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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI N° 3019 DE 11 DE MAIO DE 2020.

Cria a Comissão Permanente 
de Avaliação de Imposto sobre 
Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis, vinculada à 
Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento.

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

Art. 1o Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, a Comissão Permanente de Avaliação de 
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, com a 
finalidade de apurar os valores dos imóveis para fins de definição da 
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis (ITBI).

Art. 2o A Comissão a que se refere o art. 1o desta Lei tem o 
objetivo de apurar a base de cálculo mediante arbitramento, sempre 
que não houver concordância com o valor declarado pelo contribuinte 
ou o imóvel ultrapassar os limites deste Município.

Art. 3o A Comissão a que se refere o art. 1o desta Lei será 
composta por 1 (um) Presidente e até 4 (quatro) membros, sendo, no 
mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) integrantes, todos nomeados 
em ato próprio pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste artigo 
será ocupada por Servidores com formação acadêmica nas áreas de 
Administração, Arquitetura, Direito e/ou Engenharia.

Estado do Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 4o Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 
aos membros da Comissão de que trata esta Lei a gratificação 
constante na alínea “i”, inciso II, do art. 59 da Lei Municipal n° 1.506, 
de 14 de janeiro de 2000.

§1° A gratificação a que se refere o caput deste artigo 
corresponderá ao percentual de 40% (quarenta por cento), incidente 
sobre o vencimento-base, no caso de Servidor efetivo, e sobre o 
respectivo Símbolo, quando se tratar de Servidor comissionado.

§ 2o Quando se tratar de Servidor efetivo que também ocupe 
cargo em comissão, este poderá optar pela incidência sobre o 
vencimento-base ou sobre o Símbolo.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em
11 de maio de 2020.

Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI N° 3020 DE 11 DE MAIO DE 2020.
Acresce os incisos XIV e XV ao 
Anexo Único da Lei n° 2.307, de 
18 de dezembro de 2009, a fim de 
regulamentar a criação da Central 
de Atendimento Tributário on-line.

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

Art. 1o O Anexo Único da Lei n° 2.307, de 18 de dezembro de 2009, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“ANEXO ÚNICO

ATO FISCAL PONTUAÇÃO

(...) (...)

XIV -  Prestar atendimento 
on-line pela Central de 
Atendimento Tributário 
quando não estiver em 
plantão

16 (limitado a 50 
atendimentos por mês)

XV ~ Atuar em Serviço de 
Plantão on-line pela Central 
de Atendimento Tributário

400 (por dia)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 11de 
maio de 2020.
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DECRETO Nº7.576,DE 11 DE MAIO DE 2020. 
 

Dispõe sobre o enquadramento como Sociedade 
Uniprofissional para fins de aplicação do art. 113, § 
1º, alínea c, itens 1 e 2, da Lei Municipal nº1.664, de 
28 de novembro de 2002 (Código Tributário 
Municipal). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

8º,inc. II e art. 51, inc. IV da Lei Orgânica deste Município, 

Considerando que a regulamentação existente para o enquadramento no Regime Especial de 

Tributação das Sociedades Uniprofissionais é incompleta e deficitária para o atual quadro 
socioeconômico do município; 

Considerando que a Lei Complementar Federal nº116, de 31 de julho de 2003, não revogou o 

art. 9º do Decreto-Lei nº406, de 31 de dezembro de 1968, havendo previsão na legislação municipal para 
a aplicação do Regime Especial de Tributação para as Sociedades Uniprofissionais conforme previsto no 

artigo 113, § 1º, alínea "c", itens 1 e 2 do Código Tributário Municipal; 

Considerando a necessidade de regulamentar de forma clara o regime especial de tributação do 

Município de Duque de Caxias; e 

Considerando o Processo Administrativo nº 009/002298/2020, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Entende-se por Sociedade Uniprofissional aquela formada pela associação profissional 
de pessoas físicas para a prestação de serviços de caráter intelectual especializado, sem natureza 
empresarial, respondendo por seus atos, mesmo que para o exercício de sua profissão necessite do 
auxílio de outros colaboradores. 

Art. 2º Poderão constituir Sociedade Uniprofissional, obedecidas as demais disposições deste 
Decreto, as sociedades profissionais constituídas para a prestação dos seguintes serviços: 

I - médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, 
radiologia, tomografia e congêneres; 
II - enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária); 
III - médicos veterinários; 
IV - contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; 
V - agentes da propriedade industrial; 
VI - advogados; 
VII - engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 
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VIII - dentistas; 
IX - economistas; e 
X - psicólogos. 

§1º Consideram-se Sociedades Uniprofissionais para fins de enquadramento nas disposições do 
caput deste artigo: 

I - aquelas cujos sócios possuam, todos, a mesma habilitação profissional, na forma da 
legislação que regula o respectivo exercício da profissão; 

II - cujos serviços sejam prestados de forma pessoal e ilimitada; 
III - que exerçam atividade de natureza civil, de exercício profissional que não constitua 

elemento de empresa; 
IV - que não tenham como sócio pessoa jurídica ou que dela participe exclusivamente para 

aportar capital ou administrar ou que sejam sócios de outras sociedades; 
V - que não sejam filiais, sucursais, agências ou escritórios de representação de sociedades 

sediadas no exterior; 
VI - seus equipamentos, instrumentos e maquinário, sejam necessários à realização da atividade 

fim e usados exclusivamente pelo profissional habilitado na execução do serviço pessoal e intelectual em 
nome da sociedade; 

VII - que sejam constituídas exclusivamente para prestação de serviço. 

§ 2º Para cômputo, no cálculo mensal do imposto, do número de profissionais habilitados que, 
sem participação no quadro societário e sem vínculo empregatício, prestem serviços em nome da 
sociedade, considerar-se-á todo aquele que tiver prestado serviços no mês de competência. 

§ 3º No caso de sociedade que também possua estabelecimento (s), que tenham prestado 
serviços neste Município no mês de competência. 

§ 4º Na hipótese deste artigo, considera-se como início de atividade da sociedade 
Uniprofissional a data de sua inscrição no cadastro fiscal do Município, salvo prova em contrário. 

§ 5º Configura-se o encerramento da atividade de sociedade Uniprossional na data do registro 
da dissolução da sociedade no órgão fiscalizador da profissão, salvo prova em contrário, devendo a 
sociedade Uniprofissional encerrar suas atividades na forma da lei municipal. 

§ 6º Para fins do disposto neste Decreto considera-se: 

I - mesma habilitação profissional: todos os sócios que dela participem devem estar inscritos no 
mesmo órgão fiscalizador da profissão; 

II - profissional habilitado: aquele que satisfaz todos os requisitos necessários para o exercício 
da profissão, nos termos da legislação específica que regula a atividade profissional; 

III - exercício da mesma atividade: quando a atividade desenvolvida por todos os profissionais 
habilitados estiver enquadrada no mesmo item da lista do §5º do art. 104 da Lei Municipal nº 1.664, de 
28 de novembro de 2002, devendo corresponder a um único código de serviço;  
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IV - serviço prestado de forma pessoal: quando todas as etapas da execução da atividade forem 
desempenhadas por um único profissional habilitado (sócio, empregado ou não), não se admitindo que: 

a) haja divisão ou distribuição de partes do serviço contratado entre os profissionais habilitados 
da sociedade; 

b) o gerenciamento, coordenação ou planejamento das tarefas que compõem a prestação do 
serviço sejam realizados por um profissional distinto daquele que efetivamente executa a atividade; e 

c) haja repasse ou terceirização, assim entendido como a atribuição de parte ou de todo o 
serviço contratado a terceiros que não sejam integrantes do quadro de profissionais habilitados da 
sociedade. 

Art. 2º A formulação do pedido de enquadramento deve ser feita mediante solicitação à 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento com a apresentação dos seguintes documentos: 

I - Taxa de expediente; 
II - cartão do CNPJ; 
III - Alvará; 
IV - Atos Constitutivos e todas as alterações; 
V - última RAIS; 
VI - lista de empregados com cargo do ano corrente; 
VII -lista de prestadores de serviço, incluindo autônomos do ano corrente; 
VIII - registro no órgão de classe de cada um dos sócios, responsáveis técnicos, e demais 

prestadores de serviços, empregados ou não; 
IX - declaração dos sócios de que não é sócio de outras empresas; e 

X -certificados de CBMERJ e Vigilância Sanitária, se couber. 

§1º O enquadramento no regime especial de tributação deve ser renovado a cada 3 (três) anos 
contados do início do exercício seguinte ao enquadramento. 

§ 2º O pedido de renovação deve ser apresentado até o dia 31 de outubro, com a apresentação 
dos documentos relacionados no caput. 

Art. 3º O Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento poderá estabelecer as normas que se 
fizerem necessárias à aplicação de qualquer dispositivo deste regulamento. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário em especial o Decreto Municipal nº 6.485, de 4 de dezembro de 2014. 

Município de Duque de Caxias, 11de maio de 2020. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 7.577, DE 11 DE MAIO DE 2020. 

                                           

Abrem as unidades orçamentárias, crédito 
suplementar na importância de R$ 14.380.329,78 
(quatorze milhões, trezentos e oitenta mil, 
trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos).  

                                                                                                                

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no inciso I do art. 8º da Lei Municipal nº 3.009, de 30 de dezembro de 2019, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 009/000394/2020 e o inciso I do art. 7º da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

  

DECRETA: 

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, alterando o orçamento da Secretaria 
Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Obras (SMO), Fundo Municipal de Saúde (FMS), 
Defesa Civil (DC) e Encargos Especiais (EE), na forma do Anexo Único deste Decreto, no valor de R$ 
14.380.329,78 (quatorze milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos). 

Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o Quadro de Detalhamento 
de Despesa aprovado pelo Decreto Municipal nº 7.468, de 6 de janeiro de 2020, e o Plano Plurianual 
vigente. 

Art. 3º Os recursos compensatórios serão provenientes de anulação parcial de dotações 
orçamentárias, em conformidade com o inciso III do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos a 
partir de 11 de maio de 2020. 

 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 11 de maio de 2020. 

 

 

                                                                                                   

  
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal 
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ANEXO UNICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO DO DECRETO Nº 7577

Unidade Ficha Programa de Trabalho Elemento de
Despesa

Fonte Suplementação Anulação

104839001 930.000,00 0,00.12.361.0036.1048 3.3.90.39.0010.01SME 00

106439001 4.220.000,00 0,00.12.365.0036.1064 3.3.90.39.0010.01SME 00

221839003 1.215.363,99 0,00.15.122.0001.2218 3.3.90.39.0013.01SMO 00

223392021 1,00 0,00.17.512.0026.2233 3.3.90.92.0013.01SMO 02

225930031 6.000.000,00 0,00.10.302.0018.2259 3.3.90.30.0014.91FMS 03

228151001 524.964,79 0,00.06.182.0024.2281 4.4.90.51.0014.92DC 00

5109300 1.490.000,00 0,00.28.846.0900.510 3.3.90.93.0020.01EE 00

104852001 0,00 930.000,00.12.361.0036.1048 4.4.90.52.0010.01SME 00

209839004 0,00 2.720.000,00.12.361.0001.2098 3.3.90.39.0010.01SME 00

213639003 0,00 1.500.000,00.12.365.0001.2136 3.3.90.39.0010.01SME 00

222051003 0,00 250.000,00.15.451.0026.2220 4.4.90.51.0013.01SMO 00

222151001 0,00 200.000,00.15.451.0026.2221 4.4.90.51.0013.01SMO 00

222251001 0,00 200.000,00.15.451.0026.2222 4.4.90.51.0013.01SMO 00

222351003 0,00 200.000,00.15.451.0026.2223 4.4.90.51.0013.01SMO 00

223339021 0,00 1,00.17.512.0026.2233 3.3.90.39.0013.01SMO 02

220630001 0,00 524.964,79.10.122.0001.2206 3.3.90.30.0014.91FMS 00

225952031 0,00 6.000.000,00.10.302.0018.2259 4.4.90.52.0014.91FMS 03

5097100 0,00 1.490.000,00.28.843.0900.509 4.6.90.71.0020.01EE 00

5097100 0,00 365.363,99.28.843.0900.509 4.6.90.71.0020.01EE 00

14.380.329,78 14.380.329,78Total Geral

1 de 1
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DECRETO Nº7.578,DE 11 DE MAIO DE 2020. 

 
Dispõe sobre as medidas de prevenção e 
enfrentamento da propagação ao contágio 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) no 
Município de Duque de Caxias e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 

Orgânica deste Município, 
 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição da República; 

 
Considerando as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no Sistema Único de 

Saúde (SUS), que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, 
conforme o art. 289, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

 
Considerando a necessidade de regulamentação, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei Federal          

nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do “coronavírus” responsável pelo surto de 2019; 

 
Considerando o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020; 

 
Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e 

internacional, ou seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo 
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

 
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
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 Considerando o estado de exceção em decorrência da emergência de saúde pública decorrente 
do “coronavírus” (2019-nCoV); 

 
 Considerando a necessidade de manter a regularidade dos serviços municipais, com o fito de 
assegurar o pleno exercício dos serviços prestados aos contribuintes;  
 

Considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos inclusive como 
esteio para o fomento à economia local; 
  

Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia 
significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não 
se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; 
 

Considerando que o Decreto Estadual nº 47.000, de 26 de março de 2020, que dispôs sobre o 
funcionamento de instituição financeira, e deu outras providências; 

 
Considerando que o Decreto Estadual nº 47.001, de 26 de março de 2020, que dispôs sobre o 

funcionamento de estabelecimentos destinado a venda de material de construção, ferragem e de 
equipamento de proteção individual, e deu outras providências; e 

 
Considerando que o Decreto Estadual nº 47.002, de 26 de março de 2020, que dispôs sobre o 

funcionamento da indústria de óleo e gás onshore, e deu outras providências,  
 

 

DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19), EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 

coronavírus, vetor da COVID-19, bem como reconhece a manutenção da situação de emergência no 

âmbito do Município de Duque de Caxias por tempo indeterminado. 

Art. 2º Qualquer servidor público integrante da administração direta, autárquica ou 

fundacional, empregado público ou contratado por empresa que preste serviços para o Município de 

Duque de Caxias suas autarquias ou fundações, que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse 
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seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 

nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendimento expedido 

pelo Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

§1ºNas hipóteses do caput deste artigo, o servidor, empregado ou contratado por empresa que 

preste serviços para o Município de Duque de Caxias, suas autarquias e fundações deverá formalizar por 

qualquer meio legalmente admitido a comunicação à sua chefia imediata ou ao gestor do respectivo 

contrato. 

§2º Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar às empresas 

contratadas quanto a responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar 

seus funcionários quanto aos riscos do 2019-nCoV e quanto a necessidade de reportarem a ocorrência 

de sintomas descritos no caput, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso 

de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública. 

Art. 3º Ficam suspensos,até 31 de maio de 2020, todas as ações públicas municipais e eventos 

coletivos que possam causar aglomerações em áreas públicas, privadas, internas ou externas. 

Parágrafo único. Fica suspensa, até 31 de maio de 2020, a eficácia de toda e qualquer 

autorização vigente concedida por órgãos municipais para eventos particulares de qualquer natureza 

que gerem ou possam gerar aglomerações.  

Art. 4º Ficam suspensas, até 31 de maio de 2020, as aulas na rede pública municipal, sem 

prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação, devendo a 

Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência Tecnologia, Esporte, 

Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC) expediremato infralegal para 

regulamentar no âmbito exclusivo das unidades de ensino as medidas de que tratam o presente Decreto, 

ficando mantida rotina administrativa nas sedes dos respectivos órgãos. 

Parágrafo único. Os dias de aulas suspensos serão objeto de reposição em momento oportuno. 

Art. 5º Ficam suspensas, por prazo indeterminado, as visitas externas a pacientes 

diagnosticados com o novo coronavírus 2019-nCoV, internados na rede pública municipal de saúde. 

Art. 6º As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços à população em geral, 

deverão observar as boas práticas orientadoras emitidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e, 

ainda, realizar rotina de assepsia para desinfecção de torneiras, maçanetas, banheiros e de suas 

dependências. 
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Art. 7º Fica mantido de forma irrestrita o funcionamento pleno dos serviços de saúde 

prestados pela municipalidade, quais sejam aqueles prestados pelas seguintes unidades: hospitais, 

clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres. 

Parágrafo único. Fica suspensa toda e qualquer concessão de férias e/ou licenças para os 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

Art. 8º Fica mantido o funcionamento de forma irrestrita dos serviços da Guarda Municipal. 

Parágrafo único. Fica suspensa toda e qualquer concessão de férias e/ou licenças para os 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestões 

Tecnológicas. 

Art. 9º As reuniões administrativas dos órgãos da administração direta e indireta serão 

preferencialmente não presenciais (virtuais) utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de 

comunicação disponíveis. 

 
CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS E SUAS EXCEÇÕES 
 

Seção I 

Da Suspensão das Atividades 

Art. 10. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade 
na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-19), diante do aumento 
de pessoas contaminadas, FICAM SUSPENSOS, até 31 de maio de 2020, os seguintes: 

I - atividades coletivas de cinema, teatro e afins; 

II - funcionamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos similares; 

III - funcionamento de shopping centers, centros comerciais e estabelecimentos comerciais 
congêneres; 

IV - funcionamento de bar, boteco e afins; e 

V -frequência e/ou visita, pela população, a piscinas, clubes recreativos, rios, cachoeiras e 
Unidade de Conservação, no território deste Município. 
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Seção II 

Das Exceções à Suspensão 

Art. 11. A determinação do art. 10 deste Decreto não se aplica aos seguintes: 

I - supermercados, óticas, farmácias e serviços de saúde, tais como hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabelecimentos congêneres, ainda que em funcionamento no interior de shopping 
centers, centros comerciais e estabelecimentos comerciais congêneres; e 

 II - atividades de defesa nacional e de defesa civil. 

Art. 12. Fica autorizado o funcionamento de restaurante, lanchonete e estabelecimentos 
congêneres, limitando o atendimento ao público a 30% (trinta por cento) da sua capacidade de lotação, 
com a normalidade de entrega e retirada de alimentos no próprio estabelecimento. 

Parágrafo único. A presente medida de que trata este artigo não se aplica aos estabelecimentos 
sediados no interior de hotéis, pousadas e similares, que deverão funcionar apenas para os hospedes e 
colaboradores, como forma de assegurar as medidas de prevenção. 

Art. 13. Fica autorizado, em todo o Município de Duque de Caxias,o funcionamento 
supermercados e pequenos estabelecimentos, tais como: lojas de conveniência, depósito de bebidas, 
mercado de pequeno porte, açougue, aviário, padaria, lanchonete, hortifrúti e demais estabelecimentos 
congêneres que se destinam à venda de alimentos, bebidas, materiais de limpeza e/ou higiene pessoal, e 
demais estabelecimentos comerciais que possuam em seu CNAE os serviços de varejo e comercialização 
de produtos alimentícios,vedada a permanência continuada e a aglomeração de pessoas nesses locais. 

§ 1º Os estabelecimentos comerciais de que trata o caput do presente artigo, deverão atentar 
sobre a necessidade de afastamento entre os consumidores com distância mínima de 1 (um) metro e 
sem aglomeração de pessoas. 

§ 2º Cada estabelecimento deverá dispor de quantidade suficiente de colaboradores para 
assegurar o pleno funcionamento de suas atividades, como forma de garantir o abastecimento da 
população. 

§ 3º Os estabelecimentos deverão disponibilizar, sabonete líquido, papel toalha e água corrente 
para a correta assepsia de clientes e funcionários. 

§ 4ºAs feiras livres, que realizem a comercialização de produtos de gênero alimentício, serão 
regulamentadas por Portaria do Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos. 
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CAPÍTULO III 
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

Art. 14. Durante a vigência dos efeitos do estado de emergência, em caráter excepcional e 
como garantia da dignidade humana e o direito ao acesso aos serviços bancários, fica autorizado em 
todo o Município de Duque de Caxias o funcionamento de instituição financeira, vedada a aglomeração 
de pessoas no desempenho da atividade. 

§ 1º Para os fins deste Decreto considera-se instituição financeira: banco oficial ou privado, 
sociedade de crédito, associação de poupança, agência, posto de atendimento, setor de compensação, 
subagência, seção, cooperativa singular de crédito. 

§ 2º A determinação estabelecida no caput deste artigo se aplica também às Casas Lotéricas e 
correspondente de banco em funcionamento no Município de Duque de Caxias. 

Art. 15. O atendimento bancário presencial em agência, Casa Lotérica e demais 
correspondentes bancários, será limitado à ocupação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade 
física do local. 

Parágrafo único. O atendimento bancário presencial nas demais hipóteses será realizado, 
exclusivamente, por meio de caixas eletrônicos. 

Art. 16. As instituições financeiras previstas no art. 14 deverão esclarecer aos seus clientes, 
pelos canais de comunicação disponíveis, os meios remotos e eletrônicos oferecidos para a realização de 
operações financeiras com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas no interior das agências. 

Art. 17. Os estabelecimentos que permanecerem abertos, durante o horário de funcionamento 
deverão intensificar a higienização do estabelecimento, com adoção das seguintes medidas: 

I - restrição de aglomeração humana no interior de suas instalações, inclusive quando se tratar 
de ambientes abertos, orientando sobre o afastamento mínimo de 1 (um) metro; 

II - sanitização permanente de superfícies onde haja contato humano, com produto que 
assegure a eliminação do agente etiológico e pano e/ou papel multiuso descartável; 

III - manutenção das instalações sanitárias providas de lavatórios com água corrente e supridas 
de produtos destinados à higiene pessoal, tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro 
antisséptico, toalhas de papel para secagem das mãos e coletores dos resíduos dotados de tampa com 
acionamento sem contato manual; 

IV - orientação dos funcionários e colaboradores quanto às condutas de prevenção da 
transmissão do COVID-19; 
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V - antecipar, no mínimo, em 1 (uma) hora o atendimento exclusivo para grupos de risco nas 
agências selecionadas; e 

VI - liberação do abastecimento dos Terminais de Autoatendimento (ATMs), evitando que os 
clientes necessitem entrar na área interna da agência. 

Parágrafo único. É de responsabilidade dos estabelecimentos bancários garantir que o acesso 
em suas dependências se dê de maneira ordenada, de forma a evitar aglomerações. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADO A VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGEM E DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Art. 18. Durante a vigência do estado de emergência, em caráter excepcional, fica autorizado 
em todo o Município de Duque de Caxias o funcionamento de estabelecimento destinado a venda de 
material de construção, ferragem e equipamento de proteção individual, vedada a aglomeração de 
pessoas no desempenho das atividades. 

CAPÍTULO V 
DA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS ONSHORE 

 

Art. 19. Durante a vigência do estado de emergência, em caráter excepcional e como garantia 
da dignidade humana e o direito ao abastecimento de combustível e gás da população, fica autorizado 
em todo o Município de Duque de Caxias o funcionamento das atividades da indústria de óleo e gás 
onshore, vedada a aglomeração de pessoas no desempenho das atividades. 

 
CAPÍTULO VI 

DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL 
 

Art. 20. Fica determinada a redução em 70% (setenta por cento) do número de veículos 
destinados ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal. 

Art. 21. Os veículos em operação nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros 
de circulação municipaldeverão:  

I - circular com as janelas abertas, sempre que fisicamente possível; 

II - circular somente com passageiros sentados; e 
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III - serem higienizados internamente diariamente. 

Art. 22. Fica proibida a utilização do passe livre de estudante Municipal durante a vigência 
deste Decreto. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 

Art. 23. Os locais de atividades religiosas de qualquer natureza deverão observar o disposto no 
Decreto Municipal nº 7.545, de 27 de março de 2020. 

Art. 24. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório, como medida complementar à 
redução do contágio pelo Sars-Cov-2 (COVID 19), nos termos do Decreto Municipal nº 7.562, de 22 de 
abril de 2020. 

Art. 25. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 
competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei 
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal. 

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,  

Município de Duque de Caxias, 11de maio de 2020. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

Publicado no Boletim Oficial 

Nº 6839 do dia 11 de maio de 2020 
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

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

P O R T A R I A  N° 021/SMG/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

DETERMINAR, que seja credenciada junto à Secretaria Municipal de Fazenda, a 
funcionária abaixo relacionada, para recebimento de Suprimento de Fundos, 
descredenciando assim SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA.

MÁRIO CÉLIO DE FREITAS Matrícula n° Secretário de Trabalho,
39.124-7 Emprego e Renda

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Em, 06 de Maio de 2020

JOAO CARLOS OUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

« a » 4* 8

Setíe 9

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

P O R T A R I A  N°022/SMG/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

DESIGNAR, como Gerente Fiscal do Contrato de n° 01-006/2020, para sem prejuízo de suas 
funções, fiscalizar O FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE 
PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
conforme Procedimento Administrativo n° 003/000245/2020, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Governo, oriundo da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM 
BASE NO ART. 25, I, DA LEI N° 8.666/93, contratação da empresa NP CAPACITAÇÃO E 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. CNPJ: 07.797.967/0001-95

DIANA CRISTINA MACHADO DE 
ALMEIDA

Matrícula n° 
38.671-5

Gerente Fiscal

ALINE DE LIMA PAULINO Matrícula n° 
35.972-6

Fiscal

DANIEL DUARTE Matrícula n° 
38.089-0

Suplente

ADRIANA FERREIRA BRUM 
BODARTE DE SOUZA

Matrícula n° 
38.053-9

Suplente

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Em, 06 de Maio de 2020

\

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

Processo n°: 003/000490/2019

Fl:

HOMOLOGO E RATIFICO

Processo: 003/000490/2019

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 

Assunto: Ratifico Ato de Dispensa de Licitação

Objeto: Prestação de Serviços de confecção de Carteira de Identidade Funcional

HOMOLOGO E RATIFICO, o presente, dispensa de licitação referente ao 

processo administrativo: 003/000490/2019, para Prestação de Serviços de confecção de 

Carteira de Identidade Funcional, em conformidade de condições, descrição, 

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, com Fundamento legal 

no Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93 e fulcro no parecer n° 484/2019/CTCC/PGM, para 

que a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos em favor de VIACODE 

IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI -  EPP, inscrita no CNPJ n° 

15.569.836/0001-89, no valor global de R$ 4.380,00 (Quatro mil trezentos e oitenta 

reais), tudo conforme Ato de dispensa do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

JOÃO CARLOS I)E SpUSA BRECHA

Alameda Esmeralda, n°206, Jardim Primavera 
25215-260 Duque de Caxias - RJ

CPL – Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n^ 013/000016/2020, que segue abaixo:

TOMADA DE PREÇOS Ne 009/2020 

Processo n? 013/000016/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE - UBS OLAVO BILAC PORTE III, COM ÁREA TOTAL DE 348,27M2, localizado 
na Avenida Pedro Lessa, Qd. 24, Lt. 16, Jardim Olavo Bilac, l e distrito de Duque de Caxias, 
conforme especificações contidas no Memorial Justificativo e Descritivo (Anexo I), parte 
integrante do Edital.

HORA DO CERTAME: 26 DE MAIO DE 2020 
DATA: 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.segovffiduquedecaxias. rj.gov. br

DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS 
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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§  SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n° 014.001684-2019, que segue abaixo:

OBJETO: O Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos Referenciais da 
Grade, de uso em toda a Rede Municipal de Saúde, conforme condições e especificações 
contidas no Termo de Referência anexo I, parte integrante e inseparável deste edital, 
independentemente de transcrição, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DE 
DUQUE DE CAXIAS.

DATA E HORA DO CERTAME: 25 de Maio de 2020, às lO.OOh.
RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da 
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

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

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014.001684-2020

Mayara Lopes da Silva 
Pregoeira

Duque de Caxias, 11 de Maio de 2020.

Mayara Lopes da Silva 
Pregoeira

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
ECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 5 de Maio de 2.020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS, torna pública que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento -  
SMMAAA a Licença de Operação n° 025/2020 -  processo n° 
019/000.138/2020 emitida em 28 de abril de 2.020. Esta licença 
é válida até 28 de Abril de 2.025, trata-se de renovação de 
licença de operação para 2 Skids de abastecimento de 15 m3 
cada tanque, sendo um diesel e outro gasolina, localizado na 
Rua Silva Fernandez n° 275 -  Parque Duque no Município de 
Duque de Caxias.

ygèflio
fvqueüedo
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MAURÍCIO EUGEMtO FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos

«iCáíii t í

ESTADO DO RiO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 5 de Maio de 2.020.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS, toma pública que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento -  
SMMAAA a Licença de Operação n° 026/2020 -  processo n° 
019/000.139/2020 emitida em 28 de abril de 2.020. Esta licença 
é válida até 28 de Abril de 2.025, trata-se de renovação de 
licença de operação para 2 Skíds de abastecimento de 15 m3 
cada tanque, sendo um diesel e outro gasolina, localizado na 
Rua D S/N° -  Jardim Primavera no Município de Duque de 
Caxias

MAURÍCIO EUGENIO FIGUEIREDO 
Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Maurício Eugênio Figueiredo
Secretário Municipal de 

- Transportes e Serviços Públicas 
Matriulr 3524M

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

GRUPO DE TRABALHO COVID19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Aos sete dias do mês de maio de 2020, reuniu-se o grupo de trabalho COVID19 para discutir os 
encaminhamentos para o enfrentamento à Pandemia.

A demanda de urgência é a implantação da telefonia móvel equipamentos e comunicação destinados à 
Atenção Básica para atendimento inicial à população e auxílio na triagem dos possíveis casos suspeitos de 
COVID19.

Foi solicitada à Gerência Geral de Saúde celeridade na aquisição dos planos ou aquisição de pacotes de 
telefonia com urgência. A SECOM informou que entregará até 11 de maio os banners informativo da 
atenção básica. O DAGP informa que convocou os médicos socorristas para apresentação do DAS. Dos 
trinta e um profissionais apenas cinco se apresentaram no HMMRC. Decidiu-se que demais sofrerão as 
sanções cabíveis de acordo com o Estatuto de Servidor em vigência. Foi solicitado que o DAGP possua de 
pronto atendimento o número de servidores afastados por suspeita COVID19. O DAS organizou a 
notificação administrativa para que aconteça a implantação do atendimento da síndrome gripai leve nos 
ambulatórios das UPHs e no Centro Municipal de Saúde.

Registramos a doação de EPIs do tipo face shield a serem distribuídas pelo DAP e DAS aos füncionários 
administrativos tendo em vista ser material auxiliar não padronizado. Registra-se doações do CICY a ser 
referenciada pelo DAP, possíveis EPIs e insumos para a atenção básica. A DENF informou que está 
presencialmente na organização do quarto andar do HMMRC que será destinado ao serviço de atendimento 
à enfermaria COVID19, serão são 56 leitos, os equipamentos estão em fase de instalação.

Sem mais a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada.

Alameda James Franco, 03 -  Jardim Primavera 
Duque de Caxias-RJ-CEP.: 25215-265 . «m——- —; ^  . . . .
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