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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO N9 7.215, DE 7 DE MARCO DE 2019.

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

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

Considerando o Processo Administrativo n9 007/000516^019 e o Ofício 
n9 000370/SMPHU- GS/2019 da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação,

DECRETA:

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, o 
imóvel com área de 68,83 m2, situado na Avenida Teixeira Mendes, n9 108, Sobrado, Bairro Vila Sarapuí - 
l 9 Distrito deste Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade a implantação do 
Viaduto do Gramacho.

Art. 39 Fica autorizada a Procurado 
desapropriação nos termos do art. 15 do Dec 
devidas providências necessárias a efetivação

ria Geral do Município a declarar urgência na presente 
reto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 
o presente Decreto.

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

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 7 de março de 2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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DECRETO N9 7.216, DE 7 DE MARCO DE 2019.

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

Altera o Decreto n9 6.743, de 2 de janeiro de 2017, 
para alterar as estruturas administrativas 
mencionadas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 188, § 29, da Lei Orgânica deste Município,

Considerando o Processo Administrativo n- 003/000355/2018, o Memorando 
n9 09 /SMG/2019 da Secretaria Municipal de Governo.

DECRETA:

Art. 1  ̂ Altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Controle Interno e 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

I - fica remanejado um cargo em comissão, Assistente do Secretário (símbolo CC/1) localizado 

no item "1.1", letra "k" do Anexo I do Decreto n9 6.743, de 2017;

II - fica transformado, em decorrência do inciso I deste artigo um cargo em comissão, Assessor 

de Gabinete (símbolo CC/1), localizando-se no item "2", letra "v" do Anexo I do Decreto n9 6.743, de 

2017; e

III - o valor, relativo a alteração de estrutura deste artigo, fica descrito na tabela abaixo:

Art. 18 CARGO Secret. Código Símbolo REMANEJA CRIA SALDO

1 Assistente do Secretário SMCI K 1.1 CC/1 R$ 4.000,00 -

II Assessor de Gabinete SMS V-2 CC/1 - R$ 4.000,00 -

Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 7 de março de 2019.

WASHINGTON/REIS DE.OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

DECRETO N9 7.217. DE 8 DE MARCO DE 2019.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 8^, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando o Processo Administrativo n9 007/000531/2019 e o Ofício 
n9 38^SMPHU- GS/2019 da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, o 
imóvel com área de 208m2, situado na Rua Márcio Santos da Silva, n9 11 A, Bairro Mantiquira (Xerém) - 
49 Distrito deste Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade a implantação do 
Parque Linear de Xerém.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 8 de março de 2019.

DECRETA:

WAS1 REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

DECRETO N9 7.218, DE 8 DE MARÇO DE 2019.

Autoriza o processo de Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social (Reurb-S) para a região 
conhecida como "Morro do Garibaldi", e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 
Orgânica deste município, com fundamentos nos arts. 6- e 182 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e no teor normativo da Lei Federal n5 13.465, de 11 de julho de 2017,

Considerando o Processo Administrativo ne 007/000514/2019;

Considerando a edição da Lei Federal ng 13.465, de 2017 que estabelece normas e procedimentos 
para a implantação de Regularização Fundiária de núcleos urbanos informais;

Considerando o acelerado processo de ocupação irregular neste Município e a necessidade em 
promover a regularização fundiária, a fim de criar meios para consolidação de ocupações urbanas, com 
criação de infraestrutura necessária;

Considerando a carência neste Município de áreas regularizadas para implementação de 
equipamentos públicos para atendimento da população;

Considerando a continuidade no processo E-19/314/295/2015 do Instituto de Terras e Cartografia do 
Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), onde visa a Regularização Fundiária da Comunidade conhecida como 
"Morro do Garibaldi";

Considerando que ficou demonstrado, após o cadastro social realizado pelo ITERJ, que a 
Comunidade é ocupada por população predominantemente de baixa renda,

Art. 1? Fica, nos termos do art. 32 da Lei Federal 13.465, de 2017, AUTORIZADO a instauração do 
processo de Regularização Fundiária Urbana, qualificada a regularização como Interesse Social (Reurb-S) do 
Núcleo Urbano Informal Consolidado (art. 11, III da Lei Federal n? 13.465, de 2017), da Comunidade do 
"Morro do Gagibaldi", localizada no Bairro Graças, neste Município, com fundamentos nos arts. 13, inciso I e 
32 da Lei Federal 13.465, de 2017.

Art. 2- Fica reconhecido o interesse público na regularização deste núcleo, tendo em vista ser um 
assentamento com população predominantemente de baixa renda, com poucos equipamentos públicos 
executados e uma grande demanda da população pela infraestrutura pública.

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogada as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 8 de março de 2019.

DECRETA:

\

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 375/GP/2019
Colocando a Disposição,da Câmara Municipal de Duque de 
Caxias, a contar de 01 de junhode 2017, o servidor ROMÁRIO 
BAHIA FERNANDES, matrícula nº 13765-7, conforme Processo 
nº 55.281/2017, com ônus para esta Municipalidade.
Em 07/03/2019.

PORTARIA N.º 376/GP/2019
Exonerando, a pedido, contar de 11 de setembrode 2018, o(a) 
servidor(a) GEIZI FERNANDES DE SOUZA, matrícula nº 
34415-0, lotado(a) na SME, conforme apurado no Processo 
Administrativo nº 53.553/2016, apenso ao de nº 008/000704/2018.
Em 07/03/2019.

DESPACHOS

Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000170/2018 – DEFIRO
Em 10/10/2018.

Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000208/2019 – DEFIRO
Em 08/03/2019.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL – Comissão Permanente de Licitação

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

DECRETO N9 7.219, DE 8 DE MARCO DE 2019.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 8^, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 
n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando o Processo Administrativo n9 000/013032/2017,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, os 
Lotes 204 e 273, da Rua Joaquim José Soares (antiga Rua Cantagalo), Loteamento Vila Leopoldina III, 
Bairro Gramacho - 19 Distrito deste Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade o devido registro 
de propriedade do imóvel, onde funciona a Escola Municipal Barão do Rio Branco, em nome do 
Município de Duque de Caxias.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 8 de março de 2019.

DECRETA:

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Préfeito Municipal

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

DECRETO N9 7.220, DE 8 DE MARCO DE 2019.

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

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

Considerando o Processo Administrativo n9 000,018295/2016,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra " i"  do art. 59 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, os 
Lotes 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23 da Quadra 12, da Rua B, situados no Loteamento Nova Campinas, Bairro 
Parque Paulista - 39 Distrito deste Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade o devido registro 
de propriedade do imóvel, onde funciona a Escola Municipal Nova Campinas, em nome do Município de 
Duque de Caxias.

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

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

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

DECRETA:

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 8 de março de 2019.

WAStf >E OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA N.º 374/GP/2019
Exonerando, a pedido, contar de 01 de outubrode 1986,o(a) 
servidor(a)ANA LUCIA PRADO MONTEIRO, matrícula 
nº04291-9, conforme Processo Administrativo nº 008/01872/2018 
anexos aos de nº 51.804/2016, 50.045/2007, 16.648/2017 e 
11.542/1984.
Em 07/03/2019.

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

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação no Boletim Oficial do Município, como
segue abaixo:

CONCORRÊNCIA N° 008/2018

OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DE USO, DE ESPAÇO FÍSICO PARA 
CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UM QUIOSQUE DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DE 
PREPARO RÁPIDO.
DATA E HORA DO CERTAME: 12 DE ABRIL DE 2019, AS lOhOOmin. 
RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
 http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.hr/licitacoes.nhn) ou em pen drive no
endereço Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ - Comissão 
Permanente de Licitação.

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

DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Duque de Caxias, 08 de março de 2019.

DOUGLAS RHANIERI MACHADO DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LA
len

/
RHANIEF

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

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, 
referente ao processo n° 014/000016/2018, que segue abaixo:

O B J E T O : Aquisição de m óveis e utensílios, em  a te n d im e n to  as necessidades da 
Secretaria M un ic ip a l de Saúde de D uque de Caxias para equ ip ar as 4 (qu atro ) 
Unidades Básicas de Saúde - UBS.
DATA E HORA DO CERTAME: 21 de março de 2019, às 10:00 h.
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 ELETRÔNICO N°: 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/000016/2018

Rosana Pereira de Mesquita 
Pregoeira

Duque de Caxias, 07 de março de 2019.

ioyziMC'' 
Rosana Perí

O/

Pregoeira
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SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 
FORNECEDORES DA PMDC

PORTARIA Nº 131/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 730 (setecentos e trinta) 
dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência 
Social, pelo(a) servidor(a) AUGUSTA NERY DE OLIVEIRA, 
matrícula n.º 07432-4, lotado(a) na SME, no(s) período(s) de 26 
de junho de 1973 a 25 de junho de 1975, conforme Processo n.º 
27.515/2016, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 03/03/2019.

PORTARIA Nº 132/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 467 (quatrocentos e 
sessenta e sete) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) 
à Previdência Social, pelo(a) servidor(a) DAYSE CRISTINA 
TICON MAIA LIMA, matrícula n.º 17903-3, lotado(a) na SME, 
no(s) período(s) de 08 de janeiro de 1979 a 30 de abril de 1979, 
01 de setembro de 1982 a 04 de março de 1983, 10 de setembro de 
1985 a 22 de setembro de 1985 a 01 de setembro de 1986 a 02 de 
fevereiro de 1987, conforme Processo n.º 8.742/2017, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 133/SMA/2019
Concedendo, a contar de 22 de junho de 2016, com base nos 
artigos 66 e 241, todos da Lei n.º 1.506/2000 e Lei nº 1.815/2004, 
ao(a) servidor(a) JOSÉ VICENTE DA SILVA, matrícula n.º 
06287-6,o adicional de mais 06% (seis por cento) sobre seu 
vencimento, por haver completado o 11º Triênio, face a averbação 
da Licença Especial não gozada, no ato da aposentação, conforme 
Processo n.º 258/2015-IPMDC, nos termos do Decreto n.º 3.562 
de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 134/SMA/2019
Retificando, o período da Licença Especial de 06 (seis) meses, 
concedida pela Portaria nº 2725/SMA/1996, ao(a) servidor(a) 
SONIA MARIA DA SILVA DIAS, matrícula n.º 06432-9, lotado(a) 
na SME, para 11/08/1989 a 17/08/1999, conforme Processo n.º 
21.445/2012 e, não como constou na referida Portaria, nos termos 
do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 135/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de abril de 2018, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) SONIA MARIA DIAS 
DA SILVA, matrícula n.º 06432-9, lotado(a)  na SME, a Licença 
Especial de 09 (nove) meses por ter completado 15 (quinze) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 18/08/1999 à 20/08/2014, conforme Processo n.º 
21.445/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 136/SMA/2019
Concedendo, a contar de 02 de fevereiro de 2013, com base 
no artigo 66 da Lei n.º 1.506/2000 e Lei nº 1.815/2004, ao(a) 
servidor(a) ELIZABETH DA SILVA MENDONÇA, matrícula 
n.º 10566-6, lotado(a)  na SME, o adicional de mais 06% (seis 
por cento), sobre seu vencimento, por haver completado o 11º 
Triênio em  01 de fevereiro de 2013, conforme Processo n.º 
008/0000276/2019, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

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

Duque de Caxias, 06 de Março de 2019.

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica AV TEC MATERIAIS E SERVIÇOS  
EIRELI ME, CNPJ N° 27.546.754/0001-06, no CADASTRO DE 
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, conforme 
o parecer n° 012/2019 da Comissão Especial.

YfiOOjHA.
MAYARA LOPES DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial de Cadastro

Ciente / Autorizo:

JOÂO C A g ío S j^ rS O U S A  BRECHA 
Secretáricr-W çtnit5ip al.de Governo

oao Carlos de Sousa Brecha 
I Secretário de Governo 

\ ' Matrícula: 36254-9

Ao Boletim Oficial

Após a Comissão de Cadastro para providências

PUbUCADO Eftl SOLEI IV. O F IC IAL

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

Duque de Caxias, 06 de Março de 2019.

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica REDE BR TELECOMUNICAÇÕES  
LTDA, CNPJ N° 07.606.463/0001-40, no CADASTRO DE FORNECEDORES E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, conforme o parecer n° 011/2019 
da Comissão Especial.

rfWO/xÁ ■
MAYARA LOPES DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial de Cadastro

Ciente / Autorize

JOÃO C AR LdSD EfSpU SA BRECHA 
Secretário MijfEcípal ae Governo

lo fe C a iu s  de Sousa Brecha
\ Secretario de Governo

 ̂ Matrícula: 36254-9

Ao Boletim Oficial

Após a Comissão de Cadastro para providências

o M  E

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 130/SMA/2019
Averbando, a contar de 26 de outubro de 2018, com base no incisoI 
do artigo 84 da Lei n.º 1.506/2000, para fins de aposentadoria, 340 
(trezentos e quarenta) dias de serviços prestados à Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, pelo(a) servidor(a) PEDRO 
JUNGER, matrícula n.º 08908-2, lotado(a) na SMSDC, no(s) 
período(s) de 03 de dezembro de 1990 a 07 de novembro de 1991, 
conforme Processo n.º 008/00194/2018, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.
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PORTARIA Nº 137/SMA/2019
Averbando, com base no inciso I do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 6.832 (seis mil, oitocentos 
e trinta e dois) dias de serviços prestados à Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Janeiro, pelo(a) servidor(a) ANA MARIA 
NOGUEIRA PACHECO DE MENDONÇA, matrícula n.º 15097-
2, lotado(a) na SMSDC em função inerente a de Magistério – 
Professor, no(s) período(s) de 01 de setembro de 1986 a 21 de 
maio de 2002 e 01 de agosto de 2005 a 06 de agosto de 2008, 
conforme Processo n.º 008/000897/2018, nos termos do Decreto 
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 138/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.234 (mil, duzentos 
e trinta e quatro) dias de serviços prestados a entidade(s) 
vinculada(s) à Previdência Social, em função inerente a de 
Magistério – Professor, pelo(a) servidor(a) REJANE MIRIAN 
DE BRITO ROCHA PINTO, matrícula n.º 09724-7, lotado(a) na 
SME, no(s) período(s) de 01 de março de 1990 a 19 de julho de 
1993, conforme Processo n.º 57.536/2016, nos termos do Decreto 
n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 139/SMA/2019
Cessando os Efeitos, a contar de 07 de novembro de 2018, da 
Portaria nº 926/SMA/2018, que concedeu 04 (quatro) anos de 
Licença sem Vencimentos, ao(a) servidor(a) NUBIA VALERIA 
DE LIMA TERRA PASSOS, matrícula n.º 17802-7, lotado(a) na 
SME, conforme Processo n.º 008/002060/2018, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 140/SMA/2019
Cessando os Efeitos, a contar de 09 de janeiro de 2018, da Portaria 
nº 244/SMA/2018, que concedeu 04 (quatro) anos de Licença 
sem Vencimentos, ao(a) servidor(a) LUIZA WIEN PRADO, 
matrícula n.º 23499-8, lotado(a) na SMSDC, conforme Processo 
n.º 008/000095/2019, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 141/SMA/2019
Concedendo, com base no artigo 118 da Lei n.º 1.506/2000, 
04 (quatro) anos de Licença sem Vencimentos,ao(a) servidor(a) 
VIVIANE GUEDES DE SENA, matrícula n.º 20641-0, lotado(a)  
na SME, a contar de 01 de fevereiro de 2019, conforme Processo 
n.º 008/002591/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 142/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) NEEMIAS 
CRISTOVÃO ALVES DA SILVA, matrícula n.º 05975-2, 
lotado(a)  na SMOU, a Licença Especial de 09 (nove) meses 
por ter completado 15 (quinze) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 11/09/1998 à 
20/09/2013, conforme Processo n.º 67.407/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 143/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de novembro de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ANTONIO 
JOSÉ DO ROSÁRIO SONEIRA, matrícula n.º 05359-0, 
lotado(a)  na SMPS, a Licença Especial de 03 (três) meses por 
ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta 

Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 29/10/2007 à 
28/10/2012, conforme Processo n.º 26.425/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 144/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de junho de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CLAUDIO 
QUINTANILHA FERREIRA, matrícula n.º 12152-9, lotado(a)  na 
SMPS, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 21/01/1998 à 31/01/2003, 
conforme Processo n.º 28.880/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 145/SMA/2019
Concedendo, com base no artigo 118 da Lei n.º 1.506/2000, 04 
(quatro) anos de Licença sem Vencimentos, ao(a) servidor(a) 
TATIANA NAIR PORCIUNCULA E SILVA, matrícula n.º 
13366-3, lotado(a)  na SMSINUGET, a contar de 01 de novembro 
de 2018, conforme Processo n.º 008/002203/2018, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 146/SMA/2019
Concedendo, com base no artigo 118 da Lei n.º 1.506/2000, 04 
(quatro) anos de Licença sem Vencimentos, ao(a) servidor(a) 
MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, matrícula n.º 19763-3, 
lotado(a)  na SME, a contar de 06 de agosto de 2018, conforme 
Processo n.º 008/000105/2018, nos termos do Decreto n.º 3.562 
de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 147/SMA/2019
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.610 (mil, seiscentos 
e dez) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à 
Previdência Social, em função inerente a de Magistério – Professor, 
pelo(a) servidor(a) FATIMA DE OLIVEIRA FERNANDES 
SENA, matrícula n.º 10570-7, lotado(a) na SME, no(s) período(s) 
de 01 de agosto de 1979 a 31 de dezembro de 1983, conforme 
Processo n.º 64.473/2014, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 
de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 148/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2019, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) SONIA 
MARIA BATISTA PADILHA, matrícula n.º 08175-5, lotado(a)  na 
SMSDC, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 11 de março de 1998 a 10 de 
março de 2003, conforme Processo n.º 7.046/2003, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 149/SMA/2019
Concedendo, a contar de 02 de fevereiro de 2015, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ELENA MINAS 
SILVA, matrícula n.º 04882-0, lotado(a)  na SME, a Licença 
Especial de 18 (dezoito) meses por ter completado 30 (trinta) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 15/08/1983 à 04/09/2013, conforme Processo n.º 
37.844/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.
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PORTARIA Nº 150/SMA/2019
Concedendo, a contar de 25 de março de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) JAN BATISTA 
DO NASCIMENTO, matrícula n.º 12825-4, lotado(a)  na SME, a 
Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 31/03/2014 à 04/05/2015, conforme Processo 
n.º 33.948/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 151/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de agosto de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CLAUDIA 
DO NASCIMENTO NUNES CARDOSO, matrícula n.º 14080-
0, lotado(a)  na SME, a Licença Especial de 03 (três) meses 
por ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 30/01/2006 à 
29/01/2011, conforme Processo n.º 64.823/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 152/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de agosto de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CLAUDIA 
DO NASCIMENTO NUNES CARDOSO, matrícula n.º 14784-
6, lotado(a)  na SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses 
por ter completado 10 (dez) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 22/04/2002 à 
21/04/2012, conforme Processo n.º 64.827/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 153/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de maio de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ALEXANDRE 
ROMANO DA SILVA, matrícula n.º 13301-5, lotado(a)  na 
SMPS, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 06/04/2005 à 29/04/2010, 
conforme Processo n.º 66.678/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 154/SMA/2019
Concedendo, a contar de 15 de julho de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) IVANIRA REIS 
DA SILVA, matrícula n.º 15005-1, lotado(a)  na SME, a Licença 
Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 26/04/2002 à 25/04/2012, conforme Processo n.º 
15.963/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 155/SMA/2019
Concedendo, a contar de 03 de junho de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ROSI MARILANE 
ROSÁRIO MACHADO, matrícula n.º 09722-3, lotado(a)  na 
SME, a Licença Especial de 12 (doze) meses por ter completado 
20 (vinte) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 20/07/1993 à 27/07/2013, 
conforme Processo n.º 5.874/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 156/SMA/2019
Concedendo, a contar de 19 de fevereiro de 2015, com base 
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) DENISE 
CANDIDO DE ARAÚJO, matrícula n.º 07870-8, lotado(a)  na 
SME, a Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 
10 (dez) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 18/09/2002 à 17/09/2012, 
conforme Processo n.º 68.222/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 157/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de abril de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARCOS 
ANTONIO PEÇANHA DA CUNHA, matrícula n.º 05334-
4, lotado(a)  na SMMA, a Licença Especial de 03 (três) meses 
por ter completado 05 (cinco) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 04/11/2008 à 
03/11/2013, conforme Processo n.º 66.804/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 158/SMA/2019
Concedendo, a contar de 07 de fevereiro de 2018, com base 
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ALFEO 
AUGUSTO SANTANA, matrícula n.º 12957-1, lotado(a)  na 
SME, a Licença Especial de 09 (nove) meses por ter completado 
15 (quinze) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 10/08/1999 à 15/08/2014, 
conforme Processo n.º 5.832/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 159/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) RITA DE LUZIÊ 
PEREIRA KLAYN, matrícula n.º 05793-6, lotado(a)  na SME, a 
Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 13/08/2002 à 12/08/2012, conforme Processo 
n.º 5.226/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 160/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MONICA BARROS 
COUTINHO, matrícula n.º 09307-1, lotado(a)  na SMS, a Licença 
Especial de 09 (nove) meses por ter completado 15 (quinze) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 01/06/1998 à 31/05/2013, conforme Processo n.º 
27.275/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 161/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de fevereiro de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ANA PAULA 
NEVES NEO, matrícula n.º 09019-6, lotado(a)  na SME, a Licença 
Especial de 03 (Três) meses por ter completado 05 (cinco) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 02/03/2007 à 01/03/2012, conforme Processo n.º 
34.681/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 162/SMA/2019
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Concedendo, a contar de 25 de março de 2017, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) JAN BATISTA 
DO NASCIMENTO, matrícula n.º 16131-1, lotado(a)  na SME, a 
Licença Especial de 06 (seis) meses por ter completado 10 (dez) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 25/03/2003 à 22/12/2013, conforme Processo 
n.º 33.947/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 163/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de maio de 2018, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ALBA CRISTINA 
ANDRE DA SILVA, matrícula n.º 08935-5, lotado(a)  na SMS, a 
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 04/12/2006 à 03/12/2011, conforme Processo 
n.º 2.513/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 164/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de abril de 2017, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARIA ANTONIA 
FIGUEIRA DE ARAÚJO MORELLI, matrícula n.º 08270-9, 
lotado(a)  na SME, a Licença Especial de 09 (nove) meses por 
ter completado 15 (quinze) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 19/08/1996 à 
22/08/2011, conforme Processo n.º 65.899/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 165/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de dezembro de 2018, com base 
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) PAULO 
ROBERTO DA SILVA, matrícula n.º 12057-5, lotado(a) na 
SMPS, a Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 
05 (cinco) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 17/08/2007 à 16/08/2012, 
conforme Processo n.º 66.456/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 166/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de março de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) RITA LISIEUX 
DA SILVA MORAIS, matrícula n.º 05987-9, lotado(a)  na SMS, 
a Licença Especial de 09 (nove) meses por ter completado 15 
(quinze) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 04/09/1997 à 03/09/2012, 
conforme Processo n.º 27.154/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 167/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de junho de 2016, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) TEREZA 
DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA, matrícula n.º 09264-
9, lotado(a)  na SME, a Licença Especial de 12 (doze) meses 
por ter completado 20 (vinte) anos de serviços prestados a esta 
Municipalidade, referente(s) ao(s) período(s) de 02/04/1992 à 
12/04/2012, conforme Processo n.º 17.781/2012, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 168/SMA/2019
Concedendo, a contar de 28 de fevereiro de 2016, com base no 

artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARIA ALICE 
GARCIA MATTOS, matrícula n.º 20588-2, lotado(a)  na SME, a 
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 01/02/2007 à 08/02/2012, conforme Processo 
n.º 19.070/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 169/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de dezembro de 2016, com base 
no artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) CELIA 
MARA VIEIRA DE SOUZA, matrícula n.º 12214-5, lotado(a)  na 
SME, a Licença Especial de 09 (nove) meses por ter completado 
15 (quinze) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 22/06/1998 à 21/06/2013, 
conforme Processo n.º 3.946/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 170/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de junho de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ALDEFRAN MELO 
DA SILVA, matrícula n.º 12784-6, lotado(a)  na SME, a Licença 
Especial de 09 (nove) meses por ter completado 15 (quinze) anos 
de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) ao(s) 
período(s) de 04/03/1999 à 03/03/2014, conforme Processo n.º 
61.283/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro 
de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 171/SMA/2019
Concedendo, a contar de 02 de janeiro de 2018, com base no 
artigo 111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) ANDRÉIA 
PAIVA MACHADO TUTUNJI, matrícula n.º 07901-3, lotado(a)  
na SME, a Licença Especial de 12 (doze) meses por ter completado 
20 (vinte) anos de serviços prestados a esta Municipalidade, 
referente(s) ao(s) período(s) de 29/02/1996 à 29/02/2016, 
conforme Processo n.º 26.513/2012, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 172/SMA/2019
Concedendo, a contar de 06 de maio de 2016, com base no artigo 
111 da Lei n.º 1.506/2000, ao(a) servidor(a) MARIA DE FÁTIMA 
SOUZA ALMEIDA, matrícula n.º 10204-2, lotado(a)  na SME, a 
Licença Especial de 03 (três) meses por ter completado 05 (cinco) 
anos de serviços prestados a esta Municipalidade, referente(s) 
ao(s) período(s) de 16/03/2006 à 25/03/2011, conforme Processo 
n.º 67.989/2012, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 173/SMA/2019
Concedendo, a contar de 01 de agosto de 2015 a 31 de março 
de 2017, com base no artigo 125 da Lei n.º 1.506/2000 e artigo 
18 da Lei nº 1.703/2003, ao(a) servidor(a) JESSICA MARIA 
OLIVEIRA DE LUNA, matrícula n.º 25003-3, lotado(a)  na SME, 
Licença para Estudos, conforme Processo n.º 30.003/2014, nos 
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 174/SMA/2019
Concedendo, a contar de 05 de fevereirode 2018 a 30 de agostode 
2018, com base no artigo 125 da Lei n.º 1.506/2000 e artigo 18 da 
Lei nº 1.703/2003, ao(a) servidor(a) PAULO JOSÉ ASSUMPÇÃO 
DOS SANTOS, matrícula n.º 12795-1, lotado(a)  na SME, Licença 
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para Estudos, conforme Processo n.º 57.042/2016, nos termos do 
Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 07/03/2019.

PORTARIA Nº 175/SMA/2019
Tornando Nula, a Portaria nº 397/SMA/2014, permanecendo 
inalterados os termos da Portaria nº 4776/SMA/2003, que 
incorporou aos vencimentos da servidora ROSA GONÇALVES 
SOARES GOMES, matrícula n.º 07986-7, a parcela de 20% 
(vinte por cento)correspondente ao Cargo em Comissão de 
Diretor da Escola Municipal Esmeraldo Berçacollo, símbolo 
CC/2, da Secretaria Municipal de educação, com base no Decreto 
nº 3.366/99, a contar de 22 de abril de 1999, conforme Processo 
n.º 008/000760/2019, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 08/03/2019.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

P R E F E I T U R A
f r  DUOUEDECAXIAS

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE

CONTRATO DE FORNECIMENTO N- 02-005/2019, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 24, II, DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO n? 009/004036/2018.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e, 

de outro lado, M. A. WORK EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n^ 09.487.624/0001-50, neste ato 

representado pelo Sr. MARCOS PAULO RODRIGUES DA COSTA, inscrito no CPF sob o n2 079.268.507-56.

OBJETO

O objeto do presente termo é a aquisição de coletes em brim com brasão "Duque de Caxias" bordado, em 

atendimento à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento para serem utilizados em diligências pelo 

setor de fiscalização. O valor global deste Contrato é de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais). A despesa 

total deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

m DATA VALOR UNiDADE FUNÇÃO su B-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

3 5 0 0 5 / 0 2 / 2 0 1 9 RS 7 .0 4 0 ,0 0 0 9 0 1 0 4 1 22 0 0 0 1 2 0 6 4 3 .3 .9 0 .3 0 .0 0 00

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 26 de fevereiro de 2019.

CARLOS SOUTINHO DE MELLO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

m m m m m m m m m m m m m m m Ê Ê a m m m iÊ Ê Ê m im m m m im im m im m iÊ m Ê m  

Alameda Esmeralda, r»9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E I T U R A

DUQUE DECAXIAS
Número do Processo Administrativo 009/004036/2018

Modalidade da Licitação Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso II, da 
Lei 8.666/93

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Contrato de Fornecimento

Data de assinatura 26/02/2019

Prazo 30 (trinta) dias úteis

Valor global R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais)

Número, data e valor do Empenho Nota de 
valor de

Empenho n? 350, emitida em 05/02/2019, no 
R$ 7.040,00

Dados secundários

O objeto do presente termo é a aquisição de coletes em 
brim com brasão "Duque de Caxias" bordado, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento para serem utilizados em diligências pelo 
setor de fiscalização, conforme as condições, 
quantidades e exigências contidas no Termo de 
Referência, e demais documentos constante no Processo 
Administrativo n̂  009/004036/2018.

/\

Q l

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 23/2019, encartado às fls. 67/69, especificado no

Livro n° 001/2019/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000244/2019

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

PAULO MÁRCIO DE AZEVEDO TRANSPORTES ME.

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

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

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

referente serviços prestados no mês de janeiro/2019, em conformidades com as 

especificações constantes no procedimento Administrativo 014/000244/2019.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 07 de março de 2019.

ju A i  •'• cr

rv  QÜaQ2 í 2oÜ

■ . u  •

lo s .de  o l iv e ir a  .

Secretário Municipal de Saúde 

Mat.10.952/07.715-6

ESPÉCIE

PARTES

OBJETO

DATA DE 

ASSINATURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 24/2019, encartado às fls. 70/72, especificado no 

Livro n° 001/2019/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000069/2019

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

MFERNANDES ASSESORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

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

126.233,60 (cento e vinte e seis mil, duzentos e trinta e três reais e 

sessenta centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, 

MFERNANDES ASSESORIA EMPRESARIAL EIRELI ME referente 

serviços prestados no mês de dezembro/2018, em conformidades com as 

especificações constantes no procedimento Administrativo 014/000069/2019.

Duque de Caxias, 07 de março de 2019.

u

j L  k
~ I \

| *  -AT
CARLOS DE OLIVEIRA' " 

Secretário Municipal de Saúde 

Mat.10.952/07.715-6
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 25/2019, encartado às fls. 73/75, especificado no 

Livro n° 001/2019/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000170/2019

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

MFERNANDES ASSESORIA EMPRESARIAL EIRELI ME

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

126.233,60 (cento e vinte e seis mil, duzentos e trinta e três reais e 

sessenta centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, 

MFERNANDES ASSESORIA EMPRESARIAL EIRELI ME referente 

serviços prestados no mês de janeiro/2019, em conformidades com as 

especificações constantes no procedimento Administrativo 014/000170/2019.

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 07 de março de 2019.

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 10.952/07.715-6

G6É5 Oi Qj'-U

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

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

CiDCA

Resolução: 001/CMDCA/2019

A presente Resolução é encaminhada à publicação através do Ofício n°045 /CMDCA/2019.

Dispõe sobre a Aprovação do Plano Decenal dos Direitos da 
Crianças e Adolescente Município de Duque de Caxias.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA de Duque de Caxias/RJ, no uso das atribuições 
legais que lhes são conferidas pela Lei Federal 8.069/90 -  Estatuto da Criança 
e do Adolescente -  ECA e Lei Municipal n°. 2.475/2012.

CONSIDERANDO, que é atribuição do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, zelar pelo bem estar, assim como, pela garantia de 
direitos da Criança e do Adolescente do Município de Duque de Caxias aprova :

CONSIDERANDO, que a referida Resolução foi instituída pelo n° 
483/CMDCA/2017 responsável por criar a Comissão Intersetorial para a Discussão e 
Elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescente;

CONSIDERANDO, a resolução 171 de 04 de Dezembro de 2014, que 
altera os prazos dispostas na resolução 161 de 03 de Dezembro de 2013 da 
Presidência da Republica,Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CONSIDERANDO, a resolução 483,de 06 de Setembro de 2017,do 
Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescentes de Duque de Caxias 
,criada a Comissão Intersetorial para discussão e Elaboração do Plano Decenal dos 
Direitos da Criança e Adolescente do Município de Duque de Caxia^

CONSIDERANDO, que o presente Comitê foi formado por dois 
representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, dois representantes do Departamento de Proteção Social Básica da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, dois 
representantes do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, dois representantes 
da Secretaria Municipal de Educação - SME, dois representantes da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - SMTER, dois representantes da 
Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da 2o Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, dois representantes da Comissão de Direitos da Criança 
e Adolescente de Câmara Municipal de Duque de Caxias - CMDC, dois 
representantes dos Conselhos Tutelares de Duque de Caxias, dois representantes 
do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, e dois representantes do Ensino 
Social Profissionalizante - ESPRO; Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria 
Municipal Cultura e Turismo, dois representantes do Colégio Casimiro de Abreu, 
Secretaria Municipal de Saúde Departamento Vigilância em Saúde, 15° Batalhão, 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, SESI - 
Serviço Social da Indústria, SENAC -  SENAI, dois representantes da Unigranrio, 
Conselho Municipal de Educação, Defensoria Pública (DPGE), Coordenadoria 
Metropolitana V, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fórum Municipal da 
Criança e Adolescente Fundee, Universidade Estácio de Sá, PROERD, Conselho 
Municipal da Assistência Social, IBICADS,Corpo de Bombeiro.

CONSIDERANDO reunião Extraordinária de 23 de Janeiro de 2019 do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Artigo 1o - Aprovar o Plano Decenal dos Direitos da Criança e dos 
Adolescentes no Município de Duque de Caxias 2019/2028, Estado do Rio de 
Janeiro, conforme em Anexo.

Artigo 2o - Serão constituídas 02(duas) Comissões permanentes para 
analisar a capacidade financiamento e execução Municipal e a segunda para 
avaliação de ações realizada e dada para subsidiar a elaboração de diagnostico.

Artigo 3o - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário;

RESOLVE:

Duque e2019.

REPUBLICAÇÃO

PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
EDO

ADOLESCENTE DE DUQUE DE CAXIAS.
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“O Estatuto da Criança e do Adolescente tem a relevante 

função, ao regulamentar o texto constitucional, de fazer com que 

este último não se constitua em letra morta. No entanto, a simples 

existência de leis que proclamem os direitos sociais, por s só não 

consegue mudar as estruturas. Antes há que se conjuga’ aos 

direitos uma política social eficaz, que de fato assegí re 

materialmente os direitos já positivados” (VERONESE e COSTA,

2006, p. 132).28

2

Governo de Município de Duque de Caxias

Washington Reis 
Prefeito

Marcos Pessanha 
Vice-Prefeito

Marcus Vinícius de Moraes Guimarães 

Secretario de Assistência Social dos Direitos Humanos

Nei da Costa Nogueira 

Presidente do CMDCA

Christianne Carneiro Monteiro Meirelles 

Coordenadora do Comitê Intersetorial 

Para Discussão e Elaboração do Plano Decenal

Equipe administrativa

Nomes

Andressa H. da Silva 

Taciane Santos de Oliveira 

Antonio Carlos V. Trigo

Função

Aux. administrativo 

Aux. administrativo 

Aux. administrativo

Instituição

CMDCA

CMDCA

CMDCA

Membros dos Conselheiros Tutelares de Duque de Caxias/RJ

I Conselho Tutelar

Função

Coordenadora -Conselheira 

Conselheira 

Conselheira 

Conselheira 

Conselheira

II Conselho Tutelar

Nomes Função

Ledlamar Sá da Silva Coordenadora -Conselheira

Fábio M . Macedo Conselheiro

Nomes

Andréa Santos da Silva 

Ana Paula R. de Assis 

Luís Ricardo da Silva Junior 

Renata Sales 

Taíza dos S. Basílio

Jorge Elias Conselheiro

Conselheiros

Nei da Costa Nogueira

Ângela Garrido de Carvalho

Nomes

Valéria Pereira R. da Silva 

Cátia Cilene de Oliveira 

Fernando F.F. Barreto 

Fiávio O. dos Santos 

Maria Edna da C. Simões 

Ângela Vieira Pinto 

Daniel de O. Félix 

Cristiario Linhares

Maria das Dores C. Corrêa

Karina Baltazar 

Christiane C. M. Meireles

Membros e Conselheiros do CMDCA/DC

Função

Presidente

Vice-presidente

Diretoria Executiva:

Função

Secretária Executiva 

Coordenadora financeira 

Contador do FMIA 

Assessor Jurídico 

Técnica do Suas III 

Técnica do SUAS I 

Tesoureiro

Coord. da Comissão de Orç. e 
Adm. do FMIA

Coord. da Comissão de 
Garantia de Direitos

Coord. da Comissão de Ética

Coord. da Comissão de Políticas 
Básicas e Comitê Intersetorial do 
Plano Decenal para Discussão e 
Elaboração do Plano Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e 
Adolecentes no Município de 
Duque de caxias

Instituição 

Sociedade Civil 

Governo

Instituição

CMDCA

CMDCA

CMDCA

CMDCA

CMDCA

CMDCA

Governo

Governo

Sociedade Civil

Sociedade Civil 

Socie dade Civil
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Sandra Regina M. Pereira Conselheira

Olicea da Silva Soares Conselheira

III Conselho Tutelar

Nomes

Valéria S. Silva 

Daiene B. Santos 

José Ricardo M . da Silva 

Luis Antonio de O. Fernandes 

Morgana das G. da S. David

Coordenadora

Conselheira

Conselheiro

Conselheiro

Conselheira

Nomes

Luana Soares 

Anderson de B. Lacerda 

Mariele Martins 

Rafael Lameirão 

Ovídio S. Ferreira

IV Conselho Tutelar

Coordenadora

Conselheiro

Conselheira

Conselheiro

Conselheiro

Função

Conselheira

Função

-Conselheira

V Conselho Tutelar

Nomes

Pyerre Quintanilha 

Claudete dos S. V. da Silva 

Fábio N. de Souza 

Rosely S. do Patrocinio 

Maria Dalva C. Contildes de Oliveira

VI Conselho Tutelar

Coordenador

Conselheira

Conselheiro

Conselheira

Conselheira

Nomes

Dilson M . Ferreira 

Gladys O. A. da Silva 

Guaraci S. dos Santos 

Alexandre Meira Valentino 

Maria Imaculada A. Martins

Coordenador

Conselheira

Conselheiro

Conselheiro

Conselheira

Função

Conselheiro

Função

-Conselheiro

ABACC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÃO DA CIDADANIA E CULTURA■
---------------------- *-------------------- :------------------------------------------------------- .—  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO SOARES
____________ ____________ _________ .___ _ -» - - :....-__■ ’....... .............. ................... .................... 1—_____ ___ ________ ___— ---------------- --------------------------íà------------ ---------------------

ABRIGO MUNICIPAL CASA COMUNITÁRIA

—

AMIRES - ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESPLANDECER

AMOR EM AÇAO

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

LAR 3ENEFICENTE ARCO

ASCAC - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE APOIO A CRIANÇA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TERRA DOS HOMENS
■

AEDHA - CASA ABRIGO DE REABILITAÇÃO BETEL

CASA FRATERNIDADE FRANCISCO DE

CASA DE PASSAGEI

CENTRO SOCIAL REVI

CEATA

CEFA- CASA ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS

CEMINA - ASSOCIAÇÃO COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V - :____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CESAM

iÇAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DECIEE - CENTRO ■ Aí.wv»'

INSTITUTO

E CDADANIAINSTITUTO CENTRAL
É  m  ■ ,  i

JNDAÇÃO BENEFICE NTE EVAN 

____________________________

ÉUCA JESUS DE NA
í ~4í*l4â

LAR FABIANO Dl R!STO

LARJESUSEAMOR

ONG BELÉM CASA DO PÃO

t e r s o n a l  Se r v ic e

ASSOCIAÇÃO PE3TALOZZI DE -UQ UE DE CAXIAS

PROJETO CRESCE

SIREB

PROJETO TELECOMUNICAÇÃO

CIRES

GRUPO ESPÍRITA CONSOLADOR PROMETIDO
—

Ci ;EAS CENTENÁRíO

CRIADD

CURSOS PREPARATÓRIO ENSINO MÉDIO E VESTIBULAR

PROJETO AMPLIADO HORIZONTE

ESPRO

INCLUSÃO SÓCIO DIGITAL

FUNDEC
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PROJETO ALINHAVANDO O FUTURO

PROJETO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

PROJETO PREPARATÓRIOS ESTADUAIS E FEDERAIS

PEAFS FÍSICA E SÓCIC) EDUCATIVO

SMS APOIO À FAMÍLIA

PROSA

PROJETO OPERADOR DE TELEMARKTING

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO IMAGEM E AÇÃO

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PATRIMÔNIO SEGURO

SMEL PROGRAMA DESPORTIVA

UBS SARAPUI PROJETO

A R D E N A R
■ ■■ ■' :■ :A ■■ ■ ■ c,sai.m  m  m

UNIGRARÍO

CASA SOCIAL RENASCER

TRAMA ECOLÓGICA

SOCIEDADE CULTURAL PROJETO LUAR

CEI -  CENTRO EDUCACIÍ

CENTRO INTEGRADO DE APOIO A CRIAN 

CENTRO COMUNITÁRIO NOSSÃ

)N A L INTEGRADO

ÇA E ADOLESCENTR ROZA E AZUL 

SENHORA DAS GRAÇAS
................
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução do CONANDA n° 161/2013 e alterada pela 

Resolução 171 de 04 de dezembro de 2014 todos os municípios e Estados devem 

elaborar os seus respectivos Planos Decenais dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes.

O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (PDDHCA) 

é um instrumento de gestão, elaborado por uma comissão intersetorial, de forma 

participativa e democrática, que planeja e conduz o investimento do recurso público em 

políticas, ações e programas em prol da criança e do adolescente tendo oor base o 

diagnóstico situacional da infância e adolescência do nosso município.

O Plano é um documento norteador para as ações do governo municipal por 

meio das diversas políticas públicas como a educação, saúde, assistência social, esporte 

lazer e cultura, dentre outras que possam impactar positivamente à vida de crianças e 

adolescentes do município.

O Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

estabeleceu os eixos e diretrizes norteadoras dos planos estaduais e mu ncipais, cabendo 

a este último realizar o planejamento local por meio de ações, metas, bem como com a 

construção de indicadores de monitoramento dessas políticas públicas em prol das 

crianças e dos adolescentes para os próximos dez anos, com vigência a :é 2026.

A elaboração do PDDHCA no nosso município teve como ponto inicial a 

constituição da Comissão Intersetorial para a Elaboração do Plano Decenal dos Direitos

18

Humanos de Crianças e Adolescentes por meio de Resolução do CMDCA 483/2017 e 
nomeação via Resolução 517/2018, cujas competências foram:

Compete à Comissão Intersetorial:

I - definir plano de atividades para discussão e elaboração do 

plano decenal, bem como elaborar a proposta do plano 

decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, no 

seu âmbito de atuação;

II - articular junto a órgãos e entidades integrantes do Sistema de 

Garantia de Direitos objetivando sua participação na 

discussão e na elaboração do plano decenal dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes;

III - assegurar a participação efetiva de crianças e adolescentes 

no processo de discussão e elaboração do plano decenal dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes;

IV - propor e acompanhar a realização de diagnóstico da 

situação local referente à promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente

V - submeter à minuta do plano decenal à consulta pública local, 

seja por audiência pública, consulta virtual ou outro 

mecanismo participativo equivalente.

Art. 4o Compete ao Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente :

I - aprovar e deliberar o respectivo plano decenal dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes;

II - apoiar e articular a implementação das ações do plano

19

decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes;

III - articular com os órgãos do Poder Executivo e Legislativo 

visando à inserção de ações constantes do plano decenal dos 

direitos da criança e do adolescente no plano plurianual e na 

lei orçamentária;

IV - definir instrumentos de avaliação e monitoramento da 

implementação do plano decenal dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes; e

V - encaminhar o respectivo plano decenal dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes aos Conselhos: Estadual e 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Decenal dos Direitos

Humanos de Crianças e Adolescentes foi instituída e coordenada pelo

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Resolução n° 517/2018

A Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do Plano Decena dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Duque de Caxias realizou para a 

produção de diagnóstico e a elaboração de propostas reuniões com periodicidade média 

de 15 dias, nas quais, participaram membros da comissão do Plano Decenal, membros 

de serviços públicos na condição de convidados e jovens e adolescentes estudantes .

Em tais reuniões foram discutidos os eixos e objetivos estratégicos presentes no 

Plano Decenal de Direitos da Criança e Adolescente Nacional, apresentados dados 

quantitativos das Secretarias envolvidas e analisado o contexto atual. Pela 

metodologias foram organizadas observações

inferidas pelos participantes e informações de volume e tipo de serviço e benefícios

20

executados e entregues à população.

A entrega do plano para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, sendo aprovado em reunião 

Extraordinária,

expressa a decisão do CMDCA pela Resolução n°.001 /2019.

Princípios

Os princípios da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente são 

valores universais e permanentes, expostos na Constituição Federal. 

Universalidade dos direitos com equidade e justiça social 

Todos os seres humanos são portadores da mesma condição de 

humanidade; sua igualdade é à base da universalidade dos 

direitos. Associar à noção de universalidade as de equidade e 

justiça social significa reconhecer que a universalização de 

direitos em um contexto de desigualdades sociais e regionais 

implica o foco especial nos grupos mais vulneráveis.

Igualdade e direito à diversidade

Todo ser humano tem direito a ser respeitado e valorizado, sem 

sofrer discriminação de qualquer espécie. Associar a igualdade 

ao direito à diversidade significa reconhecer e afirmar a 

heterogeneidade cultural, religiosa, de gênero e orientação 

sexual, físico-individual, étnico-racial e de nacionalidade, entre 

outras.

21
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Proteção integral para a criança e o adolescente 

A proteção integral compreende o conjunto de direitos 

assegurados exclusivamente a crianças e adolescentes, em 

função de sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento. São direitos específicos que visam assegurar a 

esses grupos etários plenas condições para o seu 

desenvolvimento integral.

Prioridade absoluta para a criança e o adolescente 

A garantia de prioridade absoluta assegurada a crianças e 

adolescentes implica a sua primazia em receber socorro, 

proteção e cuidados, bem como a sua precedência no 

atendimento e preferência na formulação e execução de políticas 

e ainda na destinação de recursos públicos.

Reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos significa compreendê-los como detentores de todos os 

direitos da pessoa humana, embora o exercício de alguns seja 

postergado. A titularidade desses direitos é plenamente

compatível com a proteção integral, esta sim 

eles.

devida apenas a

Descentralização pol ítico-admini strativa 

A Constituição Federal de 1988 elevou os m

condição de entes federados e estabeleceu novo pacto

federativo, com base na descentralização po

unicipios a

ítico-administrativo

e na co-responsabilidade entre as três esferas de governo para a

gestão e o financiamento das ações.

Participação e controle social
v

A participação popular organizada na formulação e no controle 

das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente está prevista na Constituição 

Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente; seus espaços 

preferenciais de atuação são os conselhos dos direitos e o 

processo de conferências.

Intersetorialidade e trabalho em rede

A organização das políticas públicas por setores ou segmentos 

impõe a adoção da ótica intersetorial e de trabalho em rede para 

compreensão e atuação sobre os problemas, o que está previsto 

no ECA ao estabelecer que a política será implementada por 

meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não

governamentais no âmbito da União, dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios.

Marco Legal

□ Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente -  Adotada pela 

Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo 

Brasil;

□ Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância 

e da Juventude -  Regras de Beijing -  1985;

□ Constituição da República Federativa do Brasil -  1988;

□ Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança - Adotada pela 

Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1989;

□ Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da delinquência juven 1 -  

Diretrizes de Riad -  1990;

□ Estatuto da Criança e do Adolescente -  Lei n°. 8.069/1990;

□ Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS -  Lei n°. 8.742/1993;

□ Programa Nacional de Direitos Humanos/PNDH -  Lei n°. 1.904/19C 6;

□ Política Nacional de Assistência Social/PNAS -  Resolução CNAS n3. 145/2004;

□ Resolução Conjunta n°. 01, de 13 de dezembro de 2006, do CNAS e do 

CONANDA, que aprovou o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Conviyência Familiar e Comunitária /

2006;

□ Orientações técnicas para o SINASE - Resolução CONANDA n°. 119/2006;

□ Projeto de Diretrizes das Nações Unidas Sobre Emprego e Condições 

Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças da ONU / 2009;

□ Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Assistência Social -  CNAS e o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -  CONANDA, 

n°.01, de 18 de junho de 2009, que aprova o documento Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;

□ Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais -  Resolução CNAS n°.

109/2009;

□ Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e o Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2011 -  2020 

“Consulta Pública” - 2010;

□ Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador 201 1-2015 / 2011;

□ Alteração da Lei Orgânica da Assistência Social, consolidando o Sistema Único 

de Assistência Social/ SUAS -  Lei n°. 12.435/2011;

□ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência SociaiTSOB-SUAS 

-  Resolução n°. 130/2005 e posteriormente a Norma Operacional Bás ca do 

Sistema Único de Assistência Social - Resolução n°. 33, de 12 de dezembro de 

2012;

□ Lei Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -  SINASE, n°.

12.594/2012;

□ Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo -  dezembro 2013. 

Passaram-se 28 anos da promulgação da Constituição Federal de 1.988, 26 anos
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da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e podemos perceber mais de 18 

leis que alteram o ECA, as quais citamos abaixo, fora as leis setoriais que o 

complementam:

□ Lei n°. 9.534/1997 -  Trata da gratuidade dos atos necessários ao exercício da 

cidadania;

□ Lei n°. 9.975/2000 -  Acrescenta artigo à Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - submeter criança a 

prostituição e exploração;

□ Lei n°. 10.764/2003 -  Altera a Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências - 

identificação de criança e adolescente;

□ Lei n°. 11.185/2005 -  Explicita o direito ao atendimento integral à saúde de 

crianças e adolescentes;

□ Lei n°. 11.829/2008 - Para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição 

de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal 

material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet;

□ Lei n°. 12.010/2009 -  Dispõe sobre adoção: dispõe sobre o aperfeiçoamento da 

sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a tcdas as 

crianças e adolescentes;

□ Lei n°. 12.038/2009 - Para determinar o fechamento definitivo de hotel, pensão, 

motel ou congênere que reiteradamente hospede crianças e adolescentes 

desacompanhados dos pais ou responsáveis, ou sem autorização;

□ Lei n°. 12.015/2009 -  Dispõe sobre os crimes hediondos: crimes contra a 

dignidade sexual;

26

□ Lei n°. 12.318/2010 — Dispõe sobre a alienação parental;

□ Lei n°. 12.696/2012 -  Dispõe sobre os Conselhos Tutelares;

□ Lei n°. 12.594/2012 -  Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-  

SINASE;

□ Lei n°. 13.010/2014 -  Para esiabelecer o direito da criança e do adolescente de 

serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel 

ou degradante;

□ Lei n°. 12.962/2014 -  Assegura convivência de criança e adolescente com pais 

privados de liberdade;

□ Lei n°. 12.955/2014 - Estabelece prioridade de tramitação aos processos de 

adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com 

doença crônica;

□ Lei n°. 13.058/2014 -  Estabelece o significado da expressão “guarda 

compartilhada”;

□ Lei n°. 13.106/2015 -  Torna crime vender, fornecer, servir, ministrer ou entregar 

bebida alcoólica a criança ou a adolescente;

□ Lei n°. 13.185/2015 - Institui o programa de combate à intimidação sistemática 

(bullying);

□ Lei n°. 13.257/2016 - Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância.

Plano Municipal de Educação do Município de Duque de Caxias

Plano Municipal da Assistência Social de Duque de Caxias

Plano Plurianual do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente de Duque de Caxias 

Plano de Ação do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente de Duque de Caxias

27
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O que é taxa de 
envelhecimento?
Razão entre a população 
de 65 anos ou mais 
de idade em relação 
à população total.
Estrutura Etária da População - Município - Duque de Caxias - R I

Estrutura Etária População
 1991)

% do
Total
 1991)

População
 2000)

%
Total
 2000)

População
 2010)

%
Total
 2010)

Menos de 15 anos 213.601 32,00 223.384 28,87 205.556 24,04
15 a 64 anos 427.896 64,11 510.393 65,96 592.968 69,35
População de 
anos ou mais

65 25.919 3,88 40.037 5,17 56.524 6,61

Razão
dependência

de 55,98 - 51,61 - 44,20 -

Taxa
envelhecimento

de 3,88 - 5,17 - 6.61 -

1991
Duque de Caxias -- RJ
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade

Homens Mulheres
10505100 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 6470 a 7480 e +
Data Homens Mulheres
0 a 4 5,00% (5,15%)
5 a 9 5,34% (5,25%)
10 a 14 5,50% (5,43%)
15 a 19 4,83% (4,95%)
20 a 24 4,71% (4,86%)
25 a 29 4,46% (4,76%)
30 a 34 4,02% (4,38%)
35 a 39 3,55% (3,84%)
40 a 44 2,88% (3,06%)
45 a 49 2,14% (2,27%)
50 a 54 1,85% (1,95%)
55 a 59 1,45% (1,59%)
60 a 64 1,17% (1,40%)
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Data Homens Mulheres
65 a 69 0,78% (0,93%)
70 a 74 0,45% (0,59%)
75 a 79 0,26% (0,37%)
80 e+  0,18% (0,33%)

2000
Duque de Caxias - RJ
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade
Homens Mulheres
10505100 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 6470 a 7480 e +
Data Homens Mulheres
0 a 4 5,00% (4,97%)
5 a 9 4,88% (4,69%)
10 a 14 4,66% (4,59%)
15 a 19 4,78% (4,85%)
20 a 24 4,55% (4,75%)
25 a 29 4,03% (4,27%)
30 a 34 3,89% (4,19%)
35 a 39 3,66% (4,05%)
40 a 44 3,28% (3,65%)
45 a 49 2,68% (2,98%)
50 a 54 2,09% (2,36%)
55 a 59 1,49% (1,70%)
60 a 64 1,24% (1,46%)
65 a 69 0,91% (1,17%)
70 a 74 0,63% (0,86%)
75 a 79 0,35% (0,51%)
80 e +  0,27% (0,49%)

2010
Duque de Caxias - RJ 

Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade 
Homens Mulheres
10505100 a 410 a 1420 a 2430 a 3440 a 4450 a 5460 a 6470 a 7480 e + 
Data Homens Mulheres
0 a 4 3,00% (3,42%)
5 a 9 3,92% (3,80%)
10 a 14 4,75% (4,66%)
15 a 19 4,42% (4,35%)
20 a 24 4,18% (4,31%)
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Data Homens Mulheres
25 a 29 4,09% (4,37%)
30 a 34 4,01% (4,39%)
35 a 39 3,59% (3,95%)
40 a 44 3,48% (3,77%)
45 a 49 3,10% (3,45%)
50 a 54 2,71% (3,12%)
55 a 59 2,10% (2,49%)
60 a 64 1,54% (1,93%)
65 a 69 1,07% (1,37%)
70 a 74 0,76% (1,07%)
75 a 79 0,47% (0,71%)
80 e +  0,40% (0,76%)

Longevidade, mortalidade e feeundidade
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 
município passou de 21,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 14,1 óbitos por mil 
nascidos vivos, em 2010. Em 1991. a taxa era de 33,9. Já na UF, a taxa era de 14,2, em 2010, 
de 21,2, em 2000 e 29,9, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país 
caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16.7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, 
essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos.
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no 
país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.

Longevidade, Mortalidade e Feeundidade - Município - Duque de Caxias - RJ
1991 1000 2010

Esperança de vida ao nascer 65,2 68,5 75,0
Mortalidade infantil 33,9 21,4 14,1
Mortalidade até 5 anos de idade 38,7 24,3 15,8
Taxa de feeundidade total 2,4  ̂,4 1,7

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade 
do índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No municíoio, a esperança de 
vida ao nascer cresceu 6,5 anos na última década, passando de 68,5 anos. em 2000, para 75,0 
anos, em 2010. Em 1991, era de 65,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 
anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991.
Educação 
Crianças e Jovens
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Proporções de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado determinados ciclos 
indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o 
IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 
87,38%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os 
anos finais do ensino fundamental é de 81,04%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com 
ensino fundamental completo é de 51,33%: e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com 
ensino médio completo é de 38,30%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, 
respectivamente, em 38,79 pontos percentuais, 44,69 pontos percentuais, 26,29 pontos 
percentuais e 25,23 pontos percentuais.
Fluxo Escolar por Faixa Etária - Duque de Caxias - RJ - 1991/2000/2010199120002010 
0255075100
Data 1991 2000 2010

48,59% 71,31% 87,38%
36,35% 57,01% 81,04%
25,04% 38,04% 51,33%
13,07% 24,38% 38,30%

Fluxo Escolar por Faixa Etária - Duque de Caxias - RJ -  2010 Duque de Caxias Rio de
Janeiro Brasil
0255075100
Data Duque de Caxias Rio de Janeiro Brasil

87,38% 93,47% 91 ,12%
81,04% 83,51% 84í,86%
51,33% 55,70% 57'.24%
38,30% 42,93% 41 ,01%

Em 2010, 79,66% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino 
básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 75,18% e, em 
1991,68,97%.

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 8,85% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 
2000 eram 3,91% e, em 1991,2,64%.
Expectativa de Anos de Estudo
O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da 
população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma 
criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 
18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,67 anos para 9,02 anos, no município, enquanto 
na UF passou de 8,96 anos para 9,17 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 
8,17 anos, no município, e de 8,65 anos, na UF.
População Adulta
Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta, o 
percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse 
indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de
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menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentua 
município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991 
município, e 30,09%, na UF. Em 2010, considerando-s 
ou mais de idade, 6,07% eram analfabetos, 54,92% tin 
33,09% possuíam o ensino médio completo e 5,50%, o 
percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35

passou de 42,33% para 58,41%, no 
, os percentuais eram de 34,67% ,no 
e a população municipal de 25 anos 

ham o ensino fundamental completo, 
superior completo. No Brasil, esses 

83% e 11,27%.

Escolaridade da população 
de 25 anos ou mais -1991

Escolaridade da população 
de 25 anos ou mais - 2000

Escolaridade da população 
de 25 anos ou mais - 2010

Fundamental incompleto e analfabeto Fundamental incompleto e alfabetizado Fundamental 
completo e médio incompleto Médio completo e superior incompleto Superior 
completo 14,5% 12% 16,4%
54,7%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto i 4,47%
Fundamental incompleto e alfabetizado 54,75%
Fundamental completo e médio incompleto 16,37% 
Médio completo e superior incompleto 11,99%
Superior completo 2,42%
9,9% 16,3% 19,3%
51,4%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto 10%
Fundamental incompleto e alfabetizado 51%
Fundamental completo e médio incompleto 19% 
Médio completo e superior incompleto 16%
Superior completo 3 %
39%27,6%
2 ,8%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto 
Fundamental incompleto e alfabetizado 
Fundamental completo e médio incompleto 
Médio completo e superior incompleto 
Superior completo

6,07%
39,01%
21,83%
27,59%
5,50%

2017
Total de Escolas de Educação Básica
Total de Escolas 496 escolas Publicas e Privadas RJ: 11,022Bras 1:
183.743
Fonte Censo Escolar/INEP 2017 / Total de Escolas de Educação Básica: 496 /
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Data
QEdu.org.br
Matrículas
Matrículas em creches5.299 estudantes RJ: 243.989 Brasil: 3.406.796 
Matrículas em pré-escolas 17.573 estudantes RJ: 363.638 Brasil: 5.101.935
Matrículas anos iniciais 64.970 estudantes RJ: 1.127.425 Brasil:
15.328.540
Matrículas anos finais51.528 estudantes RJ: 892.034 Brasil: 12.019.540 
Matrículas ensino médio 34.835 estudantes RJ: 573.300 Brasil: 7.930.384
Matrículas EJA 16.723 estudantes RJ: 241.103 Brasil: 3.598.716 
Matrículas educação especial 5.622 estudantes RJ: 84.248 Brasil: 1.572.125 
Fonte Censo Escolar/INEP 2017 /Total de Escolas de Educação Básica: 496

Renda

A renda per capita média de Duque de Caxias cresceu 72,54% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 343,58, em 1991, para R$ 463,23, em 2000, e para RS 592,81, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,91 %. A taxa média anual 
de crescimento foi de 3,38%, entre 1991 e 2000, e 2,50%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de 
agosto de 2010), passou de 25,84%, em 1991, para 18,81 %, em 2000, e para 9,88%, em 2010. 
A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do índice 
de Gini, que passou de 0,47, em 1991. para 0,50, em 2000, e para 0,46, em 2010.

O que é índice de Gini?
E um instrumento usado para medir
0 grau de concentração de renda.
Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos 
mais ricos. Numericamente, varia 
de 0 a 1, sendo que 0 representa
a situação de total igualdade, ou seja, 
todos têm a mesma renda, e o valor
1 significa completa desigualdade 
de renda, ou seja, se uma só pessoa 
detém toda a renda do lugar.
Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Duque de Caxias - RJ

1991 2000 2010
Renda per capita 343,58 463,23 592,81
% de extremamente pobres 7,29 5,71 2,83
% de pobres

25,84 18,81 9,88
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índice de Gini
Distribuição da renda por quintos da 
população (ordenada segundo a 
renda domiciliar per capita) -1991

0,47
Distribuição da renda por quintos da 
população (ordenada segundo a 
renda domiciliar per capita) -2000

0,50 0,46
Distribuição da renda por quintos da 
população (ordenada segundo a 
renda domiciliar per capita) -2010

Io Quinto2° Quinto3° Quinto4° Quinto5° Quinto9%l 3,5%20,7% 
52,3%
Data
Io Quinto 78,05 
2o Quinto 153,77 
3o Quinto 231,76 
4o Quinto 355,99 
5o Quinto 898,32 
8,2% 13,1 %20,6% 
54,2%
Data
Io Quinto 89,88 
2o Quinto 190,42 
3o Quinto 302,85 
4o Quinto 477,92 
5o Quinto 1.255,06 
9,4% 14,3%21 % 
50,8%
Data
Io Quinto 134,1!
2o Quinto 276,78 
3o Quinto 424,02 
4o Quinto 619,55 
5o Quinto 1.502,03

Trabalho

Composição da população de 18 anos ou mais de idade -  2010
População e conomicamente ativa ocupada População economicamente ativades ocupada 
População e conomicamenteinativa24,l%10,9%
65%
Data
População economicamente ativa ocupada 392.021 
População economicamente ativa desocupada 65.488 
População economicamente inativa 145.508
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 64,95% em 2000 para 
65,01% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 20,89% em 2000 para 
10,86% em 2010.
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Duque de Caxias - RJ

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais

Nível educacional dos ocupados

Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.

ou mais

2 00 0

64,95
20,89
58,87

2 010

65,01
10,86
65,09

1 8 anos ou mais 50,74 65,64
>s ou mais 27,78 42,37

- 1 8 anos ou mais 32,97 13,00
- 18 anos ou mais 72,93 70,53
- 1 8 anos ou mais 95,10 94,61

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,55% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,82% na indústria extrativa, 12,72% na indústria de 
transformação, 9,64% no setor de construção. 1,73% nos setores de utilidade pública, 
17,52% no comércio e 50,43% no setor de serviços.

Habitação
Indicadores de Habitação - Município - Duque de Caxias - RJ

1991 2000 2010
% da população em domicílios com água encanada 86,99 86,34 94,78
% da população em domicílios com energia elétrica 99,7 99,86 99,95
% da população em domicílios com coleta de 1lixo 55,19 88,50 95,44

Vulnerabilidade social
Vulnerabilidade Social - Município - Duque de Caxias - RJ 
Crianças e Jovens
Mortalidade infantil
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 
vulneráveis, na população dessa faixa

1991 2000 2010
33,87 21,44 14,07
- 75,72 60,00
18,85 6,59 3,91

- 16,55 10,45

40

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 2,42 4,19 2,65
Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 3,90 4,05
Família
% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total ^  ^  
de mães chefes de família 18,71 21,00

% de vulneráveis e dependentes de idosos 2,19 2,41 1,79

N2 total de crianças ocupadas entre 10 e 13 anos 1.307

Taxa de ocupação de crianças entre 10 e 13 anos (%) 2%

N9 tota l de crianças e adolescentes ocupados de 14 e 15 
anos

2.253

Taxa de ocupação de crianças e adolescentes de 14 e 15 
anos(%)

7%

N2 total de crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos 3.560

Taxa de ocupação de crianças e adolescentes entre 10 a 
15 anos
Residentes em área urbana

99.4%

Percentual de crianças e adolescentes ocupados entre 10 
e 15 anos.
Residentes em área rural.

0.6%

5,44

% de crianças extremamente pobres 11,48 9,76

Trabalho e Renda
% de vulneráveis à pobreza
% de pessoas de 18 anos ou mais sem 
ocupação informal
Condição de Moradia
% da população em domicílios com banheiro e água encanada 85,52 85,94 88,87

Desagregação por Cor 
Componentes
O índice de Desenvolvimento Humano Municipal da população negra, em 2010, é de 0,695, 
o que situa essa parcela da população de Duque de Caxias na faixa de Desenvolvimento

fundamental completo e em
55,28 42,16 28,43 

45,20 30,95
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Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). O 1DHM da população branca é de 0,747, que a 
situa na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 
absolutos, a diferença entre ambos é de 0,052 
índice de Desenvolvimento Humano Municip 
componentes
- Município - Duque de Caxias - R.I 
IDHM e componentes

(IDHM entre 0,700 e 0,799). Em números 

al Ajustado à renda do Trabalho e seus

N/2000 B/2000 N/2010 B/2010
IDHM Educação - - 0,601 0,686
% de 18 anos ou mais com fundamental completo - 55,95 62,72
% de 5 a 6 anos na escola - - 85,28 91,45
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo - 83,39 87,32

% de 15 a 17 anos com fundamental completo - - 46,34 61,40
% de 18 a 20 anos com médio completo - - 33,90 46,87
IDHM Longevidade - - 0,830 0,841
Esperança de vida ao nascer - - 74,78 75,48
IDHM Renda - - 0,673 0,722
Renda per capita - - 526,89 712,87

Longevidade, mortalidade e fecundidade
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Duque de Caxias - RJ

N/2000 B/2000 N/2010 B/2010
Esperança de vida ao nascer - 74,8 75,5
Mortalidade infantil - 15,3 1 1,8
Mortalidade até 5 anos de idade - 17,2 13,3
Taxa de fecundidade total - 1,8 1,6

Crianças e Jovens
Educação - Município - Duque de Caxias - RJ

N/2000 B/2000 N/2010 B/2010
Taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais - - 5,58 4,19
Fundamental incompleto e analfabeto - 6,52 4,86
Fundamental incompleto e alfabetizado - 41,03 35,97
Fundamental completo e médio incompleto - 22,29 21,02
Médio completo e superior incompleto - 26,22 29,93
Superior completo - - 3,94 8,22

Negros 2010 Brancos 2010
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Fundamental incompleto e analfabeto Fundamental incompleto e alfabetizado Fundamental
completo e médio incompleto
superiorincompletoSuperiorcompletod 1 %26,2%
22,3%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto 6,52%
Fundamental incompleto e alfabetizado 41,03%
Fundamental completo e médio incompleto 22,29% 
Médio completo e superior incompleto 26,22%
Superior completo 3,94%
36%8,2%29,9%
21%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto 4,86%
Fundamental incompleto e alfabetizado 35,97%
Fundamental completo e médio incompleto 21,02% 
Médio completo e superior incompleto 29,93%
Superior completo 8,22%

Médio completo

Renda
Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Duque de Caxias - RJ

N/2000 B/2000
Renda per capita
Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais 
% de extremamente pobres 
% de pobres 
índice de Gini

N/2010 B/2010
526,89 712,87
939,13 1.234,46
3,27 1,99
1 ] ,66 6,62
0,44 0,47

Trabalho
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Duque de Caxias - RJ

N/2000 B/2000 N/2010 B/2010
Taxa de atividade - 18 anos ou mais - - 66,01 63,55
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais - - 11,62 9,45
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou 
Nível educacional dos ocupados

mais - 63,37 68,12

% dos ocupados com fundamental completo - 
mais

8 anos ou - 62,76 70,98

% dos ocupados com médio completo - 18 anos 
Rendimento médio

)u mais - 38,39 49,66

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 1 8 anos ou - - 14,34 10,50
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mais
% dos ocupados com rendimento 
mais
% dos ocupados com rendimento 
mais

de até 2 s.m. - 18 anos ou - 74,03 64,12

de até 5 s.m. - 18 anos ou
_ 96,16 91,88

Habitação

Indicadores de Habitação - Município - Duque de Caxias - RJ
N/2000 B/2000 N/2010 B/2010

% da população em domicílios com água encanada - - 88,66 90,31
% da população em domicílios com energia elétrica - - 99,95 99,97
% da população em domicílios com coleta de lixo - - 94,73 96,70

Desagregação por Sexo 
Componentes
O índice de Desenvolvimento Humano Municipal da população feminina, em 2010, é de 
0,700, o que situa essa parcela da população de Duque de Caxias na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto (1DHM entre 0.700 e 0,799). O 1DHM da população 
masculina é de 0,718, que a situa na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 
0,700 e 0,799). Em números absolutos, a diferença entre ambos é de 0,018.

Como a dimensão Renda do IDHM é calculada a partir da renda per capita média domiciliar, 
não é possível identificar desigualdades entre os rendimentos dos moradores dos domicílios. 
Com o intuito de melhor expor a conhecida diferença de rendas entre homens e mulheres no 
Brasil calculou-se o IDHM ajustado à renda do trabalho, disponível apenas para a 
desagregação por sexo. Para mais informações consultar metodologia.
índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à renda do Trabalho e seus 
componentes
- Município - Duque de Caxias - R,í
IDHM e componentes M/2000 H/2000 M/2010 H/2010
IDHM Educação - 0,652 0,630
% de 18 anos ou mais com fundamental completo - 57,58 58,41
% de 5 a 6 anos na escola - 18,15 87,38
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo - 57,86 84,77

% de 15 a 17 anos com fundamenta! completo - 57,93 51,33
% de 18 a 20 anos com médio completo - 43,20 38,30
IDHM Longevidade - 0,907 0,760
Esperança de vida ao nascer -  9,39 70,62
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IDHM Ajustado Renda - - 0,580 0,774
Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais - - 833,64 1.196,63

Longevidade, mortalidade e fecundidade
Longevidade, Mortalidade c Fecundidade - Município - Duque de Caxias - RJ

M/2000 H/2000 M/2010 H/2010
Esperança de vida ao nascer - 79,4 70,6
Mortalidade infantil - 13,3 14,9
Mortalidade até 5 anos de idade - 14,9 16,8
Taxa de fecundidade total - 1,7 -

Crianças e Jovens
Educação - Município - Duque de Caxias -R J

M/2000 H/2000 M/2010 H/2010
Taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais - 5,77 5,08
Fundamental incompleto e analfabeto - 6,73 5,92
Fundamental incompleto e alfabetizado - 39,85 39,16
Fundamental completo e médio incompleto - 21,23 21,83
Médio completo e superior incompleto - 26,22 27,59
Superior completo - 5,97 5,50

M u l h e r e s  2010 Hom ens 2010
Fundamental incompleto e analfabeto Fundamental incompleto e alfabetizado Fundamental 
completo e médio incompleto Médio completo e superior incompleto Superior 
completo39,8%6%26,2%
21,2%
Data
Fundamental incompleto e analfabeto 6,73%
Fundamental incompleto e alfabetizado 39,85%
Fundamental completo e médio incompleto 21,23%
Médio completo e superior incompleto 26,22%
Superior completo 5,97%
39,2%27,6%
21,8%

Data
Fundamental incompleto e analfabeto 5,92%
Fundamental incompleto e alfabetizado 39,16%
Fundamental completo e médio incompleto 21,83%
Médio completo e superior incompleto 27,59%
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Data
Superior completo 5,50%

Renda
Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Duque de Caxias - RJ

M/2000 H/2000 M/2010 H/2010
Renda per capita 580,00 606,64
Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais 833,64 1.196,63
% de extremamente pobres 2,99 2,65
% de pobres 10,10 9,64
índice de Gini 0,59 0,59

Trabalho
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Duque de Caxias - RJ

M/2000 H/2000 M/2010 H/2010
Taxa de atividade - 18 anos ou mais 53,65 77,81
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 14,83 7,77
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 
Nível educacional dos ocupados

58,25 69,99

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou 
mais 68,28 63,75

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais - 
Rendimento médio

45,21 39,62

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou 
mais 20,67 7,50

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou 
mais 81,66 62,55

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou 
mais 96,45 93,29

Habitação
Indicadores de Habitação - Município - Duque de Caxias - RJ

M/2000 H/2000 M 2010 H/2010
% da população em domicílios com água encanada 89 38 89,12
% da população em domicílios com energia elétrica 99 96 99,95

% da população em domicílios com coleta de lixo 95 47 95,41
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População formada com 52.02% de mulheres e 47.98% de homens, ser do 53.6 % de negros, 
24.1 de brancos e 22.3 de pardos ou mestiços. 30% da população é de origem nordestina.
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35.8% de católicos,35% de evangélicos, 11% religiões afro-brasileiras ( candoblé e umbanda 
), 2 % de kardecistas e outras religiões como testemunhas de Jeová, budistas, racionalistas, 
islanismo, formando um montante de 10 % e 7% não tem religião.

o IDHM( ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO),711 é alto, só um pouco abaixo 
do nível nacional 0,742

O município de Duque de Caxias se divide em quatro distritos e sessenta e nove bairros.

Política

1

O atual prefeito de Duque de Caxias é Washington Reis,(PMDB), natural de Xerém, eleito 
em 2016 pela segunda vez, no 2o turno. O atual vice-prefeito é Marcos Elias Freitas 
Pessanha Moreira (Marquinho Pessanha),do PRP.

Poder Legislativo

O Poder Legislativo é representado pela câmara municipal, composta por vinte e nove 
vereadores com mandato de 4 anos. Cabe aos vereadores na Câmara Municipal de Duque de 
Caxias, especialmente fiscalizar o orçamento do município, além de elaborar projetos de lei 
fundamentais à administração, ao Executivo e pi incipalmente para beneficiar a comunidade.

Assistência Social

Equipamentos:

• CREAS- Centenário

Profissionais: 06

ANO Total Total

2015 2.018 03
2016 304 02
2017 277 02
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CREAS- Figueira

ANO Crianças e 

Adolescentes
Deficientes TOTAL

2015 1.374 08 1.382

2016 1.070 02 1.072

2017 1.286 05 1.291

• Quantitativo de Profissionais que atuam juntos a criança e Adolescente.

Profissionais Quantitativo

Administrativo 01

Aux .de Serviço 
Gerais

01

Assistência
Social

01

Coordenadora 01

Cozinheira 03

Educador
Social

11

Enfermeira 01

Pedagoga 01

Técnica de 
Enfermagem

01

Vigia 02

• Quantitativo de acolhimento Institucionais e Violência Domestica.

ANO QUATITATIVO

2015 108

2016 62

2017 40

Quantitativo de atendimentos realizados a criança e Adolescentes.
ANO QUANTITATIVO

2015 2.355

2016 1.045

2017 894

• Quantitativo de atendimentos a criança e Adolescentes que apresentam algum 
tipo deficiência.

ANO QUANTITATIVO

2015 01

2016 01

2017 02

• Quantitativo de atendimento a crianças e Adolescentes que precisam de algum 
tipo de deficiência .

ANO QUANTIDADE DE
ATENDIMENTO

2015 02

2016 02

2017 02

•  CASA SOCIAL RENASCER:
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• Q U A N TID AD E DE PRO FISSIO N AIS QUE ATUAM JU N TO  AO S A D O LESCEN TES  

A CO LHID O S:

Coordenador 01

Auxiliar Administrativo PI
•

Educadores 13

Técnico de Enfermagem 02

Assistente Social 01

Pedagogo 01

Auxiliar de Serviço Gerais 01

Porteiro 01

Cozinheiro 01

Auxiliar de Cozinha 02

•  Quantidade de atendimentos realizados junto aos adolescentes:

ANO TOTAL

2015 1.122

2016 1.258

2017 556

•  Quantitativo de Acolhim ento institucional e violência domestica.

ANO TOTAL

2015 09

52

2016 12

2017 08

• Q UANTITATIVO DE ACOLHIMENTO IN STITU CIO N AL E V IO LÊN CIA  DOM ESTICA.

ANO TOTAL

2015 01

2016 01

2017 02

• CREAS- VILA MARIA H E L E N A / 2 0 1 8 .

ANO TOTAL

2015 302

2016 936

2017 1.332

•  05 Técnico que atendem  as crianças e dos adolescentes.

•  Deficientes atendidos 01 em 2017.
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PLANO DE ACÃO

“O tomar de decisão frente a uma proposta de lei 

sempre é algo controverso para um gestor. Iniciar os trabalhos, 

fazer arranjos para que sejam ouvidos os mais diversos setores, 

permitir que a construção democrática ocorra de maneira 

correta, zelar pelos critérios técnicos e, também, responder as 

necessidades reais do município são alguns dos dilemas 

enfrentados durante o percurso da construção de um Plano 

Decenal. ” (CEDCA SC 2016).

Apresentamos a seguir o Plano de Ações do Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Criança e Adolescente do município, fruto de importantes discussões 

coletivas a partir do diagnóstico situacional.

Está constituído do planejamento das ações de diversos atores do Sistema de 

Garantia de Direitos do município, por um período de 10 anos - de 2016 a 2026, 

divididas pelos eixos da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Cada eixo possui diretrizes que são referências para os municípios se guiarem na 

elaboração das ações que serão executadas. Mais que apenas centrar no que pode ser 

feito, um importante passo é a descrição do que se espera alcançar com essas ações: as 

metas. Pois a partir da definição da meta, é possível realizar o monitoramento do Plano. 

Com o monitoramento, é possível ajustar as ações de maneira a cumprir o que foi 

planejado.

O Plano contém:

□ Eixos de ação - 5

□ Diretrizes -  11

□ Objetivos Estratégicos - 32

EIXO 1. Promoção dos Direitos: envolve a implementação e acesso a 

políticas públicas que promovam oportunidades ao desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes.

EIXO 2. Proteção e Defesa dos Direitos: trata-se de medidas 

destinadas a indivíduos e grupos em resposta a situações de risco e 

contingências de vulnerabilidade, abrangendo a proteção de 

crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou 

ameaçados e o acesso à Justiça para responsabilização dos 

violadores dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivos Estratégicos AÇÕES

EIXO 3. Participação de Crianças e Adolescentes: diz respeito à 

participação de crianças e adolescentes, tendo suas opiniões 

consideradas nas ações voltadas ao seu grupo etário, assim como 

sua presença garantida em diferentes espaços e níveis decisórios, de 

acordo com as peculiaridades do seu estágio de desenvolvimento.

EIXO 4. Controle Social da Efetivação dos Direitos: refere-se ao 

controle social exercido no âmbito das instâncias de participação 

social, como os conselhos de direitos e setoriais e ações da 

sociedade civil organizada voltadas a este fim.

EIXO 5. Gestão da Política: refere-se ao fortalecimento das instâncias 

do Sistema de Garantia dos direitos, à coordenação e ao 

financiamento da política.

Eixo 1 -  Promoção dos direitos de crianças e adolescentes

Diretriz 1 - Promoção da cultura do respeito e da proteção aos direitos h irnanos de crianças e 
adolescentes no âmbito da família

instituições e da sociedade.

Diretriz 2 -  Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os 
direitos humanos de crianças, adolescentes e

suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, afirmação ca diversidade com 
promoção da equidade e inclusão social.
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SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

Promover ações de 
divulgação aos profissionais 
de rede de saúde a respeito 
dos direitos.

Acompanhamento Familiar

Promover o respeito 
aos direitos da criança 
e do adolescente na 
sociedade,de modo a 
consolidar uma cultura

Promover ações de 
divulgação aos profissionais 
da rede de saúde,famílias e 
comunidade quanto ás 
consequências em 
desrespeitar os direitos.

Promover orientação sobre 
direitos,processo e limites 
legais as famílias.

Realizar o projeto 
Direitos Humanos 
SME/Univali.

de cidadania. Promover orientação 
familiar em relação ao 
direito da criança versus os 
limites relacionais familiares 
e sociais,em conjunto com a 
Secretaria da educação e 
Assistência Social

Realizar encaminhamentos a 
rede para garantir o acesso a
direitos.

Desenvolver ações 

voltadas á preservação 
da imagem ,da 

identidade,observando 
a condição peculiar de

Trabalhar a informação 

e exposição da imagem 
nas redes sociais.

pessoa em Solicitação aos pais para a Solicitação aos pais para a Solicitação aos pais de
desenvolvimento de autorização da divulgação autorização da divulgação de autorização para
crianças e 
adolescentes nos 
meios de
comunicação,conforme 
dispositivos do 
Estatuto da Criança e 
Adolescente.

de imagem. imagem. divulgação de imagem.
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[

Objetivos Estratégicos Ações

Fortalecer as 
competências 
familiares em relação 
em direitos humanos 
de crianças e 
adolescentes no espaço 
de convivência familiar 
e comunitária

Saúde Assistência Social Educação

Desenvolver consciência 
critica no âmbito familiar 
com intuito de promover 
a proteção integral e a 
educação em direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes utilizando 
os espaços de promoção 
de saúde.

Promover
informação,sensibilização 
e mobilização da 
sociedade quanto à 
prevenção e erradicação 
do trabalho infantil Realizar o Projeto 

Direitos Flumanos 
SME

Fortalecer /ampliar o 
acesso à assistência à 
saúde.

Garantir o acesso à 
alimentação

Implementar o ensino 
dos direitos de crianças 
e adolescentes com 
base no ECA,ampliando 
as ações previstas na 
lei 11.525/07,também 
para a educação 
infantil,ensino médio e 
superior.

Promover ações de 
educação e orientação a 
membros da política de 
Educação sobre direitos
da C&A

Promover Projetos 
Fedagógicos nas 
escolas.

Fomentar a cultura da 
sustentabilidade 
socioambiental no 
processo de educação 
em direitos humanos 
com crianças e 
adolescentes.

Promover ações 
intersetoriais envolvendo 
atores do MASF e demais 
profissões relacionadas a 
alimentação saudável em 
consonância com a 
responsabilidade 
socioambiental. (Cultivo 
de alimentos 
orgânicos,hortas 
comunitárias );promover 
ação intersetorial em 
relação ao saneamento

Promover Educação 
Ambiental
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básico municipal.
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Diretriz 2 -  Universalizlação do acesso a políticas de qualidade que garantam os direitos 

humanos de criança,adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das 

desigualdades,afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social.

Objetivos Estratégicos AÇÕES

Saúde Assistência Social Educação

Erradicar a pobreza extrema e 
superar as iniqüidades que 
afetam o desenvolvimento 
integral de crianças e 
adolescentes e suas 
famílias,por meio de um 

conjunto articulado de ações 
entre poder publico e 
sociedade,com justiça social.

Fortalecer as ações 
relacionadas ao 
acompanhamento 
das
condicionalidades do 
Programa Bolsa 
Família.

Cadastrar pessoas e familiares 
no cadllnico.

Acompanhar famílias do 
cadünico e beneficiarias do 
PBF.

Cadastrar adolescentes para 
jovem Aprendiz

Erradicar a fome e assegurar a 
alimentação adequada de 
crianças,adolescentes,gestantes 
e lactantes,por meio da 
ampliação de políticas de 
segurança alimentar e 
nutricional .

Manter o programa 

de formulas lácteas e 
especiais e aten der 
demais crianças e 
adolescentes com 
necessidades 
especifica de 
suplementação 
nutricional

Promover
orientações,cadastramento e 
acompanhamento de famílias 
com perfil para recebimento 
de benefícios PBF,BPC,outros.

Realizar programa 
alimentar escolar

Intensificar as ações 
de promoção ao 
aleitamento 
materno.

Realizar vínculos familiares e 
comunitários .

Fornecer cestas básicas

61
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Objetivos
Estratégicos

AÇÕES

SAÚDE Assistência Social Educação

Ampliar o acesso de 
crianças e adolescentes e 
suas famílias aos serviços 
de proteção social básica 
e especial por meio da 

expansão e qualificação 
da política de Assistência 
Social.

Divulgar nas 
Unidades de 
Saúde os 
equipamentos da 
Assistência Social

Ampliar CRAS e PAIF Divulgar nas Unidades 
Escolares os Serviços 
Oferecidos.Promover e garantir a 

regularização,ampliação e 
abertura de outras 
modalidades de acesso.

Universalizar o acesso ao 
registro civil e a 
documentação básica de 
crianças e adolescentes e 
suas famílias

Realizar encaminhamentos 
e solicitações para acesso a 
documentação

Divulgar nas Unidades 

Escolares os Serviços 
Oferecidos.

Priorizar e articular as 
ações de atenção 
integral a crianças de 0 a 
6 anos,com base no 
Plano Nacional pela 
Primeira Infância.

Acompanhar as 
crianças d e 0 a 6 
anos,conforme p 
Protocolo 
Municipal da 
Saúde da Criança.

Acompanhar famílias com 
crianças de 0 a 6 anos 
cadastradas no cadUnico e 
beneficiarias de 
transferência de renda.

Aplicar o PME -Educação 
Infantil -D ire triz 2
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Objetivos Estratégicos AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

Expandir e qualificar 
políticas de atenção 
integral à saúde de 
crianças,adolescentes 
e suas famílias.

Buscar parceria com a SES 
para ampliar o acesso as 
açõies de media e alta 
complexidade relacionadas à 
saúde de
crianças,adolescentes e suas 
famílias.

Expandir SCFV para 0 a 6 
anos de idade.

Promover 
professor em 
domicilio para 
alunos 
afastados da 
escola por 
longo período 
tendo razão 
justificada por 
laudo médico.

Manter o acompanhamento 
do desenvolvimento 
neuropsicomotor das crianças 
de 0 a 3 anos

Manter o acompanhamento 
de saúde das 
crianças.Fortalecer o 
acompanhamento de saúde 
dos adolescentes.Fortalecer as 
ações que envolvam os 
adolescentes no PSE

Manter o acompanhamento 
das crianças,através do 
sistema de vigilância alimentar 
e nutriconal.

Universaliar o acesso 
e assegurar a 
permanência e o 
sucesso de crianças e 
adolescentes na 
educação 

básica,expandindo 
progressivamente a 
oferta de educação 
integral,com a 
ampliação da jornada 
escolar,dos espaços e 

das oportunidades

Aplicar o PME 
-Ensino 
fundamental 
-D ire triz 1 e 2
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Saúde Assistência Social Educação

Implementar na educação 
básica o ensino da cultura 

afro-brasileira,africana e 
indígena,em cumprimentos 
das Leis de n? 10.639/03, 
11.645/08

Aplicar o PME -  
Diversidade étnico racial 

e indígena -Diretriz 1 e 2

Fomentar a interação 
Social de crianças e 
adolescentes com 
deficiência auditiva,por 
meio do ensino na língua 
de sinais na comunidade 
escolar,garantido sua 
inclusão no currículo da 
educação básica

Aplicar o PME- Educação 
Especial -D iretriz 1 meta 
1

Promover o acesso de 
crianças e adolescentes ás 
tecnologias de informação 
e Comunicação e à 
navegação segura na 
Internet,como formas de 
efetivar seu direito à 
comunicação,observando 
sua condição peculiar de 
pessoas em 
desenvolvimento.

Realizar programa 

Educação Digital nas 
escolas.
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Objetivos Estratégicos
AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

Consolidar a oferta de 
ensino profissionalizante de 
qualidade,integrado ao 
ensino médio,com fomento 
à inscrição no mercado de 
trabalho dos adolescentes a 
partir dos 16 anos,de acordo 
com a legislação vigente.

Aplicar PME- Ensino 
Profissional-Diretriz 

1, meta 1

Ampliar o acesso de 
adolescentes a partir de 14 
anos a programas de 
aprendizagem profissional 
de acordo com a Lei n^ 
10.097/00

Buscar o engajamento de 
outras políticas e setores 
privados na oferta de 
atividades e aprendizagem 
para crianças e adolescentes 
retiradas na situação de 
trabalho infantil.

Aplicar PME -  Ensino 
Profissional Diretriz 1, 
meta 1

Universalizar o acesso de 
crianças e adolescentes a 
políticas culturais, que nas 
diversas expressões e 
manifestações considerem 
sua condição peculiar de 
desenvolvimento e potencial 
criativo

Encaminhar crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho infantil para 
atendimento em outras 
políticas
(saúde,educação,esporte e 

cultura,entre outras.)

Realizar programa 

Educação Musical

Universalizar o acesso de 
crianças e adolescentes a 
políticas e programas de 
esporte e lazer, de acordo 
com sua condição peculiar 
de
desenvolvimento,assegurada 
a participação e a 
acessibilidade de pessoas 
com deficiências

Promover parceria 
com a Fundação 
Municipal de Esporte.
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Eixo 1 -Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS Objetivos Estratégicos

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

2.2 Até 2028 acabar com 
todos as formas de 
desnutrição,inclusive 
pelo alcance até 2025 
das metas acordadas 
internacionalmente 
sobre desnutrição 
crônica e desnutrição 
em crianças menores de 
cinco anos de idade,e 

atender ás necessidades 
nutricionais de meninas 
adolescentes mulheres 
grávidas e lactantes e 
pessoas idosas.

Manter o 
acompanhamento 
das crianças pelo 
sistema de vigilância 
alimentar e 
nutricional

Fortalecer o sistema 
de vigilância 
alimentar e 
nutricional dos 
adolescentes

Manter o programa 
de formulas lácteas 
e especiais e atender 
demais crianças e 
adolescentes com 
necessidades 
especificas de 
suplementação 
nutricional.
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ODS Objetivos Estratégicos AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

3.2 Até 2028 acabar com 
as mortes evitáveis de 
recém-nascidos e 
crianças menores de 5 
anos,com todos os 
países objetivando 
reduzir a mortalidade 
neonatal para pelo 
menos até 12 po 
1.000 nascidos vivos e 
a mortalidade de 
crianças menores de 5 
anos para pelo menos 
até 25 por 1.000

Mapear os 
indicadores de 
mortalidade por 
causa básica e 
realizar
intervenção por 
meio de ações 
educativas e de 
assistência nas 
causas de mortes 
evitáveis

Ampliar acesso dos 
serviços e garantias.

3.7 Até 2028 assegurar o 
acesso universal aos 
serviços de saúde 
sexual e

reprodutiva, incluindo 
o planejamento 
familiar,informação e 
educação,bem como a 
integração da saúde 
reprodutiva em 
estratégias e 

programas nacionais.

Permanecer com 
a dispensação de 
matérias e 
métodos 
contraceptivos e 
fortalecer ações 
educativas 
relacionadas a 
saúde sexual e 
reprodutiva 
principalmente 
com

adolescentes.
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EIXO 2 -  Proteção e defesa dos direitos

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO

Ampliar e articular 
políticas,programas 
ações e serviços para 
a promoção,proteção 
e defesa do direito de 
crianças e 
adolescentes à 
convivência familiar e 
comunitária ,com 
base na revisão e 
implementação do 
Plano nacional 
tem á tico .

Realizar campanhas e 
orientações sobre 
direitos humanos e 
mudanças para não 
violência.

Implementar o 

protocolo da Rede de
Proteção.

Implementar políticas 
e programas de 
atenção e reabilitação 
de crianças e 
adolescentes 
acidentados

Priorizar o acesso a 
reabilitação física de 
crianças e 
adolescentes 
acidentados

Promover o 
monitoramento e 
revisão do protocolo de 
Rede de Proteção

Promover ações.

68

Estabelecer e Estabelecer e Estabelecer e Estabelecer e
implementar implementar o implementar o implementar o
protocolos para a protocolo protocolo intersetorial protocolo
proteção de crianças e intersetoria 1 em em parceria com intersetorial em
adolescentes em parceria com demais demais Secretarias parceira com
situação de Secretarias Defesa Defesa Civil e demais demais
emergências 
calamidades,desastres 
naturais e 
assentamentos 
precários

Civil e demais órgãos 
envolvidos

órgãos envolvidos. Secretarias,Defesa 
Civil e demais 
órgãos envolvidos
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Diretriz 3 -  Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 

violados,consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de 

gênero,orientação sexual,cultural,étnico -racial,religiosa,territorial,de nacionalidade e de opção 

política.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

Fomentar a criação de programas 
educativos de orientação e de 
atendimento a
familiares,responsáveis,cuidadores 
ou demais envolvidos em 
situações de negligencia ,violência 
psicologia,física e sexual

Participar da 
organização de 
capacitação 
intersetorial em 
atendimento a 
familiares de 
vitimas de violência

Realizar a 
acompanhamento 
da família de origem 
de crianças e 
adolescentes em 
acolhimento 
institucional e em 
acolhimento familiar

Participar da 
organização de 
capacitação 
intersetorial sobre 
primeiro 
atendimento a 
familiares de 
vitimas de violência 
para a rede

Realizar a
acompanhamento e 
fortalecimento 
familiar por Paif e 
Paefi

Definir diretrizes para as 
atividades de prevenção ao uso de 
drogas por crianças e adolescentes 
conforme a Lei 11.343/06,bem 
como ampliar,articular e qualificar

Fortalecer a rede de 
atenção psicossocial 
no município

'

Criar protocolo de 
atendimento as 
crianças e
adolescentes vitimas 
de violência

Promover
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as políticas sócias para prevenção Promover ações de Promover ações de PROERD/Escolas

e atenção a crianças e Promoção Promoção
adolescentes usuários e relacionadas ao uso relacionadas ao uso
dependente de álcool e drogas de álccol e drogas 

por meio de 
palestras voltadas a 
crianças e 
adolescentes.

de álcool e drogas 
por meio palestras 
voltadas a crianças e 
adolescentes

71

Ampliar e articular 
políticas,programas, ações e 
serviços para a proteção e 
defesa de crianças e 
adolescentes identificadas 
em situação de trabalho 
infantil,com base no Plano 
Decenal

Identificar e notificar 
agravos ocasionados 
pelo trabalho infantil nos 
pontos de atenção à
saúde

Garantir a proteção 
integral das crianças 
e adolescentes em 
situação de trabalho 
infantil

Garantir que todas 
as crianças 
identificadas em 
situação de trabalho 
infantil estejam 
cadastradas no 
cadllnico e tenham 
a marcação no 
campo de trabalho 
infantil

Informar,sensibilizar 
e mobiliar 
sociedade quanto à 
prevenção e 
erradicação do 
trabalho infantil

Conscientizar sobre 
os problemas 
causados pelo 
trabalho precoce e 
incentivar a 
denúncia

Definir diretrizes e 
implementar políticas sócias 
articuladas que assegurem a 
proteção integral e o direito 
à convivência familiar e 
comunitária de crianças e 
adolescentes em situação de 
rua

Notificar o Conselho 
Tutelar quando 
identificar crianças e 
adolescentes em 
situação de rua prestar 
atendimento integral as 
crianças e adolescentes 
em situação de rua

Fortificar atuação 
do serviço de 
Abordagem Social

Aperfeiçoar instrumentos de 
proteção e defesa de 
crianças e adolescentes para

Articular ações com 
NASF e PSE para 
orientações de Promover programa 

Educação Digital nas

72

enfretamento das ameaças 
ou violações de direitos 
facilitas pelas tecnologias de 
informação e comunicação

~
prevenção as ameaças 
ou violações,facilitadas 
pelas tecnologias de 
Informação e 
Comunicação

Escolas

Implementação do 
Protocolo da Rede de 
Proteção

Implementação do 
Protocolo da Rede 
de Proteção

Promover projeto 
"Vamos falar de 
sexualidade?"

73
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Objetivos Estratégicos
AÇÕES

SAÚDE ASSISTEN
CIA
SOCIAL
EDUCAÇÃ
0

EDUCAÇÃ
O

Definir e implementar políticas e Mapear áreas de Criar Promover
programas de prevenção e redução da Vulnerabilidade protocolo parceria
mortalidade de crianças e de com
adolescentes por violências,em atendime Conselho
especial por homicídio nto as 

crianças e 
adclescen 

tes
vitimas de 
violência 
e uma 
reda de 
enfretam 
ento

Tutelar

Formar grupo de apoio Realizar Promover

intersetorial para a campanha Programa
promoção e a prevenção de s contra a sensibiliza
situações de violência ou violência ção e
homicídio a crianças 

e
adclescen
tes

estruturaç 
ão de 
laços 
sociais

Formular diretrizes e parâmetros para Construir e implantar de Promover
estruturação de redes integradas de forma intersetorial o parceria
atenção a crianças e adolescentes protocolo de atendimento as com
em situação de violências, com base crianças e adolescentes Imp lemen conselho
nos princípios de vitimas de violência tar fo Tutelar

74

celeridade,humanização e 
continuidade no atendimento

Protocolo 
da Rede 
de
Proteção

Realizar
programa
sensibiliza
ção e
estruturaç
ão
,implemen 
tar do 
Protocolo 
da Rede 
de
Proteção

Ampliar e articular políticas,programas 
ações e serviços para atendimento a 
adolescentes autores de ato 
infracional,a partir da revisão do 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo,observadas as 
responsabilidades do executivo e do 
sistema de justiça.

Promover 
o Plano 
Municipal 
Decenal 
de - 
SINA5E

Promover
matriculas
nas
escolas
/EJA

75

Objetivos Estratégicos AÇÕES |

Saúde Assistência
social

Educação

Estimular os adolescentes e 
seus familiares à participação 

em ações de protagonismo 

social

Realizar o 
monitoramento 
e revisão do 
protocolo da 
rede de 
proteção

Estimular , 
adolescentes e 
seus familiares à 
participação em 
ações de 
protagonismo 
social

Promover 
matriculas nas 
escolas/EJA

Formular diretrizes e parâmetros para 
estruturação de redes integradas de 
atendimento de crianças e 
adolescentes egressos do sistema 
socioeducativo e do acolhimento 
institucional

Garantir atendimento na 
política de saúde dos 
adolescentes inseridos no 
sistema Socioeducativo e seus 
familiares

Solicitar a 
impiantação da 
comissão 
intersetorial do 
Sinase

Garantir vaga no 
Sistema de 
Educação para 
100% dos 
adolescentes em 
cumprimento de 
Medida
Socioeducativo

Incentivar a Permanência do 
Adolecente em Cumprimento 
de Medida Socioeducativa no 
Sistema Municipal de saúde

Criar o cargo e 
nomear um 
coordenador 
Municipal do 
SINASE

Incentivar a 
Permanência do 
Adolescente em 
Cumprimento de 
Medida
Socioeducativa no 
Sistema Municipal 
de Educação

Estimular os 
adolescentes e 
seus familiares 
à participação 
em ações de 
protagonismo 
soc al

Articular
instituições com o 
objetivo de 
expandir a oferta 
de cursos 
profissionalizantes

Implantar mecanismos de prevenção 
e controle da violência institucional 
no atendimento de crianças e 
adolescentes ,com ênfase erradicação

Fortalecer as ações de 
acolhimento e humanização 
nos serviços de saúde
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Diretriz 4-Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares,objetivando a sua atuação 
qualificada.

Objetivos Estratégicos

Saúde Assistência social Educação

Implantar e aprimorar Elaborar o Programa de
o funcionamento de Acompanhamento de
conselhos tutelares em Egressos,por meio de
todos os municípios,de avaliação e monitoramento
acordo com os para avaliar a efetividade do
parâmetros Serviço de Medida
estabelecidos pelo Socioeducativa de L.A e P.S.C
CONANDA

77
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Objetivos Estratégicos
Ações

Saúde Assistência social Educação

Articular e aprimorar 
os mecanismo de 
denuncia,notificação e 
investigação de 
violações dos direitos 
de crianças e 
adolescentes

Fortalecer junto à rede 
de saúde ações voltadas 
a incentivar a notificação 
dos casos de violência as 
crianças e adolescentes

Promover 
utilização do 
Sistema

Incentivar processos 
de aprimoramento 
institucional,de 
especialização e de 
regionalização dos 
sistemas de segurança 
e justiça,para a 
garantia dos direitos 
de crianças e 
adolescentes

Sensibilizar os adolescentes 
em cumprimento de 
Medidas socioeducativas 
LA e PSC, quanto as 
possíveis perspectivas de 
vida e auxiliando-os 
enquanto 
encaminhamentos

Fortalecer a 
capacidade 
institucional dos 
órgãos de
responsabilização para 
o rompimento do ciclo 
de impunidade e para 
o enfrentamento de 
violações dos direitos 
de crianças e 
adolescentes

Fortalecer junto da rede 
de Saúde ações voltadas 
a incentivar a notificação 
dos casos de violência 
contra crianças e 
adolescentes

Articular instituições com o 
objetivo de expandir a 
oferta de cursos 
profissionalizantes

78

Dretriz 6- Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a 
expressão livre de crianças e adolescentes,

Eixo 3 -  Protagonismo e participação de crianças e adolescentes

Em especial sobre os assuntos a eles relacionados,considerando sua condição peculiar de 
desenvolvimento ,pessoas com deficiência e as diversidades de gênero ,orientação 
sexual,cultural,étnico-racial,religiosa,geracional,territorial,nacionalidade e opção política .

Objetivos Estratégicos
Ações

Saúde Assistência social Educação

Promover o protagonismo e a 
participação de crianças e adolescentes 
nos espaços de convivência e de 
construção da cidadania,inclusive nos 
processos de
formulação,deliberação,monitoramento 
e avaliação das políticas publicas

Estimular a 
participação em 
conselhos e 
conferências 
municipais

Receber as 
denuncias dos 
órgãos
competentes e 
prestar
atendimentos a 
família quando 
houver direitos 
violados que forem 
de competência 

dos serviços

Promover
conselhos
escolares

Criar protocolos de 
encaminhamentos 
de denuncia

Promover
Grêmio
estudantil

Promover oportunidades de escuta de 
crianças e adolescentes nos serviços de 
atenção e em todo processo judicial e 
administrativo que os envolva

Acolher/atender 
a crianças e 
adolescentes de 
acordo com a 
legislação 
vigente

Realizar
atendimento
pelos
orientadores 
das escolas

Incentivar 

crianças e 
adolescentes a 
participarem 
com sugestões 
ao Sistema

Promover 
projeto Jornal 
na escola
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Diretriz 07 -  Fortalecimento de espaço democráticos de participação e controie 
social,priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente e assegurando seu 
caráter paritário,deliberativo,controlador e a natureza vinculante de suas decisões.

Eixo 4 -Controle Social da efetivação dos direitos

Objetivos Estratégicos
Ações

Saúde Assistência social Educação

Universalizar os conselhos de 
direitos da criança e do 
adolescente,qualificando 
suas atribuições de 
formular,acompanhar e 
avaliar as políticas publicas 
para crianças e adolescentes 
e de mobilizar a sociedade

Articular com as 
organizações publicas e 
privadas para promoção 
da aprendizagem e a 
integração ao mercado 
de trabalho para os 
adolescentes maiores de 
16 anos e jovem 
aprendiz para maiores 

de 14 anos

Apoiar a participação da 
sociedade civil organizada em 
fóruns,movimentos,comitês 
e redes,bem como sua 
articulação nacional e 
internacional para a 
incidência e controle social 
das políticas de direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes e dos 
compromissos multilaterais 
assumidos

Permanecer participando 
nos comitês,fóruns e 
demais movimentos que 
envolvam a criança e 
adolescente

Articular com a rede de 
proteção para garantir 
programas e projetos 
culturais e 
esportivos,vaga s em 
creches e escolas e 
educação integ *al

Fortalecer o Se viço de 
abordagem social no 
município

Garantir a proteção 
integral da cria aça e do 
adolescente e í  inclusão 
social
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Eixo 5 -  Gestão da políticas nacional dos direitos humanos de criança e adolescentes

Diretriz 8- Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da política Nacional dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes fundamentais nos princípios da indivisibilidade dos 
direitos,descentralização,intersetorialidade,participação continuidade e sorresponsabilidade 
dos três níveis de governo

OBJETIVOS Estratégicos
AÇÕES

Saúde Assistência social Educação

Estabelecer mecanismos e Estabelecer Implementar o
instâncias para a pactuação com protocolo da Rede
articulação,coordenação e gestores de Saúde e de Proteção a
pactuação das responsabilidades o legislativo crianças e
de cada esfera de governo na 
gestão do Plano Decenal dos

adolescentes
Incluir ações

Direitos Humanos de Crianças e Incluir ações pactuadas no

Adolescentes pactuadas no Plano 
Decenal os Direitos 
Humanos de Criança 
e Adolescentes

Incluir ações 
pactuadas no 
Plano Decer al dos 
Direitos Humanos 
de Crianças e 
Adolescente s

Plano Decenal 
dos Direitos 
Humanos de 
Crianças e 
Adolescentes

81
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Diretriz 9 -  Efetivação de prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três
esferas de governo para a política Nacional e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes,garantindo que não haja cortes orçamentários.

i

Objetivos Estratégicos

*

Saúde Assistência social Educação

Dotar a política dos 
direitos humanos de 
crianças e 
adolescentes de 
recursos suficientes e 
constantes para 
implementação das 
ações do Plano 
Decenal ,com plena 
execução 
orçamentaria

Incluir ações no 
Plano Do PPA

Realização de campanhas 
de combate a violência 
contra crianças e 
adolescentes

 

Estabelecer e 
implementar 
mecanismos de 
cofinanciamento e de 
repasse de recurso do 
Fundo da Infância e 
adolescência entre as 
três esferas de 
governo,na 
modalidade Fundo a 
Fundo,para as 
prioridades 
estabelecidas pelo 
plano decenal,de 
acordo com os 
parâmetros legais e 
normativos do 
Conanda

Fomentar ações e 
projetos na saúde 
com recursos do 
FIA

Fortalecer práticas de 
acompanhamento 
familiar voltadas a vitimas 
de violências diversas |

'3
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Diretriz 10 -  Qualificação permanente de profissionais pra atuarem na rede de 
promoção,proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Objetivos Estratégicos

Saúde Assistência Social Educação

Formular e 
implementar uma 
política de formação 
continuada,segundo 
diretrizes estabelecidas 
pelo Conanda para 
atuação dos 
operadores do sistema 
de garantias de 
direitos,que leve em 
conta a diversidade 
regional,cultural e 
étnico -racial

Mobilizar 
participação social
para o
monitoramento e 
revisão do Plano 
Decenal

Fomentar conteúdos 
para educação 
permanente
direcionadas a 
realização do Plano
Decenal

Mobilizar participação 
social para o 
monitoramento e 
revisão do Plano Decenal

Efetivação nos 
currículos

Fomentar conteúdos 
para educação 
permanente
direcionadas a realização 
do PDDCA

Lei 10639/2003 e 
a Resolução n.l 
de 17 de Junho de 
2004.
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Diretriz 11 -  Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação da 

Política e do Plano Decenal de Direitos Humanos e Crianças e Adolescentes,facilitado pela de 
sistemas de informação.

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS AÇÕES

SAÚDE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

EDUCAÇÃO

Desenvolver 
metodologias e criar 
mecanismos 
institucionais de 
monitoramento e 
avaliação da política 
Nacional e do Plano 
Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças 
e Adolescentes e do 
seu respectivo 
orçamento

Realizar o 
monitoramento

Universalizar o 
Sistema de Informação 

para Infância e 
adolescência -  Si pia, 
mediante a 
corresponsabilidade

INSERIR
INFORMAÇÕES NO 
SI PIA;

Fornecer 
Feedbacks para 
melhoria de

84

IfXKF?

do poder publico,em 
articulação com outras 
bases de dados 
nacionais sobre 
crianças e 
adolescentes

sistema;

Buscar estratégias 
para unificação dos 
sistemas

Diretriz 12 -  Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência ,aplicada ao processo 

de formulação de políticas públicas.

Objetivos Estratégicos

AÇÕES

Saúde Assistência social Educação

Fomentar pesquisas no 
campo da
promoção,proteção e 
defesa dos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes,com a 
difusão pública de seus 
resultados

Incentivar a realização 
de pesquisas em 
parceria com 
instituições 
universitárias e 
faculdades

Aplicar recursos para 
custeio de 
participação em 
eventos

Promover 
projeto Direitos 
Flumanos

Autorizar servidores 
para participaram de 

capacitações

Identificar,apoiar e 
difundir praticas 
inovadoras no campo da 
promoção,proteção e 
defesa dos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes,visando o 
intercâmbio de

Difundir práticas 
inovadoras no campo 
da promoção,proteção 
e defesa dos direitos 
da criança e 

adolescente

Financiar a 
participação dos 
servidores em 
congressos para 
apresentações de 

trabalho sobre 

temas relacionados

Promover 
projeto Direitos 
Flumanos

5B B I 1  B
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

As atividades municipais desenvolvidas pelo ente público são em sua maioria financiadas

através de coparticipação da União, Estado e Município. Apesar dessa pactuação, devido ao

cenário econômico nacional no ano de 2018 houve profunda dificuldade financeira 
decorrente do

atraso de repasses da União e Estado, tendo o município de custear todas as atividades.

Este fato traz incerteza quanto à  capacidade de investimento para os anos futuros, e com

isto a dificuldade de estipular metas para o presente plano. Aliada a esta d ficuldade, soma-se 
a

parcial capacidade de monitoramento e avaliação provocada pela utilização de indicadores 
que

não estão preparados objetivamente para o plano em tela.

Assim, o grupo de trabalho reunido na Comissão de Elaboração do presente Plano indica

como meta para o ano de 2019 a constituição de 2 (duas) comissões permanentes. A primeira

comissão terá como objetivo analisar a capacidade de financiamento e execução municipal 
ainda

no ano de 2019 e estipular metas de execução para as ações propostas para os anos vindouros,

contando com ampla divulgação e transparência; e terá como segunda atr buição analisar os

indicadores de monitoramento de execução do presente plano a cada 2 (deis) anos, propondo

revisões ao mesmo. Tal comissão terá, assim como a Comissão de Elaboração do Plano 
Decenal

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, composição paritária de agentes públicos 
e da sociedade civil.A segunda comissão permanente terá como atribuições a construção de 
mapa de indicadores de monitoramento adequado ao presente plano deceral, devendo esta 
meta ser finalizada no ano de 2020; e, realizará diagnóstico, monitoramento e avaliações 
pertinentes ao plano com a finalidade de subsidiar a primeira comissão citada. A comissão de 
monitoramento deverá ser composta por técnicos das secretarias envolvidas na execução do 
Plano Decenal.
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Diretriz 13- Cooperação internacional e relações multilaterais para implementação das 

normativas e acordos internacionais de promoção e proteção e defesa dos direitos da criança e 

do Adolescente.

Objetivos Estratégicos
Ações

Saúde Assistência social Educação

Incluir cláusulas de 
proteção aos direitos da 
criança e do adolescente 
nos acordos multilaterais

Desenvolver de parcerias 
e cooperação técnica 
entre Estados para 
implementação da 
convenção dos Direitos da 
Crianças e adolescente
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