mínimo Jardim
de 5,00m
estabelecidos
pelo
Jardim
2o Distrito odemínimo
Duque de
de 5,00m,
Caxias/RJ,
tendo em0,0m,
vista que
DecretoPrimavera,
5028/06, permitido
executado:
20,20o
presente
projeto
não atende
aos Parâmetros
Infringindo
para a Estrada
Camboatá
+ 129,00m2
para a RuaUrbanísticos,
Projetada = 149,20
m2,
quanto
afastamento
mínimoàs de
pelo
conformeao projeto
e fichafrontal
de análise
fls. 5,00m
81 e estabelecidos
fixado no decreto
Decreto 5028/06,
permitido
de 5,00m,
executado:Municipal
0,0m, 20,20
3536/99,
de acordo
com oomínimo
exposto
pela Secretaria
de

para
a Estrada
Rua Projetada
= 149,20 m2,
Urbanismo
e Camboatá
Habitação +às129,00m2
fls. 119para
do aProcesso
Administrativo
n^
conforme projeto e ficha de análise às fls. 81 e fixado no decreto
000/008913/2018.
3536/99, de acordo com o exposto pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação às fls. 119 do Processo Administrativo n^
000/008913/2018.
DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de Julho de 2019.

Duque de Caxias, 24 de setembro de 2019
DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de Julho de 2019.

Presidente
Comissão Permanente de Licitação

P R O T O C O LO DE R E C E B ÍM E

Recebido por:
%-A- ' ^ ___
Termo de Compromisso e Obrigações nç 000051/SMPHU - URB-DJ/2019,
_/. l £ à s ____
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES Data: 2 ci
conforme o Processo Administrativo n- 000/008913/2018.
BOLETIM:

Quarta-feira
25 de Setembro de 2019

Boletim Oficial
do Município

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 1540/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de março de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ALINE FERREIRA
RODRIGUES, matrícula n.º 18981-8, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 61.920/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1541/SMA/2019
Concedendo, a contar de 20 de junho de 2016, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) EDUARDO FRANÇA
DE AGUIAR, matrícula n.º 26356-1, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 54.977/2016, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1542/SMA/2019
Concedendo, a contar de 05 de junho de 2014, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a” da
Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) WANDA MARIA RIGO DA
SILVA, matrícula n.º 15881-9, lotado(a) na SMSDC, o adicional
de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu vencimento,
conforme Processo n.º 65.183/2014, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1543/SMA/2019
Concedendo, a contar de 28 de novembro de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) RUSTON LUIZ DA
MATA TEIXEIRA, matrícula n.º 19829-7, lotado(a) na SMSDC,
o adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 68.921/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1544/SMA/2019
Concedendo, a contar de 05 de novembro de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CRISTINA LIMA
PRADO, matrícula n.º 00464-2, lotado(a) na SMSDC, o adicional
de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu vencimento,
conforme Processo n.º 68.528/2012, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1545/SMA/2019
Concedendo, a contar de 04 de maio de 2012, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARIA CRISTINA
GIL BANDEIRA DE LIMA, matrícula n.º 06483-6, lotado(a) na
SMSDC, o adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação
sobre seu vencimento, conforme Processo n.º 64.150/2012, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1546/SMA/2019
Concedendo, a contar de 04 de maio de 2012, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARIA CRISTINA
GIL BANDEIRA DE LIMA, matrícula n.º 16350-3, lotado(a) na
SMSDC, o adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação
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sobre seu vencimento, conforme Processo n.º 64.149/2012, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1547/SMA/2019
Concedendo, a contar de 10 de abril de2012, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CATIA VALERIA DA
SILVA DUTRA, matrícula n.º 17410-0, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 13.154/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 23/09/2019.
PORTARIA N.º 1548/SMA/2019
Concedendo, a contar de 21 de setembro de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ELAINE COELHO
SZILLER, matrícula n.º 13571-4, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 67.647/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1549/SMA/2019
Concedendo, a contar de 02 de agosto de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARCELO LOPES
MOUZINHO, matrícula n.º 10046-0, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 66.341/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1550/SMA/2019
Concedendo, a contar de 26 de julho de 2012, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) SANDRA GOMES DO
PRADO, matrícula n.º 12380-2, lotado(a) na SMSDC, o adicional
de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu vencimento,
conforme Processo n.º 66.144/2012, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1551/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de março de 2012, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ANDRE LUIZ SILVA
DE ANDRADE, matrícula n.º 17659-8, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 05738/2012, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1552/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de janeiro de 2008, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III,
alínea “a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ROGERIA
TEIXEIRA COELHO, matrícula n.º 05074-4, lotado(a) na
SMSDC, o adicional de 20% (vinte por cento) de Mestrado sobre
seu vencimento, conforme Processo n.º 000091/2008, nos termos
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1553/SMA/2019
Concedendo, a contar de 16 de dezembro de 2013, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
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“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) DÂNGELO JOSÉ DE
ANDRADE ALEXANDRE, matrícula n.º 22519-3, lotado(a) na
SMSDC, o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) de Mestrado
sobre seu vencimento, conforme Processo n.º 61.294/2011, nos
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1554/SMA/2019
Concedendo, a contar de 05 de janeiro de 2011, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARTA DA ROCHA
CARVALHO, matrícula n.º 15907-1, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 00223/2011, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.
PORTARIA N.º 1555/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de maio de 2011, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ANTONIO LUIZ VIDAL
DE ARAUJO, matrícula n.º 10339-5, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 11863/2011, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ATOSPREFEITURA
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
C R E TA R IA MUNICIPAL DEE
TRSERVIÇOS
A N SPO R TES E SERVIÇO
S PÚBLICOS
DE SE
TRANSPORTES
PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TR A N SPO R TES DE DUQUE DE CA XIA S - DTDC
P O R T A R IA N° 0 0 0 1 1 /S M T S P -C A T /2 0 1 9
O S E C R E T Á R IO
M U N ICIPAL D E T R A N S P O R T E S E S E R V IÇ O S
P Ú B L IC O S da P R E F E IT U R A M UNICIPAL D E DU Q U E D E C A X IA S , no uso de suas
atribuições legais, e em cumprimento as determinações legais em vigor, faz conforme
a Lei Municipal n° 2.290 de 16 de novembro de 1991.

RESOLVE:

Art. 1o - Determinar a seguinte tabela para a Vistoria Anual 2019 dos Táxis
deste município, a ser realizada no Pátio da Secretaria Municipal de Transportes e
Serviços Públicos, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 - Parque Duque, no
horário das 09h às 12h e 14h às 16h.

1° SEMANA
Final da Placa
DATA
0
21/10/2019 (2°-feira)
22/10/2019 (3°-feira) _ ..
I...._
2
23/10/2019 (4°-feira)
O
3
24/10/2019 (5°-feira)
25/10/2019 (6°-feira) _
4.._

2o SEMANA
DATA
28/10/2019 (2°-feira)
29/10/2019 (3°-feira)
30/10/2019 (4°-feira)
31/10/2019 (5°-feira)
01/11/2019 (6°-feira)

Final da Placa
5
6
7
8
9

Art. 2o - Não será permitic o prorrogação do prazo de vistoria ao
permissionário que não comparecer no dia marcado, o qual sofrerá as sanções
previstas na lei;
Art. 3o - O taxista deverá comparecer munido dos documentos, (original e
cópia) listados abaixo:
• CN H com atividade remunerada na validade;
• C R L V (2018, ou 2019, dependendo do final da placa);
• IS S 2019 (quitado);
• Taxa de Vistoria 2019 (quitado);
• Comprovante de Residência atualizado;
• Certificado (C S V ) INM ETRO, veículos movidos à G N V (na validade);
• Certificado IPEM 2019 (taxímetro);
• Curso de Taxista (Res. Contran 456/13 c/c da Lei 12.468/11);
• Certidão Criminal na validade (90) dias, emitida pelo site do Tribunal de Justiça

http://www4.tiri.ius.br/Portal-Extraiudicial/certidao/iudicial/solicitar
(e m issã o gratuita p/ E M P R E G O )

Art. 6o - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
PORTARIA N.º 1556/SMA/2019
Gabinete do Secretário Municipal de Serviços Público, em 19 de setembro
Concedendo, a contar de 29 de setembro de 2011, com base
. no
__ _______s t e i m P K O T O C O LQ DE R E C E B It
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea
Recebido por:
“a” da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) JOÃO EDUARDO
H
às ; r ( --------D Bla: ^
MORI LAZARONI, matrícula n.º 18982-0, lotado(a) na SMSDC,
iilíAlAL
Eduardo Macedo Feital Eduardo MacedoFe«<u
o adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobreBOLETIM:___
seu
Secretário Municipal de Transportes e
vencimento, conforme Processo n.º 29.080/2011, nos termos do
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
SECRETARIA MUNICIPALPREFEITURA
DE TRANSPORTES
E SERVIÇOS
PÚBLICOS
MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
MUNICIPAL
Av.
Brigadeiro
LimaSECRETÁRIO
e Silva, SECRETARIA
23 - Parque Duque
- DC - T DE
e l: EDUCAÇÃO
(21) 2653-1720
ATOS
DO
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
Em 24/09/2019.
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.
_________________________________ Tcf: 2671-6612/2771-5870____________________________

PORTARIA N.º 1557/SMA/2019
Concedendo, a contar de 22 de novembro de 2011, com base no
artigo 6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) RENATA MAGALHAES
GOIS, matrícula n.º 19879-2, lotado(a) na SMSDC, o adicional de
20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu vencimento,
conforme Processo n.º 69.078/2011, nos termos do Decreto n.º
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.

PORTARIA N2 46 de 20 de setembro de 2019 - SME
Assunto: Nomeação de Gerentes e Fiscais.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.
99 do Decreto n9 5624/2009 e art. 67 da Lei n9 8666/93,
RESOLVE:
Art. I 9 - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem
como Decreto Municipal n9 7.349/2019, atuarem como gerente e fiscais do Contrato de Prestação de
Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e HB Multiserviços Ltda.
Contrato: 01-016/2018 e seus Aditivos
Processo Administrativo n° 52.285/2017

PORTARIA N.º 1558/SMA/2019
Concedendo, a contar de 17 de julho de 2014, com base no artigo
6º, inciso I da Lei n.º 992/90 e artigo 59, inciso III, alínea “a”
da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) RENATO PARREIRA
PALHARES, matrícula n.º 23567-9, lotado(a) na SMSDC, o
adicional de 20% (vinte por cento) de Pós-Graduação sobre seu
vencimento, conforme Processo n.º 62.668/2011, nos termos do
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.

Objeto: Gestào da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios
necessários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

ORDEM DE SERVIÇO N.º 19/SMA/2019
Lotandoo(a) servidor(a) JORGE FONSECA DE OLIVEIRA,
matrícula n.º 07145-1, no Gabinete do Vice-Prefeito, a contar de
01 de setembro de 2019, confirme o contido nos Ofícios n.º 078/
GVP/2019 e 000448/SMPS-ADM/2019, nos termos do Decreto
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/09/2019.

Matrícula: 35.928-9

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

Data da Vigência da Portaria: A partir de 12/07/2019.
Nome do Gerente: Tatiana Várzea Fernandes
Função: Subsecretária Pedagógica
Matrícula: 23.129-5
Nome do Fiscal: Carlos Erick Marinho
Função: Professor I
Matrícula: 21.002-1
Nome do l 9 Suplente: Sandro de Melo Crivellari
Função: Assessor Técnico
Nome do 29 Suplente: Janine Oliveira Mello
Função: Assessora Especial de Educação Básica
Matrícula: 10.594-1

Art. 29 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições
contrárias e portarias anteriores.

{ro j^ o j

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA

Secretária Municipal de Educacão
Matrícula 13.144-5

Quarta-feira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25 de Setembro
de
2019 DE DUQUE DE CAXIAS
PREFEITURA
MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.
_________________________________ Tel.: 2671-6612/2771-5870____________________________

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

PORTARIA N2 47 de 20 de setembro de 2019 - SME

PORTARIA N9 49 de 20 de setembro de 2019 - SME

Assunto: Nomeação de Gerentes e Fiscais.

Assunto: Nomeação de Gerentes e Fiscais.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.

99 do Decreto n9 5624/2009 e art. 67 da Lei n9 8666/93,

99 do Decreto n9 5624/2009 e art. 67 da Lei n9 8666/93,
RESOLVE:

RESOLVE:

Art. I 9 - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem
como Decreto Municipal n9 7.349/2019,atuarem como gerente e fiscais do Contrato de Prestação de
Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e Comercial Milano Brasil Ltda.
Contrato: 01-017/2018 e seus Aditivos

Art. I 9 - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem
como Decreto Municipal n9 7.349/2019, atuarem como gerente e fiscais do Contrato de Prestação de
Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e HB Multiserviços Ltda.
Contrato: 01-016/2014 c seus Aditivos.

Processo Administrativo n° 52.285/2017

Processo Administrativo n° 24.671/2016.

Objeto: Gestão da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios
necessários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Objeto: Gestào da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios
necessários, bem como a manutenção preventiva c corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Data da Vigência da Portaria: A partir de 12/07/2019.

Data da Vigência da Portaria: A partir de 01/08/2019.

Nome do Gerente: Tatiana Várzea Fernandes

Nome do Gerente: Tatiana Várzea Fernandes

Função: Subsecretária Pedagógica

Função: Subsecretária Pedagógica

Matrícula: 23.129-5

Matrícula: 23.129-5

Nome do Fiscal: Carlos Erick Marinho

Nome do Fiscal: Carlos Erick Marinho

Função: Professor I

Função: Professor I

Matrícula: 21.002-1

Matrícula: 21.002-1

Nome do l 9 Suplente: Sandro de Melo Crivellari

Nome do l 9 Suplente: Sandro de Melo Crivellari

Função: Assessor Técnico

Função: Assessor Técnico

Matrícula: 35.928-9

Matrícula: 35.928-9

Nome do 29 Suplente: Janine Oliveira Mello

Nome do 29 Suplente: Janine Oliveira Mello

Função: Assessora Especial de Educação Básica

Função: Assessora Especial de Educação Básica

Matrícula: 10.594-1

Matrícula: 10.594-1

Art. 29 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições
contrárias e portarias anteriores.

Art. 29 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições
contrárias e portarias anteriores.
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Estado do Rio Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Educação
Gabinete da Secretária

Secretária Municipal de Educaçac
Mac

Rua PrefeitoJosé Carlos Lacerda. 1422 - 25 de agosto - Duque de C axias/R J - C EP 25071-120
Telefones: 2671-6612 /2771-5870

Assunto: Nomeação de Gerentes e Fiscais.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

99 do Decreto n9 5624/2009 e art. 67 da Lei n9 8666/93,
RESOLVE:
Art. I 9 - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem
como Decreto Municipal n9 7.349/2019, atuarem como gerente e fiscais do Contrato de Prestação de
Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e Especialy Terceirização - Eireli.
Contrato: 01-018/2018 e seus Aditivos

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 215, oriundo Edital n.° 001, conforme
Processo Administrativo n° 51.733/2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e JULIANA FREITAS SILVA, CPF n°: 053.823.477-60.

Processo Administrativo n° 52.285/2017
Objeto: Gestão da alimentação escolar, com o preparo e o fornecimento dos gêneros, insumos e utensílios
necessários, bem como a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e fornecimento da mão de obra,
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Data da Vigência da Portaria: A partir de 12/07/2019.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de TÉCNICO EM
ATENDIMENTO SOCIAL, junto a Secretaria Municipal de Educação.
DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 12 de setembro de 2019.

Nome do Gerente: Tatiana Várzea Fernandes
Função: Subsecretária Pedagógica
Matrícula: 23.129-5
Nome do Fiscal: Carlos Erick Marinho
Função: Professor I
Matrícula: 21.002-1
Nome do l 9 Suplente: Sandro de Melo Crivellari
Função: Assessor Técnico
:*>a/

Matrícula: 35.928-9
Nome do 29 Suplente: Janine Oliveira Mello
Função: Assessora Especial de Educação Básica
Matrícula: 10.594-1

JIRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
Matrícula n° 36.070-8

Art. 29 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as disposições
contrárias e portarias anteriores.
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EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 453, oriundo do n.° 001 de 05 de

Estado do Rio Janeiro
Administrativo
n° 19.117/2014.
8dezembro de 2014, conforme Processo
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias

		 Quarta-feira
P R E F E I T U R A
DUQUE
DE Setembro de 2019
25 de
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Secretaria Municipal de Educação

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque
Gabinetede
da Caxias,
Secretáriapor
BOLETIM
nºBARBOSA
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Telefones: 2671-6612 /2771-5870

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de AGENTE
CRECHE II, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

CAXIAS

Número do Processo Administrativo

DATA DA ASSINATURA:
Duque do
de Caxias,
12 de
2019.
ESPÉCIE:
Termo de Rescisão
Contrato
de setembro
Trabalhode n.°
453, oriundo do n.° 001 de 05 de
dezembro de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

Modalidade da Licitação

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e GINAURA BARBOSA E SILVA SOUZA.

Tipo de Licitação

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de AGENTE
CRECHE II, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Espécie do Contrato

Dispensa de Licitação, com base no art. 24,
inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93
Contrato de Locação de Imóveis

Data de assinatura

12/09/2019

Prazo

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 12 de setembro de 2019.
■

________________

014/001202/2019

___________

:v. ■ í

48 (quarenta e oito) meses

Valor
global
!. //Mi;. ■

\;ã?•■ •í;//■•f?;;

Número, data e valor do Empenho

Nota de Empenho n^ 664, emitida em
12/09/2019, no valor de R$ 31.000,00 e Nota de
Empenho n5 665, emitida em 12/09/2019, no
valor de 31.000,00.

Dados secundários

O presente Contrato tem por objeto a locação
do imóvel situado à Av. W ashington Luiz, n^
5602, Bairro Jardim Gram acho, 1^ Distrito Duque de Caxias/RJ, para abrigar a farm ácia
CAXIAS do Município de Duque de Caxias.
central

\ : - - fv

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Matrícula n° 36.070-8 M WI.VK. M <‘7 éoCostaSilro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Subs. dc r. .
>•.Pessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA MaU A.T V

•
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Processo n°. 010/000734/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Homologação de Processo de Inexigibilidade
________________
___________
Objeto da Inexigibilidade:
dasCOSTA
inclusotecas,
uma biblioteca
IRACEMAAquisição
MEDEIROS DA
SILVA

R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro
mil reais)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
P R E F E I T U R A

D U Q U E DE

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
itinerante, com acervo
de recursos pedagógicos adaptados para atender os CAXIAS
M WI.VK. M <‘7 éoCostaSilro

Matrícula n° 36.070-8

Subs. dc r.

estudantes da Educação Especial.

.

>•.Pessoal

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

MaU A.T V

HOMOLOGO
Homologo a Inexigibilidade com a Editora PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE

ESPÉCIE:

Termo de Ajuste de Contas n° 95/2019, encartado às fls 283/286, especificado no
Livro

LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.146.871/0001-80, tendo como objeto a

n°

001/2019/SMS,

conforme

procedimento

administrativo

n°

014/001132/2019

aquisição de inclusotecas, uma biblioteca itinerante, com acervo de recursos pedagógicos
adaptados para atender os estudantes da Educação Especial, para atender as necessidades dos

PARTES:

valor de R$ 1.062.500,00 (um milhão e sessenta e dois mil e quinhentos reais). O presente

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
OPHTHALMOS S/A

alunos da Educação Especial da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias, no
OBJETO:

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

processo administrativo foi norteado pelos pareceres e notas técnicas expedidos pela

de R$ 418.379,87 (quatrocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e

Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Controle Interno, que seguem

oitenta e sete centavos) fica reconhecida a dívida pelo M UNICÍPIO em favor da

devidamente acostados ao processo licitatório, conforme determinação prevista no Decreto
Municipal n° 7.349 de 24/07/2019.
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O PH
ALM O
S S/A, referente a aquisição de correlatos, em conformidade com
Alameda Esmeralda, ns
206,TH
Jardim
Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque
Caxias/RJ
as de especificações
constantes
no
Procedimento
Administrativo
n°
www.duquedecaxias.rj.gov.br
014/001132/2019.
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ATOS DO fe
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
,.--*PCAXIAS
R E F E I T U R A
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
DE
DUQUE
DE SAÚDE
E DEFESA
CIVILDE CAXIAS
DE 25DE
DO CONTRATO
DE -LOCAÇÃO
Rua Prefeito José CarlosEXTRATO
Lacerda, 1422
- 3oDUQUE
ANDAR
Jardim
deIMÓVEIS
Agosto - Duque de Caxias/RJ.
CEP: 25.071-120 - Tel: 27720938/2771-5870
- E-mail:assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br
fe,.--*CAXIAS

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 12 de Setembro de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ESPÉCIE
Contrato de Locação de Imóvel ns 11-004/2019, oriundo da Dispensa de Licitação, com base no art. 24,
inciso X, da Lei Federal n5 8.666/93, constante noESPÉCIE
processo administrativo n^ 014/001202/2019.
Contrato de Locação de Imóvel ns 11-004/2019, oriundo da Dispensa de Licitação, com base no art. 24,
inciso X, da Lei Federal n5 8.666/93, constante noPARTES
processo administrativo n^ 014/001202/2019.
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e de outro
PARTES
lado, Sr. ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA, inscrito no
CPF/MF sob o n^ 199.504.707-49.
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e de outro
lado, Sr. ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA, inscrito no
CPF/MF sob o n^ 199.504.707-49.
OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a locação do imóvel situado à Av. Washington Luiz, n^ 5602,
Bairro Jardim Gram acho, l 5 Distrito - DuqueOBJETO
de Caxias/RJ, para abrigar a farm ácia central do
O
presente de
Contrato
por objeto
a locação
imóvel
situadoé àdeAv.R$Washington
n^ 5602,e
M unicípio
Duque tem
de Caxias.
O valor
global dodeste
Contrato
744.000,00 Luiz,
(setecentos
Bairro Jardim
Gram
Distrito parcial
- Duque
determo
Caxias/RJ,
para abrigar
a farm ácia
central do
quarenta
e quatro
milacho,
reais). l A5 despesa
deste
será coberta
pela(s) Nota(s)
de Empenho:
MN*unicípio
O valorFUNÇÃO
global deste
Contrato
deM AR$ AÇÃO
744.000,00
(setecentos
VALORde Caxias.
UNIDADE
SUB-FUNÇÃO
PROé
G RA
ELEM EN
TO
FO N TE e
DATAde Duque
664
R$31.000,00
0018 pela(s)
12/09/2019
1491
302 será coberta
2259
03
quarenta
e quatro mil
reais). A despesa
parcial10 deste termo
Nota(s)3.3.90.36.00
de Empenho:
665
N*

12/09/2019
DATA

R$ 31.000,00
VALOR

664

12/09/2019

R$31.000,00

0018
PRO G
RA M A

2259
AÇÃO

0018

2259

3.3.90.36.00

03

665
R$ 31.000,00
1491Caxias, 12
10 de setembro
302 de 2019. 0018
DATA
DE12/09/2019
ASSINATURA:
Duque de

2259

3.3.90.36.00

03

DATA DE ASSINATURA:

1491
UNIDADE
1491

10
FUNÇÃO
10

302
SUB-FUNÇÃO
302

Duque de Caxias, 12 de setembro de 2019.

/
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/
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
-JO SÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil
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“Tornar Pública a Ata da Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos
que menciona”

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Df1. Clara Lucia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições legais.

66

RESOLVE:
Art. 1° - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, a Ata da
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em anexo, realizada no
dia 17 de Agosto do ano de dois mil e dezenove, no Auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr
Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
íunüCS.Cflrvflffio

Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

à;i3 de Monitoramento
. l-itcateação am Saúda
V 3? 57138-!:

Resolução editada por
L / u w z í <)u ■
Cláudia Regina de J. A. dos' Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 040/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019. do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019
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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 Minutos, com Quorum de Vinte e Três
Conselheiros com direito a voto pelo rol de assinaturas, sendo Sete representando os
Gestores/Prestadores/InstituiçÕes de Ensino Superior e Profissionais de Saúde e Nove representando os
Usuários. 1-) Composição da Mesa: Presidente do COMSADC: Dr3. Clara Lucia Corrêa dos S.
Carvalho; Representando o Secretário Municipal de Saúde: Dr3. Flávia Alves da Costa - Diretora do
Departamento de Atenção Primária; Secretária Executiva: Sr3. Claudia Regina J. A. Santos;
Representante do Segmento Profissionais de Saúde: Sr. Antônio Pereira dos Santos e Representante
do Segmento Usuários: Sr3. Maria da Glória F. dos Santos. 03-) Informes: a-) Conferência Nacional Delegação de Duque de Caxias (Segmento Usuários: Vilna Ferreira, Maria da Glória Ferreira dos
Santos; Segmento Profissionais de Saúde: Pedro Davi de Oliveira Silva e Segmento Gestor: Diogo
Guimarães Marinho) - A Conselheira Glória informou que os quatro representantes participaram da
Conferência em Brasília e que no seu entender, dessa vez, o evento estava mais desorganizado, com
filas imensas e que o Conselheiro Pedro chegou a esperar quatro horas na fila para se credenciar. Disse
que tudo foi feito no mesmo espaço e, por isso, ficou muito confuso e que também houve muitas
atividades paralelas ao tema central da conferência e muitas pessoas ocuparam mais esses espaços
paralelos do que a própria Plenária da Conferência. Disse que foram quatro mil novecentos e noventa e
três participantes e que a conferência até foi bem cheia, com muitas atividades paralelas, mas mesmo
assim foi produtiva. Disse também que essa conferência pode-se chamar de “conferência da resistência",
porque foi um marco histórico, por conta da desconstrução, devido às políticas que estão chegando.
Disse que os Conselhos aprovam uma coisa e a gestão vem com outra coisa e que isso acontece também
a nível estadual e nacional. Informou que ao final da conferência, na volta para o Rio de Janeiro, ela
teria ficado em Brasília, tendo sido retirada de dentro do avião, por conta de que o Estado tem uma
agência contratada que comprou as passagens e alguém com o mesmo nome acabou fazendo o check-in
primeiro e a empresa aérea também fez o seu check-in. sendo que para a mesma cadeira e como a
primeira pessoa havia despachado bagagem, quem precisou sair do avião foi ela e teve que aguardar até
à noite para embarcar novamente com destino ao Rio de Janeiro. Disse que durante a conferência, os
representantes dos Estados estavam muito participativos e destacou que pela primeira vez os
representantes do Rio de Janeiro ficaram mais juntos e se fizeram mais presentes. Disse que chegaram a
participar na Esplanada, do Ato em Defesa do SUS, mas como a polícia estava esperando os
participantes com cassetetes e, além disso, tinham helicópteros sobrevoando o local e até drones e. como
ela também estava passando muito mal, acabaram não ficaram muito tempo no referido Ato. O
Conselheiro Dr. Machado sugeriu que a Comissão elabore um documento/relatório para enviar para
Brasília, de forma que o Conselho Nacional tome conhecimento do ocorrido e que nesse relatório, entre
informações que interessam ao Conselho Municipal de Saúde e que, além disso, seja encaminhado
também ao Estado e disponibilizado aos Conselheiros. A Conselheira Glória disse isso já estava
definido pelo grupo e que os representantes que participaram vão marcar uma data para elaboração do
relatório, b-) Mesa de Negociação Permanente da Saúde - O Conselheiro Antônio lembrou que o
Conselho Nacional já disponibilizou um relatório ao final da conferência e que isso até o assustou, por
ter sido publicado muito rápido. O Dr. Machado destacou que independente do Relatório do Conselho
Nacional de Saúde, que é preciso ter um relatório feito pelos participantes e foi confirmado mais uma
vez, pelos participantes, que o mesmo será feito. O Conselheiro Antônio continuou sua fala para dar
informe sobre a Mesa de Negociação. Disse que ele e outros representantes da Mesa de Negociação
representam mais de onze mil funcionários da Saúde e que há algum tempo estão tentando reunir essa
"mesa" novamente, tendo em vista que é um espaço de discussão da saúde do trabalhador. Disse que
isso não tem sido possível porque precisa da presença dos cargos e estão aguardando respostas e que por
ora, só será possível discutir o que for da competência do COMSADC e destacou que a maioria dos
temas relativos a Saúde do Trabalhador, precisam ser discutidos na Mesa de Negociação. Agradeceu
também ao COMSADC por ter aprovado o Grupo de Trabalho que vai tratar dos assuntos da Diabetes.
Disse que já na primeira reunião o grupo teve avanços extraordinários e um dos acordos foi trazer
canetas de insulina para Duque de Caxias. Informou que o H1IS já recebeu um quantitativo dessas
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canetas, para trinta crianças e que está sendo organizada uma forma para distribuir, selecionando as
crianças que vão receber primeiro, destacando que não tem caneta disponível para todos, até por conta
dos critérios do MS e do Estado para a cessão desse material, que são muito rígidos e estabelecidos
através de Portarias, mas que de qualquer forma, já houve um avanço importante e significativo nessa
luta de longa data para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por fim, o Conselheiro Antônio
agradeceu, em nome de todos(as) os(as) pacientes e também da equipe do Programa de Diabetes do
HIIS, ao COMSADC e também a Gestão da SMSDC, destacando que ambos têm sido parceiros para
que consigam esses avanços, d-) O Conselheiro Antônio apresentou a Sr3. Monica, que Preside, no Rio
de Janeiro, o Movimento MAE - Movimento Ativistas da Enfermagem Brasileira. Destacou que se trata
de um movimento que está unindo a enfermagem em defesa das suas necessidades e que ela tem
trabalhado muito e também em parceria com o COREN e que hoje veio prestigiar o Conselho e
agradeceu pela presença da Sr3. Mônica. e-) A Conselheira Rita Filgueiras disse que receberam dois
casos de sarampo no HIIS e foi orientado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, através da Dr11.
Sandra Victória, que teriam que fazer vacinação em todos(as) os(as) funcionários(as) para realizar o
bloqueio. Informou que entre terça e sexta-feira, a equipe conseguiu vacinar duzentos e sessenta e seis
funcionários e que a vacinação vai continuar até a próxima terça-feira. Disse que parece que existe um
caso de sarampo também no Daniel Lipp e que parece que vai ocorrer o dia D da Vacinação. A Dr‘\
Clara disse que só para esclarecer, o Sarampo é uma doença exantemática, infectocontagiosa, de
facílima transmissão e que esses dois casos que tiveram em Duque de Caxias, os pacientes passaram as
férias em Niterói e voltaram para casa já doentes e que daqui para frente todos vão passar a escutar que
existem casos em alguma localidade. Disse que existia um surto em Parati e ninguém deixou de viajar e
que, por isso, agora a população vai pagar pelas conseqüências das pessoas, que não têm a noção do que
é a transmissão do sarampo e também por ficar sem vacinar e isso vai crescer, apesar das tentativas de
bloqueio. 04-) Aprovação da Ata da Reunião Ordinárias realizada no dia 13 de Julho de 2019 - A
Dra. Clara perguntou se havia algum destaque para a ata que foi enviada para leitura, embora tenha
chegado a todos no dia anterior e aproveitou para destacar que tem lido algumas atas antigas e que elas
são extremamente bem redigidas pela Secretária Cláudia e que é sensacional pegar uma ata de 2016 e
vir na sua cabeça, na hora. como a coisa aconteceu naquele dia. que ela coloca até o “suspiro” da Vilna e
que precisava fazer esse registro aqui na Plenária. A Conselheira Glória disse que outra pessoa que faz
a ata como as da Cláudia, é a Secretária Executiva do Conselho de Educação, que as duas fazem livros
tão grossos como os de Jorge Amado. COMO NÃO HOUVE DESTAQUES, DRa. CLARA
COLOCOU A ATA DE 13 DE JULHO DE 2019 EM VOTAÇÃO, SENDO A MESMA
APROVADA POR UNANIMIDADE. 05-) Esclarecimentos sobre espaço físico do CAPSIJ e
CEATA - Pauta Solicitada pelo Conselheiro Antônio - Resposta através dos Responsáveis pelos
serviços - O Conselheiro Antônio disse que o que lhe chamou a atenção é que um certo dia, foi até o
Centro Municipal de Saúde e observou um caminhão descarregando material de outra Unidade, mas que
na hora não se atentou para o fato, mas depois verificou que o CAPSIJ, que tinha um espaço próprio
começou a ocupar um espaço no Centro Municipal de Saúde e também lembrou que o CEATA passou
pelo mesmo processo, que também tinha seu espaço e próprio e hoje está inserido dentro da Policlínica.
Disse que acredita que as ações que são realizadas por essas Unidades, deveríam ser feitas em espaço
próprio. Disse que não sabe como está a questão financeira, mas que em outra época, foi feito um
levantamento dos recursos arrecadados pela saúde mental e ficou provado que dava lucro fazer saúde
mental de maneira organizada e ficou sem entender os motivos de ficarem em espaços que não são
próprios e questionou o motivo, de pelo menos, não alugarem um lugar para essas Unidades, que até tem
uma clientela diferenciada e com mais limitações. A Dra. Célia. Diretora do Departamento de
Atenção à Saúde, disse que o CAPSIJ está no Centro Municipal de Saúde, pelo fato de que em
determinado momento, a Unidade foi despejada e que existe um espaço para ser inaugurado e está em
processo de construção e que isso será mostrado durante a sua apresentação. Disse que foi com imenso
prazer que veio participar da reunião,
e estava representando a Sr3. Alessandra, Coordenadora de Saúde
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Alessandra Gomes - (Eixo
PVC e Desinstitucionalização); Andréia Miguel (Eixo Infância e Adolescência); Carla Baars - (Eixo
Ambulatório); Josilene Honorato - (Eixo du Assistência e Desinstitucionalização) e ADMINISTRATIVA
- Joyce Lima”. 'O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSIJ) atende crianças e
adolescentes (idade máxima de 24 anos) com transtornos mentais severos e persistentes (autistas e
psicoses infantis, dentre outros), em regime de atenção diária. Trabalham com equipe
multiprofissional: médico psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeuta
ocupacional. técnicos de enfermagem, fonoaudióloga, oficineiro e equipe de apoio (portaria, recepção,
copa, ASG, manutenção). Realizam atendimentos individuais, atendimentos em grupo, oficinas
terapêuticas, atendimentos familiares e atendimentos domiciliares. Funciona das 8:00 h ás l ":()() h.
Oferece 3 (três) refeições diárias; café da manhã, almoço e lanche da tarde. Esse Caps é habilitado e
recebe recurso do Ministério da Saúde mensalmente. Lei 10.216/2001, Portaria 336/2002. E referência
de atendimento para pacientes dos 4 Distritos do município A Dra. Célia disse que gostaria de deixar
bem claro, que em nenhum momento a SMSDC deixou de dar assistência aos pacientes e que isso é uma
grande preocupação da gestão. Continuou informando o quadro de funcionários do CAPSIJ: “/ Diretor Técnico; 1 - Diretor Administrativo; 1 - Assistente Administrativo; 4 - Auxiliares
Administrativo; I - Porteiro; l - Auxiliar de Serviços Gerais; 1 - Cope ira; 2 - Médicos Psiquiatras; 2 Assistentes Sociais; 4 Psicólogos; I - Fonoaudióloga; 1 - Enfermeira; 4 - Técnicos de Enfermagem;
3 - Auxiliares de Enfermagem e 1 - Terapeuta Ocupacional”. Disse que existe uma reforma no H1IS
(próximo a central de vacina) e que depois de licitada a obra, existe um prazo para entrega de dois
meses. O Sr. Paulo disse que onde será a nova sede, na época, parece que foi projetado para ser um
CAPS AD, mas que devido a complexidade do local, e por ser próximo de uma comunidade, o projeto
não foi adiante e a obra foi embargada. E depois que o CAPSIJ recebeu a ordem judicial de despejo,
protocolaram um pedido no Judiciário para continuar por mais algum tempo, de forma que pudessem
buscar um espaço adequado, e disse que existe muito preconceito com essa demanda da saúde mental, e
quando a equipe achava um espaço adequado, muitas vezes o proprietário, quando sabia que era para
alugar para a Prefeitura, voltava atrás e que dessa forma, o tempo que conseguiram ganhar na justiça foi
passando e acabaram partindo para os espaços públicos e, por isso, nesse momento, a Unidade está
funcionando no Centro Municipal de Saúde, que não é o espaço adequado, mas está ali de forma
provisória, até que a sede possa ficar pronta. Dra. Célia demonstrou a planta da futura Unidade própria e
destacou que dessa forma vão poder economizar com aluguel. Disse que o espaço foi adequado de
acordo com as normas técnica do MS e deixou cópia do documento pertinente, para disponibilizar aos
Conselheiros. “Número do Processo da obra do CAPSIJ: 013/000018/2019 - Rua General Gurjão, s/n°
- Anexo ao HIIS - I o Distrito de Duque de Caxias. Informou a especificação das áreas: 07
Consultórios; 02 Salas de Grupo; 02 Salas de Oficinas Terapêuticas; 01 Area baby; 01 Refeitório; 01
Cozinha; 01 Copa; 01 Area de Lazer Coberta; 01 Area de Lazer Aberta; 01 Sala para Arquivo; 01
Almoxarifado; 02 Salas de Administração; 01 Sala para Direção; Banheiro para funcionário Feminino
e Masculino; Banheiro para a Direção; Banheiro para Pacientes Feminino e Masculino; Banheiro para
Paciente Adaptado com chuveiro Feminino e Masculino; Sala de Expurgo: Leito para atendimento e
desintoxicação de medicamentos e aplicação de medicamentos' A Dra. Célia informou que o processo
encontra-se na Divisão de Termos, Contratos e Convênios - DTTC e que tem um prazo para ficar ali até
ser licitado. O Sr. Paulo destacou que terão em Duque de Caxias, o melhor CAPSIJ do Estado do Rio
de Janeiro e oferecendo um serviço de qualidade aos Munícipes e deixou seu telefone de contato e se
colocou à disposição para outros esclarecimentos. A Dr\ Célia perguntou se tinham mais alguma
dúvida e o Conselheiro Antônio, que foi quem pediu a pauta disse ter ficado feliz pela gestão ter
trazido todas essas respostas sobre o CAPSIJ e que falta também a informação sobre o CEATA e veio à
frente a Diretora do CEATA. Dra. Helena para responder. A diretora disse que o CEATA - Centro de
Atenção Total ao Adolescente, tem uma história. Destacou que Duque de Caxias é o único Município do
Brasil que tem uma Unidade só para adolescentes. Disse que a história começa no ano de 2009 quando
cederam uma sala para o CAPS AD e com isso o CAPS AD ficou com a casa e o CEATA foi despejado
e desde então está inserido na Policlínica e que na época só seria por seis meses e quando isso aconteceu
a Policlínica ficava na 25 de Agosto(PAM), que não tinha muito conforto, mas tinha espaço razoável
que acolheu o CEATA e dava para trabalhar e que depois a Policlínica mudou para onde está agora e o
espaço para o CEATA ficou extremamente restrito e dessa forma perderam todas as oficinas. Que
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quando a Policlínica desativou o auditório, o CEATA perdeu também o espaço onde realizava as
reuniões do PROSA. Disse que o CEATA está muito apertado na Policlínica, e que uma coisa que é
impar, fica deixado de lado. Disse que, além disso, o CEATA perdeu oito profissionais, sendo quatro de
nível superior e quatro de nível médio, alguns por aposentadoria, exoneração, etc. Disse que já enviou
ofício desde dezembro de 2018, para várias pessoas na Secretaria narrando o fato e fora o que já
compareceu para conversar e no momento não tem nenhum funcionário para fazer um ofício, tendo em
vista que a funcionária que faz essa parte entrou de férias. Disse que já avisou que não vai ter fatura,
ofício ou estatística, porque ela não sabe fazer esse tipo de coisa. Disse que com essa “não locação"
adequada do CEATA, todos perderam muito, até pelo fato do CEATA ser diferente e não fazer parte da
grade. Destacou que ele não é da Saúde Mental, nem deixa de ser, não é do Departamento de Atenção à
Saúde, nem deixa de ser. E que dessa forma não tem nem um tipo de benefício, nem de um lado nem do
outro. Destacou que a maior parte dos atendimentos do CEATA é de Saúde Mental, pois atende
hiperativos, psicoses diversas e com jovens abrindo quadro de psicose muito cedo; transtornos de
qualquer tipo; adolescentes hipertensos, diabéticos, obesos; Adolescente com dificuldade escolar;
pacientes com anorexia, bulimia, epilepsia, dependentes químicos de dez a treze anos, conforme o
combinado com a promotoria; pacientes com qualquer distúrbio de fono, de pacientes entre dez e
dezessete anos; pacientes com quadro de abuso, tanto meninas, quanto meninos. Que a Unidade trabalha
com Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia. Obstetrícia e Psiquiatria, Enfermagem, Assistentes Sociais.
Fono e Psicologia. Que trabalham também como Pré-Natal de Adolescentes. Destacou que a média de
atendimento nas especialidades é alta, mas que não alcança a média necessária, até pela dificuldade que
é atender os pacientes, que levam muito mais tempo nas consultas. Disse que o CEATA atende também
os abrigos, as escolas, a Promotoria e o Juiz. Disse que todos os pacientes que procuram a Unidade
recebem atendimento e não precisam de encaminhamento para o agendamento. Após as colocações da
Dra Helena, os Conselheiros se inscreveram para debate do tema: O Conselheiro Pedro
parabenizou pela apresentação. Disse que o CAPSIJ tem uma característica própria e o CEATA é um
pouco diferente. Disse que a algum tempo teve uma proposta de extinguir o CEATA, colocando o
mesmo junto com o PROSA, que tem outra carteia, outra demanda, outro perfil. Disse que todos sabem
que os distúrbios mentais estão cada vez mais comuns, principalmente entre jovens, como a questão da
droga e da esquizofrenia e que hoje Duque de Caxias conta com esse privilégio de ter um local em que a
pessoa pode ir de livre demanda e destacou que quem já passou por um problema com um familiar sabe
que é muito triste não ter onde pedir ajuda. E que não se pode deixar que um espaço desses, com esse
perfil e com toda a experiência e uma história bonita, venha acabar. Disse que não sabe se as pessoas
conseguem alcançar a importância que tem o CEATA. Disse que voltando ao assunto do CAPSIJ. que
todos sabem que esses processos demoram, mas que seria bom pedir um empenho da Arquiteta para
acelerar a obra, destacando que o prédio já tem a maior parte da estrutura pronta. Disse que mais uma
vez que gostaria de voltar a discutir o espaço para o CEATA, tendo em vista que a demanda é grande e
que é importante prevenir que pacientes cheguem a ter surtos. O Conselheiro Antônio agradeceu
quanto a definição para o espaço do CAPSIJ e também pelos esclarecimentos da D f. Helena sobre o
CEATA. Destacou que as duas situações são preocupantes, pois a demanda da juventude é muito
imediata. Disse que no HIIS já é insuficiente o número de Psicólogos para atender essa demanda, que
alguns programas perderam esses Profissionais, que hoje marcar psiquiatria ambulatorial é uma
dificuldade e que o CEATA é um serviço que vinha funcionando muito bem, como foi citado pela
Diretora e as coisas estão se perdendo e que para funcionar é preciso ter um espaço adequado. Disse que
pega carona na fala do Pedro, e que é preciso utilizar os recursos devidamente. Que a sua proposta é
aprovar uma resolução do Conselho para que se resolva a situação do espaço do CEATA. A
Conselheira Glória disse que fica triste com a situação do CEATA. Que o poder público na Prefeitura
de Duque de Caxias, tem um grave problema, que um espaço que é para ser provisório, acaba ficando
definitivo. Disse que uma coisa é fato, de que não dá para ficar no mesmo espaço o CAPS AI3 e o
CEATA. Disse que na época o Conselho foi comunicado de que o CEATA ficaria provisório onde era o
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ainda assim demoraram até dois anos para ficarem prontos. Lembrou que tanto o CEATA como o
CAPSIJ são acompanhados pelo Ministério Público e que a promotora '‘não é mole não'" e imagina
como seria se ela fosse mole. E que com relação ao prazo que a Df‘. Célia informou, de que o novo
espaço do CAPSIJ, fica pronto em dois meses, ela acha que isso não vai acontecer e que nem é pelo
pessimismo e sim pela experiência que o Conselho acumula. E que por isso. emcampa a proposta do
Antônio, de que o CEATA tenha um espaço próprio para atendimento da sua demanda. A Dra. Clara
destacou que em saúde pública, muitas vezes a vontade dos gestores ultrapassa e esbarra em várias
coisas, assim como foi com a maternidade, que está funcionando no HMMRC, provisoriamente, há sete
anos. Que a Maternidade de Santa Cruz está há anos para ser construída e que acredita que em 2020 vão
conseguir inaugurar. Disse que isso também a preocupa, pois será um espaço muito grande, que vai
demandar uma quantidade de funcionários muito maior do que existe. Disse que o MP, ao mesmo tempo
que cobra, exige e proíbe que se contrate quem quer que seja no Município, por conta da LRF e que isso
tudo é muito complicado, que quando as pessoas estão de fora acham que é tudo muito simples, mas não
é. Lembrou que quando fechou a Maternidade de Xerém em 2012, o seu pensamento era que precisaria
aparecer "um maluco” que saísse da zona de conforto e construísse um espaço decente, de acordo com
as normativas da RDC 50. Disse acreditar que essa gestão/governo, serão os malucos a inaugurar, graças
a todas as Emendas que vieram, mas é preciso que se observe que isso vem de 2012 e que é muito
difícil POR FIM, A DR\ CLARA COLOCOU EM VOTAÇÃO A PROPOSTA DO
CONSELHEIRO ANTÔNIO E ENCAMPADA PELA CONSELHEIRA GLÓRIA, DE QUE O
CEATA - CENTRO DE ATENÇÃO TOTAL AO ADOLESCENTE POSSUA UM ESPAÇO
PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA ESPECÍFICA, QUE FOI APROVADA
POR UNANIMIDADE. 06-) Projeto de Habilitação do Centro de Especialidades Odontológicas
Tipo 1 no Município de Duque de Caxias - 4° Distrito - Projeto enviado nos e-mails dos
Conselheiros para leitura antecipada - Pauta Solicitada pela Gestão da SMSDC - Diretora do
Departamento de Atenção Primária - Dra. Flávia explicou que foi apresentada uma proposta à
Comissão Executiva do Conselho, porém ficou pendente um documento, mas o tema foi mantido na
pauta, pois a equipe entendeu que podería apresentar o referido documento até a data da reunião, mas
como não foi possível, está sendo solicitada a retirada dessa pauta. Ü7-) Projeto de Habilitação do
Centro de Fisioterapia no Município de Duque de Caxias - 4° Distrito - Projeto enviado nos e-mails
dos Conselheiros para leitura antecipada - Pauta Solicitada pela Gestão da SMSDC - Diretora de
Reabilitação do Município - Sra. Daniele disse que veio apresentar o projeto. Nesse momento a
Conselheira Vilna perguntou se o documento, que também havia ficado pendente no dia da reunião
com a Comissão Executiva, havia ficado pronto e que deveria ter sido enviado para a Comissão
Executiva na sexta-feira e não foi e se o mesmo estava em posse da Diretora. A Sra. Daniele respondeu
que sim. A Dra. Flávia disse que a Sr3. Daniele trouxe o documento nesta data e o apresentou ao Dr.
Machado e que após a fala da Diretora de Reabilitação, faria a leitura do documento, para que todos
tomassem ciência do que ficou definido. A Sra. Daniele prosseguiu com sua apresentação sobre o
Projeto de Habilitação do Centro de Fisioterapia para o Quarto Distrito: "Objetivo do Projeto: Habilitar
no 4a distrito o Centro de Fisioterapia Xerém no município de Duque de Caxias com estrutura física,
equipamentos e mobiliário adequados e dentro das normas vigentes de acessibilidade “Que os
Objetivos Específicos são: Prestar um atendimento com mais qualidade, segurança e conforto aos
moradores em um local estratégico e de fácil acesso, para ter uma abrangência maior aos bairros que
compõem toda região; Melhorar a vida dos pacientes que procuram atendimentos propostos para essa
unidade e reinserção no mercado de trabalho; Facilitar o acesso ao tratamento em reabilitação aos
moradores na área rural, que encontram grandes dificuldades financeiras e locomoção por falta de
transporte público ou privado, que acabam desistindo, não tendo nenhum atendimento de
Fisioterapia". "Justificativa: Segundo o último censo 2010, a população do município de Duque de
Caxias tem 855.048 habitantes, sendo distribuídos em quatro distritos e necessita de um olhar mais
atento por parte do poder público e da sociedade como um todo, para que seja atendida dentro das suas
necessidades e possa viver com liberdade e sem limites no seu município: No 4 distrito (Xerém) de
Duque de Caxias, com uma população de aproximadamente 60.000 habitantes, contamos com a
Unidade Pré Hospitalar de Xerém que atende aos pacientes de diversos programas. Por não ter
estrutura adequada, equipamentos e profissionais para atender pacientes de baixa e média
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complexidade na área de traumatologia e reumatologia acabam dificultando o atendimento de
pacientes da própria Unidade, formando uma fila de espera de 600 pessoas, sendo 70% mulheres e
30% homens, todos com faixa etária entre 45 e 75 anos; Como acontece no restante do município de
Duque de Caxias, o 4 distrito de Xerém é o único que não consta com atendimento de nenhuma unidade
pública ou terceirizada nesse seguimento para minimizar a situação dos pacientes dessa região, que
acabam se deslocando para o 1, 2, 3 distritos em busca de solução de seus problemas na área de
Fisioterapia e ou sem atendimentos". A Sr\ Daniele destacou que esse Centro terá seu organograma
específico para tratamento de fisioterapia. Informou qual será o Corpo Técnico: “Coordenador Técnico,
Fisioterapeuta, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e
Manutenção". A SC. Daniele enviou o Projeto antecipado para leitura dos Conselheiros. Em
prosseguimento passou a palavra para a Dra. Flávia fazer a leitura do documento que havia ficado
pendente. A Dra. Flavia fez a leitura do documento: “Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo e Diretoria do Caxias Futebol Clube”, que foi lido na íntegra, apenas pulando os dados
pessoais de cada participante e informou quem assinou o documento. Após a leitura do documento, os
Conselheiros se inscreveram para debate do tema: A Conselheira Vilna destacou que ninguém mais
do que ela quer que serviços sejam implantados em Xerém e que ela também está na fila para
atendimento de fisioterapia, dado o seu estado físico. Disse que na última reunião do Conselho Gestor
da UPH Xerém, o Vereador estava presente e falaram do tema. Disse que as informações das reuniões
do Conselho Gestor, acabam sendo levadas para vários funcionários da Unidade em forma de “fofoca” e
que não sabe que faz esse tipo de coisa e que chegaram a ouvir de um funcionário, que se o Centro de
Fisioterapia não for aprovado, é por culpa do Conselho. Disse que quer deixar claro que não foi o
Vereador quem falou esse tipo de coisa para os funcionários, pois ficou bem entendido durante a reunião
com o Vereador, que se o documento pendente fosse apresentado à Comissão Executiva até sexta-feira,
o Conselho não teria nenhum problema em aprovar e destacou que as coisas precisam ser cumpridas,
tendo em vista que posteriormente, havendo algum problema, os Conselheiros podem responder
judicialmente, bem como outras gestões que vierem no futuro, dizerem que algo foi aprovado de forma
errada pelo Conselho e que isso é uma coisa que chega a dar medo ultimamente e que quer deixar claro
que estão fazendo isso de forma preventiva. Disse que a Dr3. Flavia teria informado que o documento foi
apresentado nesta data ao Dr. Machado, mas que o mesmo que não chegou para ciência de toda a
Comissão Executiva e, por isso, se sente reticente de votar em alguma coisa, que só está sendo
apresentada nesse momento e destacou que na leitura no documento foi informada uma data errada de
2016 e não sabe dizer se foi digitada errada, e questionou o que aconteceu. Destacou que está falando
por ela, pois os demais membros da instituição que ela representa, não estão presentes nessa reunião, e
por isso, está manifestando a sua opinião pessoal. Que gostaria muito de aprovar o projeto e que gostaria
muito que os mesmo já estivesse funcionando na semana que vem, mas que ela não pode aprovar algo,
legislando em causa própria, que é preciso aprovar de forma consciente, para depois não demandar
problemas tanto para ela, como para os demais companheiros do Conselho. Disse que durante a
apresentação lhe surgiu dúvida e perguntou se o Centro de Fisioterapia só vai atender os pacientes de
Xerém e se o serviço que existe na UPH Xerém vai continuar, pois é outra preocupação. Disse que
finalmente pensaram nos moradores da área rural e perguntou se vai ter transporte para os pacientes da
área rural. Perguntou também como serão feitas as contratações, tendo em vista que a gestão vive
dizendo que não tem dinheiro para isso. O Conselheiro Antônio disse que um grupo do Conselho
esteve no local para ver onde funcionaria e a pendência era a questão do tempo que o serviço poderia
ficar no local, até por conta da preocupação que outras Unidades perderam seus espaços e ficam sem ter
para onde ir. E que por isso, a Comissão Executiva colocou que houvesse uma garantia, de forma que
em uma mudança de Governo, aquele espaço não deixasse de ser cedido. Disse que a Comissão pediu
que o documento tivesse essa garantia do tempo de cessão do espaço e que durante a leitura, não ouviu
essa informação. Disse que com relação à contratação também tem algo errado, pois durante os anos,
funcionários são aposentados, morrem, adoecem e o Município ainda bate no limite da LRF. Que no seu
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
entender não adianta colocar
funcionários
comDEcargo
comissionado,
pois isso não vai atender os
PREFEITURA
MUNICIPAL
DUQUE
DE CAXIAS
ONSI é1 preciso
IIO Ml \ l <avaliar
II' VI Dl
S VIdireito,
1)1
pacientes nas questões técnicas.( Que
isso
que não tem nada contra cargo, mas
que isso atrapalha na hora de oferecer os serviços e que a população fica prejudicada. Disse entender
que o gasto com o Cargo Comissionado que ele reclama, são aqueles excessivos, o que não atende o
pacienteXdiretamente.
Disse entender que se o documento estiver correto, com o prazo de cessão
,^ JV f\Os \
definido, que a sua opinião é que o Conselho deve aprovar. O Conselheiro Pedro disse que gostaria de
reiterar tudo o que já foi dito aqui e destacar com relação a questão da contratação de pessoal, que não
quer ser chato, nem exaustivo com esse assunto, mas já foi dito aqui que existe a dificuldade de
contratação, que tem a questão do MP, mas que a questão da engenharia econômica, não é tão simples,
mas ao mesmo tempo é bem objetiva e que mesmo as contratações de Cargos Comissionados entram no
cálculo da LRF e que por isso, é preciso estabelecer prioridades e lazer os remanejamentos. Lembrou
que ao longo dos anos. as pessoas se aposentam, morrem, adoecem e que por isso, a demanda tem
aumentado. Disse que essa semana foi ao Gramacho com o Dr. Machado e o Pires, pela Comissão de
Fiscalização e encontraram um local fantástico, tanto em termos de instalações, como os serviços, mas
que numa possível mudança de gestão, se perde o que não for solidificado e com as mudanças, muitos
funcionários saem. Disse que também teve a oportunidade de visitar o local onde será a Maternidade do
Terceiro Distrito e como a Dr11. Clara comentou anteriormente, é um espaço enorme que vai demandar
muita gente para trabalhar e questionou como será feito, se o Município já está limitado, já que o MP
está fazendo o dever dele e informando que não pode contratar mais ninguém e que, por isso. é preciso
pensar nas prioridades e fazer planejamento para dar certo. O Conselheiro Dr. Dalmir Machado disse
que com relação ao que foi lido pela Dr3. Flavia, a SC. Daniele chegou mais cedo e trouxe o documento
que ele leu e detectou o erro de digitação no ano em que a ata foi redigida e que o certo é 2019 e não
2016 e que faltou o principal no documento, que foi o prazo e que a responsável prometeu que essa
semana, até o dia 22. de trazer o documento assinado por todos os representantes, constando o prazo de
cessão de uso da área, independente se será de um, dois ou dez anos e destacou que ser for de apenas um
ano, o Conselho pode analisar se compensa ou não. Disse que segundo ele soube, a instalação dos
equipamentos não vão pesar nos cofres da Prefeitura, pois foram doados pelo 1METRO e que será um
ganho. Disse que não haverá pagamento de aluguel pelo uso do espaço e constando esse prazo, ele acha
de suma importância para a população e que a única despesa vai ser de pessoal e se não puder contratar,
a SMS pode apertar e tirar de outros lugares desde que não sufoque muito, que é preciso fazer esse
levantamento se não puder contratar. Disse que já conversou sobre isso com o Secretário, que é preciso
ter um organograma funcional, pois tem setores que estão precisando de pessoal e outros que estão
sobrando e fazendo isso, não é preciso contratar e apenas transferir, sem trazer prejuízos para o serviço.
Pediu que constasse em ata que a responsável da SMS vai providenciar o documento assinado até o dia
22 e entregar para a Secretária do Conselho de forma que encaminhe para o e-mail de todos os
Conselheiros para tomarem conhecimento. Disse que não sabe se é viável dessa forma, mas
independente disso, há a necessidade de aprovação do projeto, colocando essa ressalva. A Sr\ Daniele
respondeu as perguntas dos Conselheiros. Disse que com relação ao atendimento, que o Centro de
Fisioterapia está sendo instalado em Xerém que tem essa deficiência, mas vai atender aos outros
Distritos, mas que com certeza, os Munícipes do 4o Distrito serão mais beneficiados e priorizados. Com
relação ao transporte, disse que estão priorizando o 4o Distrito, para evitar que os pacientes saiam de
Xerém e que o projeto não prevê transporte. Disse que a UPH Xerém vai continuar com os atendimentos
de fisioterapia na própria Unidade. Disse que se a SMS não conseguir remanejar profissionais de outras
Unidades para o Centro de Fisioterapia, vai precisar contratar, mas destacou que serão apenas seis
profissionais para essa Unidade. A Conselheira Flávia disse que a proposta que ela tem é de aprovar o
projeto com a ressalva de acertar a data do documento e que seja colocado o prazo de cessão do espaço.
Disse que faz essa proposta, tendo em vista que as reuniões são mensais e um mês demora muito a
passar e será rápido o tempo de conseguir corrigir o documento, pois a Sr3. Daneiele conseguiu o
primeiro em cinco dias. Disse que a responsável conseguirá apresentar o documento em uma semana e
poderá passar novamente pela avaliação do Dr. Machado, que além de Conselheiro, é advogado e que
após a Secretária do Conselho encaminha imediatamente para todos os conselheiros. A Conselheira
Glória disse que tem uma questão, que se no documento a cessão for definida por seis meses ou um
ano, tendo em vista que nenhuma Diretoria é eterna e que votar dessa forma é complicado. Propôs
convocar reunião extraordinária, tão logo o documento seja apresentado com as correções, sugerindo
que poderão realizar essa extraordinária na sala do Conselho. O Conselheiro Dr. Dalmir Machado
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defendeu a proposta que o projeto seja aprovado nesta data com a ressalva de que o documento seja
apresentado com as correções devidas, ao Conselho de Saúde. A Conselheira Glória questionou se o
prazo que vier no documento for de apenas um ano, como será isso. O Conselheiro Dr. Dalmir
Machado disse se vier um prazo de um ano, com certeza a Prefeitura não vai aceitar. A Conselheira
Glória lembrou que quem está votando nesse momento é o Conselho e não a Prefeitura. A Sra. Daniele
disse que não entendeu o motivo de não ter entrado o prazo de cessão de utilização do espaço no
documento, pois isso já estaria acertado e que só recebeu o documento na véspera. A Conselheira
Glória disse que ninguém está desconfiando da responsável, mas o fato é que não estarão utilizando um
espaço público e se isso não tiver bem definido, alguém chega e pede para retirar. O Dr. Machado
sugeriu que aprove o projeto com a ressalva de que entre no documento o prazo de dez anos de cessão,
podendo ser prorrogado por mais dez anos. A Presidente, Dra. Clara disse que a Plenária tem duas
propostas, uma de aprovar o projeto com a ressalva da SMS apresentar ao Conselho, o documento com
as correções e a outra é de convocar uma reunião extraordinária, após o documento com as correções
ficar pronto e entregue ao Conselho. A Conselheira Vilna disse que como o Dr. Machado já defendeu a
primeira proposta, ela quer defender a segunda. Disse que defende a proposta da Conselheira Glória,
pois é fiel aos seus princípios e que não está desconfiando de ninguém e que até gostaria que na semana
que vem já estivesse tudo funcionando, mas que foi acertado durante a reunião com a Comissão
Executiva, de que o documento fosse apresentado, para que o Conselho pudesse votar e, que foi visto
aqui que o documento não veio contemplando o que foi solicitado pela Comissão Executiva e que
defende a proposta de aguardar que o documento fique pronto com as correções e que após se convoque
uma reunião extraordinária para votar o projeto e pediu que todos votem de acordo com os seus
princípios. O Conselheiro Dr. Dalmir Machado disse que se no dia da reunião da comissão executiva
lhe foi incumbido de ler o documento e analisar e o combinado foi que a responsável trouxesse o
documento hoje, assinado pelo Conselho Deliberativo do Clube, concordando com a cessão, o que foi
feito. Disse que leu o documento e encontrou essas diferenças e entendeu que é possível que a
responsável apresente o novo documento com as correções durante essa semana e que no mínimo seja
colocado o prazo de dez anos, com direito a renovação, podendo ser colocado até mais tempo, mas não
menos que dez anos. E que por isso, não vê motivos para prorrogar mais a votação e poder colocar logo
para funcionar, até pelo fato de que não vai ter custo nenhum. Disse que a Reunião Extraordinária não
vai mudar em nada o que acabou de falar e que será uma perda de tempo. Mais uma vez a Presidente,
Dr\ Clara, apresentou as duas propostas para a Plenária: Primeira Proposta - Conselheiros Dr.
Dalmir Machado e Flavia - que o projeto seja aprovado e que o documento seja apresentado ao
COMSADC, ainda essa semana com as correções/adendos que foram indicados - Votaram nessa
proposta: Conselheiros(as): Flavia Alves, Marcelo Rocha, Dalmir Machado, Zuleide Rocha, Menaide
Souza, Crislaine Alves e Alexandre Azeredo - Total de Sete Votos. Segunda Proposta - Conselheiras
Glória e Vilna - Que seja convocada uma reunião extraordinária na Sala do Conselho, para votação do
projeto, após o documento corrigido ser apresentado ao COMSADC - Votaram nessa proposta:
Conselheiros(as): Vilna Ferreira, Jose de Paula, Pedro Davi Silva, Carlos Alberto Vieira, Elyane
Pereira, Antônio Santos, Maria da Glória Santos e Rita Filgueiras - Total de Oito Votos. SENDO
APROVADA A SEGUNDA PROPOSTA. Em Prosseguimento, a Dra. Clara orientou que a SC.
Daniele providencie o documento o quanto antes e envie para a sala do Conselho para que possam
agendar a reunião extraordinária. Os Conselheiros Antônio e Vilna destacaram que tão logo o
documento seja entregue ao Conselho, a reunião será agendada. 08-) Centro de Imagem da Policlínica
- Ressonância/Tomografia/Densitometria - Pauta Solicitada pela Gestão da SMSDC Responsável do Centro de Imagem - Sr. Xerém / Diretor do Departamento de Planejamento - A
Presidente Dra. Clara, informou que os responsáveis pelo tema de pauta não puderem comparecer e,
por isso, o item será adiado. 09-) Apresentação do Grupo de Trabalho do Consultório de Rua Pauta Solicitada pelo Conselheiro Antônio - Departamento de Atenção Primária - O Sr. Hélio
Ferreira se apresentou para a Plenária, disse que é Psicólogo Clínico e apoiador da Coordenação de
CONSELHO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UBSs de equipe de populações
vulneráveis
de Consultório
deCAXIAS
Rua e da equipe de Sarapuí, MUNICIPAL
que precisa
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE DUQUE DE
DE SAUDE
ser conhecida melhor futuramente.
Disse que
foi IP
convidado
sobre
CONSELHO
Ml NK
U DE SAI para
1)1 falar sobre o Grupo de Trabalho
população em situação de rua e não especificamente sobre o Consultório de Rua, que é um equipamento
ligado a Política Nacional e que existe uma equipe de modalidade 2, no Município. Apresentação:
“DECRETO N° 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional para a
V
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá
outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição cpie lhe confere o art. 84.
inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA: Art. Io Fica instituída a Política Nacional para a
População em Situação de Rua, a ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos
previstos neste Decreto. Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação
de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza
os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como
moradia provisória". O Sr. Hélio destacou que a característica dessa população é a invisibilidade. Disse
que o Decreto é muito maior e que só trouxe um recorte e disse que é relevante fazer um link com a
questão do Grupo de Trabalho. Informou que o GT é intersetorial e que é uma ferramenta utilizada pela
Política Nacional de Humanizaçâo. "lntrsetorialidade: Ao mesmo tempo que incorpora a ideia de
equidade, integração e territorialidade, a intersetorialidade perpassa pelas diferentes políticas setoriais
como uma lógica de gestão, rompendo com modelos fragmentados de gestão em prol de um novo
modelo norteador que vise a superação da fragmentação mediante a articulação entre as políticas
públicas, ofertando ações conjuntas com outras políticas setoriais destinadas à proteção e inclusão
social, bem como o enfrentamento das expressões da questão social, tendo a participação de todos os
atores envolvidos para a consolidação dos direitos sociais". O Sr. Hélio disse que o GT engloba vários
atores, inclusive os usuários. Disse que resume Intersetorialidade como Comunicação. Destacou que o
Grupo de Trabalho é um conjunto de pessoas interessadas e quem participa não vai ouvir somente coisas
agradáveis. “GTH - Grupo de Trabalho de Humanizaçâo: 0 Grupo de Trabalho de Humanizaçâo
(GTH) é um encontro de pessoas interessadas em discutir o próprio serviço em que trabalham, ou que
utilizam. Pretende discutir também as relações estabelecidas entre eles. e de que maneira esse serviço
pode funcionar para melhorar o processo de trabalho e a qualidade da produção de saúde para todos.
Todos podem participar desse grupo, sejam profissionais da saúde, técnicos, funcionários,
coordenadores e também usuários. Participam todos os interessados na construção de propostas para
promover tanto ações humanizadoras, que melhorem o cuidado em saúde, quanto as inter-relações das
equipes e a democratização institucional na unidade de prestação de serviço ou nos órgãos das várias
instâncias do SUS. A participação dos gestores nos GTH mostra que dão grande importância à
construção coletiva da política pública de saúde". O Sr. Helio destacou que é muito importante o
debate. Informou: ''REUNIÃO NA DEFENSORIA PUBLICA (DPU): 16 11/2017 - I-Mapeamento do
CnaRjRJ: 2-Encontros regionais: 3-Fóruns de discussão: 4-Questionamenio sobre as políticas
assistenciais em detrimento de políticas afirmativas: 5-Diálogos com as secretarias, afim de que as
mesmas possam frequentar os fóruns: 6-Participação nas audiências públicas: 7-Publicizar e
democratizar as informações para a sociedade civil: 8-Elaborar ações que desenvolvam a autonomia
dos moradores de rua: 9-Dar suporte aos usuários dos serviços da CnaRDC, para que os mesmos
tenham mais acessibilidade aos serviços: 10- Ouvir as pessoas (história de vida): 11-Procurar parceria
com todos os DETRANS/R.J para que o morador de rua seja atendido no local onde mora: 12Instrumentalizar para o protagonismo: 13-Montar uma cartografia da população de rua do município
do Rio de Janeiro ". O Sr. Helio fez alguns destaques para os itens anteriores, dizendo que foram muito
importantes para o trabalho do GT. Disse que nos encontros/fóruns realizados observaram que muitas
pessoas que participaram, não sabiam da existência do Consultório de Rua e nem das políticas. Disse
que fez vários convites para as reuniões do GT, envolvendo o maior número de participantes possíveis,
inclusive da Secretaria de Assistência Social/Departamento de Enfrentamento à drogas e que foi
bastante polêmico aquele dia e destacou que é muito importante o debate. ''PARTICIPARAM DO I GT
POP RUA: CAPS AD, CAPS Adulto, CMS: Hospitais : Infantil Ismélia da Silveira e HMMRC
Policlínica Hospital Duque de Caxias: Secretarias Municipais: Assistência Social ( DEDAF), CENTRO
POP), e Segurança Pública e Fundee e Defênsoria Pública de Duque de Caxias ". "II GT POP RUA:
TEMA: O IMPACTO DA NOVA POLÍTICA DE ATENÇÃO ÀS DROGAS PARA A POPULAÇÃO EM
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SITUAÇÃO DE RUA # Debate sobre Redução de danos e Comunidades Terapêuticas.
PARTICIPANTES : REPRESENTANTES DO DAP, UBS, DVS, DAS; CENTRO POP; COMSADC;
FUNDEC; DDP; SAE/CMS; SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA; REPRESENTANTES DA
REDE ESTADUAL DE SAÚDE/RJ" . "III GT POP RUA: "TEMA: QUAIS OS DESAFIOS E
IMPASSES ENFRENTADOS PELOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NA ATUALIDADE?
APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO CENTRO POP - DEBATE APÓS A APRESENTAÇÃO: 1Redução de danos; 2- Internação voluntária; 3- Políticas Públicas; 4- Lei n° 2.958 de 05 de junho de
2019 - Em 05, junho, 2019 - LEI N° 2.958 DE 05 DE JUNHO DE 2019. Estipula critérios para
formulação e implementação da Política Pública Municipal para a População em Situação de Rua Participantes: Representantes do DAP, DVS, DAS, Coordenação de UBS; HMMRC (Serviço Social,
Ouvidoria, Emergência Psiquiátrica); Policlínica Hospital Duque; UPH Campos Elíseos, CR.4S de
Saracuruna; UPA Beira Mar; UBS/DC; COMSADC; Guarda Municipal; CC LGBT- Baixada; SME
(Equipe Multiprofissional);Fundee; Defensoria/ DC; Secretaria do Meio Ambiente;Rede Estadual (
Resposta Rápida da Síftlis);UFRRJ; O Sr. Hélio disse que ficou de encaminhamento para o próximo
GT. trabalhar sobre a Lei mencionada acima e também procurar as comissões da Câmara de Vereadores,
para entender como tudo será feito. Disse que alguns Conselheiros do COMSADC participaram dos
encontros: Primeiro: Conselheiro Pires; Segundo: Conselheiros Antônio e Zuleide e Terceiro:
Conselheiro Sebastião(Tião). O Sr. Helio agradeceu pela oportunidade de apresentar o GT e convidou os
demais conselheiros para participarem dos próximos debates. Após a apresentação, os Conselheiros se
inscreveram para o debate do tema: O Conselheiro Antônio parabenizou ao Helio pelo trabalho.
Disse que lhe chamou a atenção, o Helio conseguir trazer isso para a intersetorialidade, pois é muito
difícil reunir diferentes instituições/secretarias. Lembrou que o Conselho Nacional de Saúde tem uma
“cadeira” para representantes dos Moradores de Rua e destacou que o Município estava atrasado em
relação a isso. Lembrou também que para essa população de rua, de acordo com a política nacional, não
é necessário ter residência para possuir o cartão do SUS e poder conseguir os
encaminhamentos/atendimentos nas diversas Unidades de Saúde e que o Profissional de Saúde precisa
ter conhecimento, para não colocar isso como uma exigência e o paciente acabar indo parar nas
emergências por falta de acompanhamento. A Conselheira Vilna parabenizou o Hélio pelo trabalho,
disse que o conhece há pouco tempo, mas que já virou fa. Disse que já viu que a Igreja está inserida,
pois o Conselheiro Sebastião está participando e que ele é Diácono da Igreja Católica, e destacou que foi
através do Dom Mauro que foi dado o pontapé inicial sobre os projetos de saúde em Duque de Caxias e
que o Sebastião iniciou esse Conselho de Saúde. Desejou que o Hélio tenha sempre muita força para
continuar o trabalho e que Deus abençoe toda a equipe e todas as pessoas de boa vontade que
participam. A Dr\ Clara também parabenizou o Helio pelo trabalho que vem realizando e agradeceu
pela apresentação, encerrando o tema, visto que não havia mais inscritos. 10-) Questionamento sobre
filas nas Unidades de Saúde - Pauta solicitada pela Conselheira Vilna que disse que prefere que a
gestão responda primeiramente sobre o assunto e que depois ele fará a sua fala a respeito. A Dra. Clara
disse que o representante da gestão que iria responder não está presente, mas que ela e a DrL Flávia
podem falar a respeito, iniciando pela Dra. Flávia que disse que todos os presentes devem ter
acompanhado através da mídia sobre a questão das filas nas Unidades e acredita que foi por isso que
surgiu o questionamento da Conselheira Vilna. Explicou que um dia após a questão da fila do CRAESM
em Xerém, foi feito um grupo de trabalho com todos os Diretores de todas as Unidades e que a reunião
aconteceu no gabinete do Prefeito, de forma que fossem traçadas algumas estratégias para acabar com as
filas. Disse que já existe um Call Center, que está funcionando provisoriamente na sala da Vigilância
Sanitária na SMSDC, que as consultas para a Policlínica continuam sendo agendadas através desse Call
Center. e destacou que ainda não tem uma resposta exata do que será feito, mas que a equipe está
tentando desenvolver da melhor maneira possível a forma dos agendamentos. Disse que já está sendo
divulgada a divisão por especialidades na Policlínica, para evitar congestionar as linhas telefônicas.
Destacou que esse trabalho está sendo realizado pela gestão, através do Subsecretário Sérgio Guedes, o
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretário de TI do Município,
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os agendamentos via telefone. Informou
queMItodos
os Diretores(as)
foram ouvidos(as), para que a gestão
conheça a realidade do Município. Disse que já tem uma nova reunião marcada para o dia 20 de Agosto.
no HMMRC, que tem um espaço maior e poderão participar também os Diretores das UBS, trazendo as
informações pertinentes, para que sejam mapeadas. Destacou que o trabalho está sendo feito em
conjunto,X.para que sejam respeitadas as particularidades das Unidades e que filas sempre acontecem,
não só na saúde, mas que a gestão está tentando resolver da melhor forma possível e tão logo o "desenho
final” fique pronto, será apresentado ao Conselho de Saúde para ciência e disse esperar que com essa
resposta, tenha contemplado a todos(as). A Dra. Clara disse que criou-se um drama midiático a respeito
de fila que existe na porta da Unidade/hospital e aí você tira essa fila e coloca dentro do sistema e ai
você tem o SISREG, o SER e parece que existe um holofote dentro desse Município e tudo se volta
contra uma fila. Disse que pode responder pelo CRAESM, disse que sempre achou, que apenas um dia
de marcação é uma crueldade e que já tinha conversado com a direção e eles disseram que já tinham
resolvido, mas não tinham e que agora a gestão vai tomar uma decisão e que também foi uma cobrança
do Prefeito. Disse que a reportagem pega algumas pessoas na fila para entrevistar, algumas que até
conseguiram ser atendidas e fizeram suas marcações. Destacou que o grande problema não é a fila e sim
a falta de marcação, pois se a pessoa fica na fila, mas consegue atingir o seu objetivo, ela fica satisfeita.
O que a gestão vai fazer é tentar aprimorar para melhorar o atendimento, mas destacou que tem os
"senãos” quando tira o paciente da fila e coloca em outra "fila”, pois de qualquer forma continua tendo
fila e que ninguém pode atirar a primeira pedra, pois o SISREG e o SER têm uma fila imensa e a
SMSDC também tem fila no sistema e a única vantagem é que o paciente não está exposto ao sol. etc. e
que em sua opinião, a fila sempre existirá na saúde pública e que é preciso tentar fazer alguma coisa
para tentar melhorar e deixar de ser o grande "holofote” e fazer o paciente ter uma condição melhor de
resposta. A Dra. Flávia disse que todos são conhecedores do que acontece na mídia e muitos repórteres
chegam na Unidade para tentar pegar alguma coisa errada, mesmo que esteja tudo correndo bem. ficam
interpelando as pessoas para ouvir o que eles querem ouvir e que isso aconteceu essa semana com
relação à vacinação em uma das Unidades e destacou que todos os níveis da gestão estão tentando
encontrar a melhor solução para as questões da fila. A Conselheira Glória disse que a gestão é uma
continuidade e que as vezes acontece uma desconstrução e que em uma certa gestão passada da
SMSDC. a pessoa que entrava na Unidade, já saía com a próxima consulta agendada, para evitar futuros
problemas e disse que o que deu certo no passado pode ser copiado e evitar deixar o paciente pendurado
numa ligação para marcar consulta. Disse que muitas vezes o próprio gestor maior acaba causando esse
tipo de situação, quando marca com inúmeras pessoas, as quatro horas da manhã no Hospital Moacyr do
Carmo e acaba causando essa fila e vira holofote e que nem tudo precisa ser resolvido no HMMRC e o
gestor maior precisa ter esse entendimento e encaminhar adequadamente cada paciente para onde é
necessário ir. Disse que na próxima reunião o Sr. Sérgio Guedes precisa ser chamado para a reunião,
pois é necessário que o paciente que precisa ser reagendado, já saia com a consulta marcada da Unidade
e evitar congestionamento nas filas. Que o Secretário precisa entender a realidade e qual é o fluxo do
paciente e não mandar todos, indistintamente, para a porta do hospital e que os pacientes também não
podem depender de Vereador para ser atendido, sendo levado pela mão. que o fluxo precisa seguir o
curso normal e que isso tudo tem que ser debatido com o Sr. Sérgio, pois o sistema não é maravilha que
dizem que é. O Conselheiro Antônio disse que a Glória colocou bem as questões aqui e que pegar as
pessoas pela mão para ser atendido é burlar a fila e gerar mais fila. Disse que se gasta dinheiro com
cargo comissionado, mas não gasta com Psicólogo, por exemplo, que está precisando no H11S. Disse
que precisa ter toda uma reorganização e cada um pensar no seu papel dentro do Município para que as
coisas funcionem. Que não adianta só colocar computador, que é preciso ter profissionais para atender
as pacientes, pois caso contrário o sistema não vai resolver as demandas. Disse que até o SISREG não
está funcionando porque faltam serviços, que estão até fechando. A Dr\ Flávia disse que como o
Antônio mencionou, a SMS pode ter o melhor dos sistemas, mas estamos lidando com pessoas e não se
pode achar que o Clínico que atendeu o paciente e nem examinou paciente é igual ao outro que
examinou do pé a cabeça e acabou achando que o paciente não tinha nada. e que é. por isso. que estão
sentando para ouvir todos os Diretores(as) para entender o que acontece em cada Unidade e, em
conjunto, encontrarem as soluções. Que a grande questão é o fato de lidar com pessoas que também têm
seus problemas e que intercorrências acontecerão, por melhor que seja o sistema e não tem como a SMS
moldar cada profissional e que a rede do Município é grande e demanda mais tempo para entender as
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especificidades e passar para o Conselho ajudar na divulgação. A Conselheira Vilna disse que é muito
ruim que sejam sempre as mesmas pessoas a virem falar, que gostaria muito que outros conselheiros
emitissem a sua opinião ou até convidados pedissem a fala e que isso é longe de ser um privilégio é uma
“marcação de caras”. Disse que essa pauta foi solicitada, pois estavam na Conferência em Brasília e a
toda hora chegava uma mensagem falando desse problema das filas na mídia e, por isso, foi solicitada a
pauta e parabenizou a gestão que trouxe uma resposta rápida, mas que a questão dos programas, precisa
ser corrigida e que as consultas já saiam marcadas e que é o papel do Conselho defender o Usuário e
ninguém quer brigar e sim tentar ajudar a encontrar a solução. Disse que assim como a Glória falou, a
fila não é só cultural e que o próprio Secretário cria fila, mandando as pessoas irem para o hospital às
quatro horas da madrugada. Disse que essa semana houve reunião na UPH Xerém e o representante da
Direção informou que vão marcar consulta presencial, por dia da especialidade, mas que ela leu na
mídia que por enquanto as UPHS não vão entrar no Cal Center, e que a direção da UPH Xerém deu a
entender que não iria aderir ao Cal Center, mas quer saber se será dessa forma ou se isso é temporário. A
Dra. Flávia disse que até as UBS vão entrar no Cal Center. A Conselheira Vilna disse que entendeu
dessa forma, mas que na próxima reunião do Conselho Gestor da Unidade, vai procurar saber melhor
sobre isso com a Direção, pois é uma preocupação do Conselho Gestor, zelar pela Unidade. O
Conselheiro Pedro disse que a questão maior é a fluidez e que hoje falta isso, pelas razões que já foram
colocadas aqui. Disse que também não pode deixar de dizer sobre o esforço da gestão em tentar
resolver, mas que é muito difícil tentar solucionar se não se sabe exatamente o que se tem em cada
Unidade. Que uma coisa está encadeada a outra. Disse que é preciso ter em mãos todas as informações
para ver o que poderá ser feito, até pelas questões econômicas que o Município passa hoje e que é
preciso olhar de maneira macro, caso contrário não vai conseguir fazer funcionar. E destacou que o
acontece em Duque de Caxias, não é só aqui, acontece em toda a baixada e o sistema não funciona.
Lembrou que há alguns anos o SUS não contava com o volume de recursos e incentivos e as coisas
funcionavam, que o Município era até referência e a dinâmica era feira para funcionar, eram poucos
profissionais, mas era um quadro efetivo, o gestor sabia com quem podia contar e hoje tem muita coisa
que é virtual e você não consegue visualizar. Disse que vê o esforço da gestão e das Direções das
Unidades para fazer funcionar, mas é um esforço que não dá o resultado que deveria dar. Disse que a
mídia infere o problema na cabeça da pessoa, mas não apresenta a solução. Que é preciso discutir em
questões no macro, evitando perder tempo, que é preciso encontrar soluções, ampliando o debate e
trazendo experiências de outras regiões e modelos de gestão que funcionem. O Conselheiro Antônio
passou a palavra para a Sra. Josiane que cumprimentou a todos(as), agradeceu a oportunidade de se
pronunciar e disse que quando estão no Conselho, é para falar da população que tanto precisa de
socorro. Disse que a UPH de Campos Elíseos possui Assistente Social e já conversou com ela sobre o
fato que vai mencionar. Disse que alguns Usuários precisam de atendimento na Unidade e por não ter
seus documentos, por ter sido roubado ou perdido, não conseguem ser atendidos e que no seu entender
todo cidadão tem direito a rede de saúde pública e entende que os Vereadores precisam fiscalizar as
Unidades de sua região, para verificar como estão acontecendo os atendimentos. Falou que haverá uma
Ação Social em Campos Elíseos que vai debater sobre erros médicos, citou o caso da menina “Iasmim”
que estava com dengue e que provavelmente foi a óbito por erro médico e que esse será um dos casos a
ser debatido nessa Ação Social. 11-) Boletim Informativo da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora de Duque de Caxias (CISTT) - Pauta Solicitada pelo Conselheiro
Pires - o tema foi adiado, pois os responsáveis não puderam comparecer. A reunião foi encerrada às
12:00 h. Eu, Cláudia Regina de Jesus A. dos Santos, Secretária Executiva do COMSADC, redigi e lavrei
a presente ata em livro próprio, para que após aprovada venha a surtir seus efeitos legais. Duque de
Caxias, 17 de Agosto de 2019.
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RESOLUÇÃO N° 041/COMSADC/2019
Plenária

do

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr3. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro 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 Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme destaques registrados em Ata. a implantação do
Centro de Especialidades Odontológicas - Tipo 1 (CEO - TIPO I) da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, em Xerém - 4o Distrito, a funcionar na pelo prazo de cinco anos, iniciando em
Setembro de 2019 e findando em Setembro de 2024, no "Terminal Rodoviário de Xerém - Duque
de Caxias - RJ”, conforme Termo de Cessão da Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e
Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE, apresentado ao COMSADC pela Gestão da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias (cópia em anexo);
Art. 2" - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de CaXias, 16 de Setembro de 2019
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dias do mês de 'S CRCDA b fOde 2019 na companhia de
Aos
Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE,
com sede na Rua Visconde de Inhaúma n° 65, Centro - Rio de Janeiro/RJ, perante as
testemunhas abaixo assinadas, presentes, de um lado, o ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, neste ato pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CODERTE, inscrita no CNPJ/MF sob. o n°42.467.191/0001-46, representada pelo seu
Diretor-Presidente, AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, brasileiro,
divorciado, bacharel em Direito, portador da carteira de identidade n° 05212357-7,
expedida pelo DIC/ DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o n° 647.760.007-25, e por seu
Diretor de Administração e Finanças, JOSÉ MUCIO GUSMÃO PORTO, brasileiro,
divorciado, Contador, portador da carteira de identidade n° 0567108666, expedida pelo
ÍFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 734.083.287-49, doravante designado simplesmente
CEDENTE, e, de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE
CAXIAS/RJ, entidade dotada de personalidade jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.138.328/0001-50, com sede na Alameda Dona
Esmeralda, n° 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias - RJ, representada neste ato
pelo seu Prefeito, Sr. WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, casado, portador da
Governo do Estado
Rio de Janeiro
carreira de identidade n° 084.731.983
- do
IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n°
de Estado de Transportes
013.118.467-94, residente e Secretaria
domiciliado
nesta cidade, designada simplesmente
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

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

/

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
DENOMINADO “TERMINAL RODOVIÁRIO DE
XERÉM - DUQUE DE CAXIAS - RJ”, LOCALIZADO
COM FRENTE PARA A AV. VENÂNCIA, E LATERAL
ESQUERDA PARA AS RUAS JOSÉ DE PAULA E
DJALMA, NO BAIRRO DE XERÉM - DUQUE DE
CAXIAS, QUE ENTRE SI FIRMAM A COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
E
TERMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CODERTE, COMO CEDENTE, E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.

í

Cláudia Regina de .1. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

1
CESSIONÁRIA, é firmado o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL, abaixo descrito, ora denominado simplesmente IMÓVEL, com fundamento
no processo administrativo E-10/004/602/2019, que sé regerá pelas normas da Lei n°
13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações, Lei Complementar n° 8, de 25 de outubro
de 1977 e alterações, aplicando-se a este Termo suas disposições irrestrita e
incondicionalmente, bem como as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO IMÓVEL
O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto bem imóvel denominado “Terminal
Rodoviário de Xerém - Duque de Caxias - RJ”, localizado com frente para a Avenida
Venância, e lateral esquerda para as ruas José de Paula e Djalma, no bairro de Xerém Duque de Caxias. O complexo conta com 06 (seis) baias verticais, sanitários para os
rodoviários, sanitários para o público geral e para deficientes, área de manobra e área
denominada “Shopping Center” do qual a CODERTE é senhora e possuidora.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA E FINALIDADE
O IMÓVEL está sendo entregue, neste ato, a CESSIONÁRIA e será destinado,
exciusivamente, para implantação do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas,
bem como para o desenvolvimento de atividades municipais voltadas ao atendimento da
população, sem obtenção de receita. Fica vedada sua destinação para finalidade diversa,
sob pena de rescisão de pleno direito do presente instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Ao IMÓVEL não poderá ser dada destinação diversa daquela mencionada no caput
desta cláusula, salvo prévia autorização da CODERTE sobre a possibilidade do seu uso
para nova destinação à exploração comercial, com ressarcimento à CODERTE, a ser
formalizada por termo aditivo, sob pena de extinção da cessão.

HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 041/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019. do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A presente cessão de uso se rege pelo disposto nos artigos 40 a 43 da Lei Complementar
n° 8, de 25.10.1977, com as suas alterações, bem como pelas demais normas legais em
vigor ou que venham a ser posteriormente editadas sobre a utilização de imóveis do
patrimônio estadual.

Quarta-feira
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Boletim Oficial
Secretaria de Estado de Transportes
25 deCompanhia
Setembro
de
2019
de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODÊRTE do Município
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Govemo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
A presente cessão de uso vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da
data da assinatura deste instrumento, ficando a plena eficácia do mesmo condicionada a
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos os encargos e despesas decorrentes do atendimento
ao disposto no parágrafo primeiro, desta cláusula, correrão por conta da
CESSIONÁRIA, ficando aderidas aos imóveis todas as alterações nele realizadas para
tal finalidade, sem que assista a este qualquer direito a indenização, restituição ou
retenção.

CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO
Peia presente cessão de uso, conforme art. 40 da Lei Complementar n° 8, de 25 de
outubro de 1977, a CESSIONÁRIA será responsável pelos encargos, conforme
descritos na Cláusula Sexta - Da Conservação do Imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Finda a cessão de uso, reverterão automaticamente ao
patrimônio da CODERTE, sem direito à indenização ou à retenção em favor da
CESSIONÁRIA, todas as construções, benfeitorias, equipamentos e/ou instalações
existentes no imóvel, assegurado a CODERTE, contudo, o direito de exigir a sua
reposição à situação anterior e a indenização das perdas e danos que lhe venham a ser
causados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: a receita auferida com os valores de Tarifa de Embarque
do Terminal - TET permanecerá em favor da CODERTE.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO
Obriga-se a CESSIONÁRIA a assegurar o acesso ao imóvel objeto da cessão aos
servidores da CODERTE ou de outras repartições estaduais, incumbidos de tarefas de
fiscalização geral, ou em particular, de verificação do cumprimento das disposições do
presente Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores referentes à Tarifa de Embarque dos
Terminais - TET; serão pagos pelas empresas de ônibus que operam no Terminal
diretamente à CODERTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para o efetivo controle de operação das empresas de
ônibus que utilizam o Terminal Rodoviário deverá ser mantida a área do imóvel
destinado à administração da CODERTE, para fiscalização concernente aos embarques
de passageiros nos ônibus e as Tarifas de Embarque do Terminal - TET pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A execução do presente Termo será acompanhada e
fiscalizada por representante da CODERTE especialmente designado pelo Senhor
Diretor-Presidente, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO QUARTO: A CESSIONÁRIA neste ato se compromete a gestionar
junto às Empresas, de ônibus que operam no Terminal, para quitar os débitos existentes
e regularizarem mensalmente suas obrigações para com a CODERTE, bem como que
cumpram as devidas paradas para embarque e desembarque de passageiros nas baias
constantes do referido Terminal, a fim de evitar a solução de continuidade do presente
Termo de Cessão de Uso.

CLÁUSULA NONA: DO SEGURO CONTRA FOGO/INCÊNDIO
Cabe a CESSIONÁRIA o pagamento do prêmio de seguro contrafogo/incêndio
correspondente ao valor do IMÓVEL, que será fixado pela CODERTE, pela avaliação
prévia para fins de seguro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O seguro mencionado no caput desta cláusula terá como
beneficiário o Estado do Rio de Janeiro, na forma do Decreto n° 25.731, de 18/11/99.

PARÁGRAFO QUINTO: A CESSIONÁRIA continuará diligenciando em relação a
prestação de contas do dispêndio financeiro referente ao Convênio de Cooperação
Técnica e Financeira entre o Estado do Rio de Janeiro, DETRO e a CODERTE, n°
001/2006/SECTRAN, realizado em 2006, diante do repasse para a CESSIONÁRIA no
valor de R$ 5.266.751,01, para a construção do Terminal Rodoviário, quanto à
necessidade de observar os critérios
pela IN. 45/2018, expedida pela
Governo do estabelecidos
Estado do Rio de Janeiro
Estado de
Auditoria Geral do Estado do Secretaria
Rio de deJaneiro
- Transportes
AGE, em seu artigo 8o, no tocante ao
Companhia
de Desenvolvimento
Rodoviário
e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE
prazo para
o cumprimento
da referida
obrigação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O seguro deverá ser renovado anualmente, enquanto
perdurar a cessão do imóvel, até sua efetiva devolução.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento do seguro a que alude a presente cláusula
Governo do Estado do Rio de Janeiro
deverá ser comprovado perante
a CODERTE, cabendo à CESSIONÁRIA remeter os
Secretaria de Estado de Transportes
documentos
necessários.
Companhia
de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE
j

PARÁGRAFO QUARTO: As renovações anuais serão comprovadas no prazo de 7
(sete) dias da sua efetivação.

CLÁUSULA SEXTA: DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
Obriga-se a CESSIONÁRIA a bem conservar o imóvel cujo uso lhe é cedido, a manter e
pagar todas as despesas de manutenção, conservação e taxas de consumo tais como,
energia elétrica, água/esgoto, taxa de incêndio, IPTU, mantendo-o permanente limpo e
em bom estado de conservação, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua
guarda, até a efetiva devolução.

5

PARÁGRAFO QUINTO: A organização, formação e operação de Brigada de
Incêndio, de acordo com as nonnas contidas na ABNT e das disposições do Corpo de
Bombeiro, serão por encargos e responsabilidades da CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS
A CODERTE não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações
assumidas pela CESSIONÁRIA com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do
uso do imóvel objeto deste Termo. Da mesma forma, a CODERTE não será
responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em
decorrência de atos da CESSIONÁRIA ou de seus empregados, subordinados,
prepostos ou contratantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CESSIONÁRIA notificar as empresas de
transporte coletivo de passageiros intermunicipais que operam no Terminal Rodoviário
de Xerém - Duque de Caxias - RJ, a efetuarem, o pagamento dos débitos referentes às
Tarifas de Embarque de passageiros qúe lhes compete diretamente à CODERTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Extinta, por qualquer motivo, a presente cessão de uso,
deverá a CESSIONÁRIA restituir a CODERTE, em condições de uso, salvo o desgaste
natural, na forma do caput desta cláusula, promovendo todas as reposições e
substituições que se fizerem necessárias, respeitadas as características dos materiais,
bem como sua qualidade e quantidade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: OUTROS ENCARGOS
A CESSIONÁRIA fica obrigado a pagar toda e qualquer despesa, tributos, tarifas,
custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram
direta ou indiretamente deste Termo ou da utilização do IMÓVEL, bem como da
atividade para a qúal a presente cessão é outorgada, inclusive encargos previdenciários,
trabalhistas e securitários, cabendo a CESSIONÁRIA providenciar, especialmente, os
alvarás e seguros o,brigatónos legalmente exigíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS
E vedado a CESSIONÁRIA realizar construções ou benfeitorias, sejam estas de que
natureza forem, sem prévia e expressa autorização da CODERTE, devendo a
montagem de equipamentos ou a realização de construções subordinarem-se, também,
às autorizações e aos licenciamentos específicos das autoridades estaduais e municipais
competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CESSIONÁRIA não terá direito a qualquer indenização
por parte da CODERTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da
atividade que se propõe a realizar no imóvel objeto deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNPA: RESTRIÇÕES OUTRAS NO EXERCÍCIO
DOS DIREITOS DESTA CESSÃO '

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Obriga-se a CESSIONARLA, sob pena de rescisão do
presente Termo, quando da execução de obras de reforma e adaptação dos imóveis às
suas necessidades, .a promover todas as adequações capazes de assegurar o livre acesso
a pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida nos imóveis, para
utilização com segurança e autonomia, de todos os seus sistemas e meios de
comunicação, mediante, inclusive, a elirninação ou supressão de barreiras arquitetônicas
.eventualmente existentes, observando-se o disposto nos Decretos Estaduais n° 33.926,
de 18.09.2003 e 41.926, de 27.05.2008, assim como às normas técnicas da ABNT
nestes referidas.

A CESSIONÁRIA obriga-se, por si e sucessores:
a) a desocupar o IMÓVEL e restituí-lo a CODERTE, nas condições previstas neste
Termo, ao término1do prazo da cessão, sem que haja necessidade do envio de qualquer
interpelação ou nótificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por via
administrativa; j
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b) a não usar o imóvel para destinação diversa prevista na cláusula segunda deste termo;
c) a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte,
inciusive a seus eventuais sucessores, o imóvel objeto desta cessão ou os direitos e
obrigações dela decorrentes, salvo expressa e prévia decisão autorizativa do Sr.
Governador do Estado e celebração de termo aditivo para tal finalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA FORÇA MAIOR
Em caso de incêndio ou da ocorrência de qualquer outro motivo que venha a impedir,
total ou parcialmente, o uso do imóvel para as finalidades a que se destina, poderá a
CODERTE, mediante decisão de seu Diretor-Presidente, a seu exclusivo critério:
a) considerar terminada a cessão de uso, sem que a CESSIONÁRIA tenha direito a
qualquer indenização, seja a que título for, ou
b) suspender o prazo da vigência deste Termo, não considerando como efetiva
utilização do imóvel o período equivalente ao das obras de restauração ou impedimento
provisório do uso deste, devendo, em tal caso, ser lavrado aditamento ao presente termo.

CLÁUSULA DÉCIMA-OUARTA: DAS CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO
Finda, a qualquer tempo, a cessão de uso, deverá a CESSIONÁRIA restituir o
IMÓVEL em perfeitas condições de uso, conservação e habhabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA-OÜINTA: DA REMOÇÃO DE BENS
Finda a cessão de uso ou verificado o abandono do imóvel pela CESSIONÁRIA,
poderá a CODERTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens não
incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do
imóvel, sejam da CESSIONÁRIA ou de seus empregados, subordinados, prepostos,
contratantes ou terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os bens mencionados no caput desta cláusula poderão
ser removidos pela CODERTE para o local de sua escolha, não ficando este
do Estado
do Riovenham
de Janeiro a ser causados, antes, durante
responsável por qualquer danoGovemo
que aos
mesmos
Secretaria de Estado de Transportes
ou depois
da remoção
compulsória,
nem
tampouco
pelado Rio
suadeguarda,
cujas despesas
Companhia
de Desenvolvimento
Rodoviário
e Terminais
do Estado
Janeiro - CODERTE
ficam a cargo da CESSIONÁRIA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Decorridos 2 (dois) anos do seu recolhimento, os bens
particulares removidos do IMÓVEL serão vendidos em hasta pública, devendo as
importâncias respectivas ser levadas a crédito de conta de depósitos, até a habilitação do
legítimo proprietário, quando, então, se fará restituição, na forma regulamentar, se não
houver ocorrido a prescrição, nos termos do art. 129 da Lei Estadual n° 287/79.
7I
CLÁUSULA
DÉCIMA-SEXTA:
DAS
PENALIDADES
PELO
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Sem prejuízo da rescisão deste Termo, no caso do. descumprimento de qualquer
obrigação legal ou ora assumida, ou ainda na hipótese de eventual infração a quaisquer
dos deveres previstos, ficará a CESSIONÁRIA sujeita a arcar com multa
correspondente à 3.000 (três mil) UFIR-RJ, a ser paga em moeda corrente.

I - publicação no Diário Oficial do Estado, com a indicação do número do processo e
nome da CESSIONÁRIA;
íí - por via postal, mediante comunicação registrada e endereçada a CESSIONÁRIA,
com aviso de recebimento (A.R.);
III - pela ciência que do ato venha a ter a CESSIONÁRIA: a) no processo, em razão de
comparecimento espontâneo ou a chamado da CODERTE; b) pelo recebimento de auto
de infração ou documento análogo.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DO RITO PROCESSUAL
A cobrança de quaisquer quantias devidas a CODERTE e decorrentes do presente
Termo, inclusive multas, far-se-á pelo processo de execução, mediante inscrição em
Dívida Ativa, na forma da Lei n° 6830/80.
PARÁGRAFO ÚNICO: Por essa via a CODERTE poderá cobrar não apenas o
principal devido, mas ainda juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária,
muita contratual, fixada em 10% (dez por cento) do valor do débito, e os honorários de
advogado, pré-fixados estes em 20% (vinte por cento) do valor em cobrança, além das
custas e despesas do processo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A fiscalização orçamentária respeitará o disposto na deliberação TCE-RJ n° 208, suas
aiterações, e aos demais dispositivos de controle externo os quais a CODERTE esteja
jurisdicionada.
CLÁUSULA VTGÉSLMA-PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO
O presente termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro
de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, por conta da CODERTE, ficando
condicionada a essa publicação a plena eficácia do mesmo.
PARÁGRAFO ÚNICO: O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA: FORO
Fica eleito o foro central da Governo
Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
do Estado do Rio de Janeiro
dirimir qualquer questão oriunda
do presente
ou de sua execução, renunciando a
Secretaria
de EstadoTermo
de Transportes
Companhia de Desenvolvimento
e Terminais
do Estado
do Rio
de Janeiro
- CODERTE
CESSIONÁRIA,
por si e seus Rodoviário
sucessores,
a qualquer
outro
foro
que tenha
ou venha a
ter, por mais privilegiado que seja.
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes
CLÁUSULA
VIGÉSIMA-TERCEIRA:
DAS CONDIÇÕES JURÍDICO-9
Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro - CODERTE
PESSOAIS
A CESSIONÁRIA apresenta, neste ato, toda a documentação legal comprovando o
atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratuxa deste termo,
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES JURÍDICOque,
lido e achado conforme, é rubricado e assinado pelas partes interessadas, pelas tes
PESSOAIS
temunhas
abaixo assinadas.
A CESSIONÁRIA
apresenta, neste ato, toda a documentação legal comprovando o

atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratuxa deste termo,
que, lido e achado conforme, é rubricado
e assinado
pelas partes interessadas, pelas tes
CEDENTE
- Q >DERTE
temunhas abaixo assinadas.
CEDENTE - Q >DERTE

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO
O descumprimento, pela CESSIONÁRIA, de qualquer de suas obrigações dará a
CODERTE o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente cessão,
mediante aviso com antecedência (mínima) de 90 (noventa) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será considerado descumprimento das condições
avençadas, para fins de rescisão, o mau uso do IMÓVEL, a alteração de sua destinação,
a não realização imotivada do inventário no prazo estipulado, a falta de remessa do dito
documento, a não execução de obras de reforma para assegurar o livre acesso a pessoas
portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida, assim como a não comprovação da
realização da remuneração ou do cumprimento do encargo, cabendo, neste caso, a
ocupação do imóvel pela CODERTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos de processo administrativo, assegurado a CESSIONÁRIA o
direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

AROLDO ANTONTC) DE
Diretor-PresMei
AROLDO ANTONTC) DE
Diretor-PresMei
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Rescindida a cessão, a CODERTE, de pleno direito, se
reintegrará na posse do imóvel e de todos os bens afetados à cessão, oponível inclusive
a eventuais cessionários e ocupantes.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES
A CESSIONÁRIA será notificada das decisões ou dos despachos proferidos ou que lhe
formulem exigências, por qualquer uma das seguintes formas:
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RESOLUÇÃO N° 044/COMSADC/2019

RESOLUÇÃO N° 042/COMSADC/2019
“Tornar Pública deliberação da Plenária
COMSADC, nos termos que menciona”
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Df. Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
Considerando deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, em Reunião
Ordinária realizada no dia 14 de Setembro 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 efeitos, conforme
registrado em Ata. a saída do Conselheiro Dalrnir Machado, da Comissão de Orçamento e
Finanças do COMSADC, por solicitação do próprio, ficando a Comissão composta com os
seguintes membros:
ATUAL COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS:
Segmento Usuários:
- Maria da Glória Ferreira dos Santos e;
- Carlos Alberto Pires.
Segmento Profissionais de Saúde:
- Antônio Pereira dos Santos
Segmento Gestores:
- Flávia Alves da Costa
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
: , Uarvafho
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Resolução editada por

do

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2019, no Auditório do Hospital Municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, que seja publicada Resolução
com a Deliberação de que o Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias cumpra a Portaria
da Atenção Básica, principalmente ao que se refere aos vínculos trabalhistas com os profissionais
da Estratégia de Saúde da Família.

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
I íi\
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Dr1. Clara Lucia C. dos Santos C
Presidente do COMSADC
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Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

Plenária

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, IV. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
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Cláudia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC
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Cláudia Regina de J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC

HOMOLOGO

HOMOLOGO

Em cumprimento ao disposto no § 2o. do Art. Io. da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 042/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019, do Conselho Municipal de
Saúde de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Fevereiro de 201.9....... ...._____
i

p r o t o c o l o d e r e c s b u v í &a ito

Recebido por:

— DE JANEIRO
ESTADO L
DOu RIO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE DUQUE
DE CAXIAS
: Díiía:
Washington
Reis
de Oliveira
( ONSE1.I IO Ml MCI PAI 1)1 SAÚDE
Prefeito Municipal

Em cumprimento ao disposto no § 2o. do Art. Io. da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 044/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias,
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
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“Tornar Público a Deliberação da Plenária do
COMSADC, nos termos que menciona”
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dra. Clara Lúcia Corrêa dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2019, no Auditório do Hospital Municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,
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RESOLUÇÃO N° 043/COMSADC/2019

MUNICIPAL

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

Plenária

do

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, DC. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2019, no Auditório do Hospital Municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Duque de Caxias.

RESOLVE:
Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que foi
aprovado pela Plenária, a criação do “Grupo de Trabalho para Acompanhar as Ações
desenvolvidas pela Atenção Básica do Município”, sendo que os nomes dos representantes serão
definidos na próxima Plenária.
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019
Ura. ClaraLucui í. S. Carvalho
o

,.

Subsecretária de Monitoramento
Regulação e Fiscalização em Sáúde
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Clara Lucia Corrêa dos Santos Carvalho 05e)v
Presidente do COMSADC

RESOLVE:
A rt. I o - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata. o Boletim Informático da
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Duque de Caxias (CISFT),
que vai publicizar as suas ações e cuja redação do documento, ficará a cargo dos membros da
CTSTT, com a indicação da Plenária do COMSADC de que seja disponilibizado, de preferência,
através da internet.
A rt. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Cçrxj.as. 16 de Setembro de 2019
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Claudia Regina aé J. A. dos Santos
Secretária Executiva do COMSADC
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Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142, de 28/12/1990, homologo a
Resolução n° 043/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019
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Resolução n° 045/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019, do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019
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RESOLUÇÃO N° 046/COMSADC/2019
"Tornar Pública a Deliberação tia
COMSADC, nos termos que menciona”

Plenária

PORTARIA N° 000040/SMPS - GGIM/2019
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada. DiA Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.

O Senhor Secretário Municipal de Políticas de Segurança. Infraestrutura Urbana e
Gestões Tecnológicas. ROBSON PASCHOAL ALVES ANDRÉ, matrícula 35.804-5. no
uso de suas atribuições legais.

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2019. no Auditório do Hospital Municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias.

CONSIDERANDO que o Decreto 6.964/2018 (Regulamento Disciplinar da Guarda
Municipal de Duque de Caxias), no seu art. 21, VI, trata como infração disciplinar de natureza
média afastar-se, momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deva encontrar-se por
força de escala, ordem ou disposições legais;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que o Decreto 6.964/2018 (Regulamento Disciplinar da Guarda
Municipal de Duque de Caxias), no seu art. 21, VII, trata como infração disciplinar de
natureza média deixar de apresentar-se, nos prazos estabelecidos, sem motivo justificado, nos
locais em que deva comparecer;

Art. Io - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do
Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata. que seja publicada Resolução
com a Deliberação de que o Relatório de Prestação de Contas da Gestão, a cada Quadrimestre, seja
apresentado em Reunião Extraordinária para o COMSADC, em data anterior à Audiência Pública
e que os prazos sejam devidamente cumpridos, quando do envio dos documentos para análise da
Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho.

CONSIDERANDO que o Decreto 6.964/2018 (Regulamento Disciplinar da Guarda
Municipal de Duque de Caxias), no seu art. 22, IV. trata como infração disciplinar de natureza
grave abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019

RESOLVE:

i) ira. ClaraLúciat. S. Carvalho
Subsecretária de Monitoramento

Regulação e Fiscalização em Saíidr

Dr1. Clara Lucia C.Tlos Santos C a r v á l h o f
Presidente do COMSADC

Artigo Io. Esta Portaria disciplina a troca de plantões e escalas da Guarda Municipal.

Artigo 2o. O Guarda Municipal que esteja terminando o plantão não poderá se ausentar
do posto de trabalho até ser rendido pelo próximo Guarda Municipal a ocupar o referido
posto.

Secretária Executiva do COMSADC
HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o, do Art. Io, da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 046/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019. do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019

Artigo 3o. Em caso de ausência sem motivo no posto de trabalho designado, o
Comandante será avisado imediatamente pelo Guarda Municipal que estiver no término do
plantão ou escala, e tal infração será anotada em livro de registro próprio.
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Atenciosamente.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, por sua
Presidente Infra assinada, Dr’. Clara Luicia C. dos Santos Carvalho, no uso de suas atribuições
legais.
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Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em
Reunião Ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2019. no Auditório do Hospital Municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Duque de Caxias,

RIO DEdeJANEIRO
Secretário Municipal
Políticas de Segurança,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DUQUE
DE CAXIAS
Infraestrutura
Urbana e DE
Gestões
Tecnológicas

SECRETARIA MUNICIPAL
DE POLÍTICAS
DE SEGURANÇA,
Matrícula
35.804-5
INFRAESTRUTURA URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS

RESOLVE:

PORTARIA N° 000041/SMPS - GGIM/2019

A rt. I o - Tornar do conhecimento público, para todos os fins e efeitos, que a Plenária do

Conselho Municipal de Saúde aprovou, conforme registrado em Ata, o nome da Conselheira Maria
da Glória Ferreira dos Santos para participar do Treinamento para o Sistema CEP/CONEP com os
Comitês de Ética dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo - Dias 11 e 12 de Novembro no
Auditório do Hospital do Câncer I - Praça Cruz Vermelha, 23 - Centro - RJ, representando o
COMSADC.

A Autoridade Municipal de Trânsito, HÉLIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES,
matrícula 37.137-8, conforme o Decreto 7.101/2018, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que os artigos 24, 80 e 95 do Código de Transito Brasileiro dá à
Autoridade de Trânsito o Poder de Polícia sobre o cumprimento e a aplicação da sinalização
viária;

A rt. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir desta data.
Duque de Caxias. 16 de Setembro de 2019
\
i ira.
Clarafttcw l . i. tarvaUii
1 ú
Subsecretária de Monitoramento
li

RESOLVE:
Artigo Io. Será realizada a revitalização da pintura da faixa de pedestres durante o mês
de agosto de 2019, nos seguintes endereços:

Regulação e Fiscalização em Sauí:

Dr”. Clara Lucia C. dos Santos Carvalho
Presidente do COMSADC

CRM 52 57138-5

Ma' 05929-'

Resolução editá^por

I - Rua Tabelião Silmar Silva, entre os supermercados “Prezunic” e “Tubarão”;

y
y xtiF [
CTàudia Regina de J. A. doà Santos
Secretária Executiva do COMSADC

II - Avenida Nilo Peçanha, próximo às ruas Tenente José Dias e Sete de Setembro.

Artigo 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HOMOLOGO
Em cumprimento ao disposto no § 2o. do Art. Io, da Lei n° 8.142. de 28/12/1990. homologo a
Resolução n° 047/COMSADC/2019 de 16 de Setembro de 2019. do Conselho Municipal de Saúde
de Duque de Caxias.
Duque de Caxias, 16 de Setembro de 2019
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RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA,
INFRAESTRUTURA URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA,
INFRAESTRUTURA URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS

PORTARIA Nu000042/SMPS - GGIM/2019

PORTARIA N° 000043/SMPS - GGIM/2019

A Autoridade Municipal de Trânsito, HÉLIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES,
matrícula 37.137-8, conforme o Decreto 7.101/2018, no uso de suas atribuições legais,

A Autoridade Municipal de Trânsito, HÉLIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES,
matrícula 37.137-8, conforme o Decreto 7.101/2018, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o artigo 47 do CTB determina que quando proibido o
estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou
desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a
locomoção de pedestres, e a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento;

CONSIDERANDO o reordenamento implementado na Avenida Nilo Peçanha no dia
09 de setembro do corrente ano, pela Fiscalização de Posturas, setor pertencente à Secretaria
Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas;

CONSIDERANDO que cabe ao Departamento Municipal de Trânsito promover
ações no sentido de manter e melhorar a fluidez do tráfego nas vias públicas do município;
RESOLVE:

CONSIDERANDO a definição pelo Departamento de Trânsito de área específica
para CARGA e DESCARGA entre os números 272 e 296 da Avenida Nilo Peçanha;
CONSIDERANDO que o Ponto de Táxi na citada via possui por decreto nove carros
e que o espaço para estes carros foi reduzido em função do reordenamento realizado na citada
via;

Artigo Io. Ficam demarcadas como área de Carga e Descarga o espaço compreendido
na Avenida Nilo Peçanha, entre os números 272 e 296.
Artigo 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLVE;

Artigo Io. Fica estabelecido, em comum acordo com a Secretaria Municipal de
Transportes e Serviços Públicos, como área de APOIO para três carros, a esquina da Rua
Etelvina Chaves, respeitando a marca de canalização, objetivando contemplar somente os
veículos de aluguel que estão estabelecidos com ponto na Avenida Nilo Peçanha.

Atenciosamente,

H+H IO JOSí:RIBEIRO RODRIGUES
Autoriãacte-Mimicipal de Trânsito
Matrícula
37.137-8
RIO DE JANEIRO

Artigo 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA,
INFRAESTRUTURA URBANA E GESTÕES TECNOLÓGICAS

Atenciosamente,

A.

PORTARIA N° 000042/SMPS - GGIM/2019

HÉLIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES
Autoridade Municipal de Trânsito
Matrícula 37.137-8

A Autoridade Municipal de Trânsito, HÉLIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES,
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DUQUE DE
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Praça Governador Roberto Silveira. 31 - 4" andar. Bairro: 25 de Agosto - Duque de Caxias - R.l. CEP: 25.075-005
Contatos: 2775-8808 e 2772-6168
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Praça Governador Roberto Silveira. 3 1 - 4 ° andar. Bairro: 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ. CEP: 25.075-005
RESOLVE:
Contatos: 2775-8808 e 2772-6168
Email: sepol(5)duquedecaxias.rj.gov.br

EXTRATO

Artigo Io. Fica estabelecido que todas as 10 (dez) vagas posicionadas ao lado esquerdo
da Rua Onézio Soares da Silva, em toda a sua extensão, são destinadas à Secretaria Municipal
de Políticas de Segurança. Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas.

TERMO:

Termo de contrato de prestação de serviços, lavrado sob o n.ü
013/2019, conforme processo administrativo de n.Q000.098/2019.

PARTES:

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de
Caxias e A. M. MOZER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,,
inscrita no CNPJ sob o n.s 31.139.508/0001-07.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é o fornecimento de material
hidráulico para atender as dem andas dos serviços de manutenção,
recuperação e conservação da instalações prediais da Sede da
FUNDEC e suas unidades de ensino e conveniada, em
conformidade com o processo administrativo ns 098/2019, conforme
o Edital n.Q 012/2019 do pregão presencial n.u 004/2019 e seus
respectivos anexos. O valor global do presente contrato é de R$
19.991,00 (dezenove mil novecentos e noventa e um reais) e correrá
à conta do program a de trabalho 10002.12.122.0001.2163, natureza
de despesa 3.3.90.30.00, Fonte 00, com cobertura através da Nota de
Empenho n- 281 e do Programa de Trabalho 10002.12.363.0008.2168,
natureza de despesa 3.3.90.30.00, Fonte 00, com cobertura através
da Nota de Empenho n.Q282, sendo ambas as notas datadas de 05
de setembro de 2019.

PRAZO:

O termo inicial da vigência do presente contrato se dará a partir da
assinatura do presente instrumento e terá o prazo de 12 (doze)
meses.

Atenciosamente,

HELmJQÃEURIBKlRO RODRIGUES
Autoridade Municipal de Trânsito
Matrícula 37.137-8

K

/**? i ' ]

EST A D O DO RIO D E JA N E IR O

CONSIDERANDO que cabe ao
Municipal de Trânsito promover
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ações no sentido de manter e melhorar a fluidez do tráfego nas vias públicas do município;

Artigo 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Duque de Caxias, 16 de setembro de 2019.

JOILSON ANTÔNIO CARDOSO DO NASCIMENTO
0
Presidente da Fundee
Matrícula 240.259-2
PROTOCOLO UE RECEBIMENTO
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TERMO:

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

FU N D EC - Fundação de Apoio a Esco la Técnica, Ciência, Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas S o cia is de Duque de C axias

PODER LEGISLATIVO
ATOS DO PRESIDENTE

Termo de contrato de prestação de serviços, lavrado sob o n.014/2019, conforme processo administrativo de n.Q000.021/2019.

PO RTA RIA Ng 383/2019

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

DU Q U E D E

CAXIAS

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de
Caxias e ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.B33.389.747/0001-32.

O objeto do presente contrato é o fornecimento de materiais
permanentes para atender a dem anda dos centros de ensino Fundee
no curso NR-10 e EPTS gerais, em conformidade com o processo
administrativo nQ 021/2019, conforme o Edital n.ü 014/2019 do
pregão presencial n.L> 006/2019 e seus respectivos anexos. O valor
global do presente contrato é de R$ 17.650,00 (dezessete mil
seiscentos e cinquenta reais) e correrá à conta do program a de
trabalho 10002.12.363.0008.2168, natureza de despesa 4.4.90.52.00,
Fonte 00, com cobertura através da Nota de Empenho nü 272 , sendo
a nota datada de 26 de agosto de 2019.

O PRESÍDENT E DA CÂMARA MUNICIPA L DE DUQUE DE CAXIAS,
no use da atribuiçáo
que lhe confere o Art. 43e, inciso I da Lei número 1.506 de 14 de
janeiro de 2000.

RESOLVE:

Exonerar LUCIANO PASSOS SILVA, matrícula C3075/4 do cargo
em comissão de
ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIV O, símbolo CCM/1, a contar de 30
de junho de 2019.

Duque de Caxias, 23 de juiho de 2019.

O termo inicial da vigência do presente contrato se dará a partir da
assinatura do presente instrumento e terá o prazo de 30 (trinta)
dias.

Duque
16 de setembro de 2019.
ESTADO DO
RIO de
DECaxias,
JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte,
Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias
N ANTÔNIO CARDOSO DO NASCIMENTO

(Omitida do BO 6743)

Presidente da Fundee
M atrícula 240.259-2

OTOCULO DE RECEBIMENTO j

'OW

C E P 25085-131 - Duque de C axias
Tel.: 21-2672-5650

HOMOLOGO e RATIFICO o Pregão Presencial n° 013/2019, de
acordo com o Art. 1o, da Lei Federal n° 10.520/2002, em favor da
empresa NIU SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA-EPP , cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de veículos em caráter não eventual, com quilometragem
livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico
administrativas da FUNDEC, no valor total de R$377.299,68
(trezentos e setenta e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos) conforme processo administrativo n°
000.360/2018.
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REPUBLICACÂO DE HOMOLOGAÇÃO
(ERRATA DE PUBLICAÇÃO)

hA L

? Recebido f • —
...._jLis-.SwNo que se refere à publicação do dia 23 de agosto de 2019,í tendo em vista um
erro material na data de homologação do Pregão Presencial n° 01/2018. Onde se
lê: Data da homologação: 07/05/2019 Leia-se: Data da homologação: 07/06/2019

Pregão Presencial n°. 01/2018
Processo n°. 0434/2017
Data da Homologação: 07/06/2019
Homologado por: Sandro Ribeiro Pedrosa (Presidente da Câmara Municipal de
Duque de Caxias)
Vistos, etc.

Tendo em vista o parecer da Controladoria Geral e da Consultoria
Jurídica, RATIFICO a necessidade do registro de preços de materiais de
informática para os diversos setores da Câmara Municipal de Duque de
Caxias, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial n°. 01/2018 e
AUTORIZO a contratação da Empresa Monica Valéria da Silva Freitas Equipamentos Hospitalares EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°.
11.152.442/0001-70, vencedora dos itens 1, 2, 4 a 9, 11, 12, 14 a 21 da
Licitação, com base na Lei n°. 10.520/2002, Decreto Municipal n°.
4.294/2003, Decreto Municipal n°. 4.999/2006 e Lei n°. 8.666/93, autorizando
a EMISSÃO da devida ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Duque de Caxias, 24 de setembro de 2019.

No que se refere aos itens que não tiveram vencedores AUTORIZO
A ABERTURA DE NOVO CERTAME para contratação dos itens
remanescentes, haja vista não ter acudido licitantes interessados em oferecer
proposta de preços ou ter recebido a administração pública propostas válidas.
Duque de Caxía<L9(7 de junho de 2019.

SANDRO RIBEIRO PEDROSA
Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias
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