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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N.º 1071/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, FABIANA ARAÚJO DOS SANTOS, matrícula 39.374-
6, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador Técnico 
de Controle e Fiscalização Ambiental, Símbolo CC/2, O-32.0/0, 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na vaga decorrente a 
exoneração de Fernanda de Medeiros Ewaid.
Em 06/08/2020.
REPUBLICAÇÃO

PORTARIA N.º1115/GP/2020
Tornando sem efeito por duplicidade, os termos da Portaria 
nº 1054/GP/2020, com referência à instauração de inquérito 
administrativo.
Em 20/08/2020.
REPUBLICAÇÃO

PORTARIA N.º1117/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, PAULO 
VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA, matrícula 35.981-5, do 
Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Análises de 
Edificações, Símbolo CC/1+ST(70%), Q-59.0/0, da Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 14/08/2020.

PORTARIA N.º1118/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, JOSÉ LUIZ 
DE FRANÇA, matrícula 35.600-0, do Cargo em Comissão de 
Coordenador de Obras Contratadas de Pavimentação e Drenagem, 
Símbolo CC/2+ST(60%), P-11.0/1, da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 14/08/2020.

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

DECRETO N9 7.680, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o im óvel que m enciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribu ição que lhe confere o 

art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste M unicípio, e tendo em vista o d isposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando o Processo A dm inistrativo n9 007/001266/2020,

DECRETA:

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, am igável ou judicial, a 

título precário, nos term os da letra "i" do art. 5 9 do Decreto-Lei n. 9 3.365, de 21 de junho de 1941, o 

im óvel de 59 ,25m 2, situada à Rua Tupinam bás, n° 102, Código 89 A, São Bento, Dique 2 - 29 Distrito de 

Duque de Caxias/RJ.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto tem  por finalidade reurbanização 

com reflorestam ento e recuperação am biental das m argens do Rio Sarapuí.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do M unicípio a declarar urgência na presente 

desapropriação nos term os 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. 4 9 As despesas para o cum prim ento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 5 9 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, 26 de agosto de 2020.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 840/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, GILBERTO DA SILVA GUIMARÃES, matrícula 39.323-
1, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Projetos e 
Convênio, Símbolo CC/1, T-9.0/0, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e 
Pesca, na vaga decorrente a exoneração de Reinaldo da Conceição 
Pereira.
Em 09/07/2020.
REPUBLICAÇÃO

PORTARIA N.º 872/GP/2020
Exonerando, a contar de 06 de julho de 2020, CARLOS 
ALBERTO DA SILVA, matrícula  38.860-2, do Cargo em 
Comissão de Assessor Contábil, Símbolo CC/2+ST(70%), 
K-26.0/0, da Secretaria Municipal de Controle Interno.
Em 09/07/2020.
REPUBLICAÇÃO

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

P O R T A R I A  N° 1033/GP/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS. no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

ALTERA, a contar de 01 de agosto de 2020, a composição dos Pregoeiros Municipais e 
Equipe de Apoio, que passará a ser Integrada pelos seguintes Servidores:

Pregoeiros:
- Mayara Lopes da Silva;
- Larissa Caroline Inácio Pereira Garcia; e
- Ana Gabriela da Silva Agostini Lopes.

Equipe de Apoio:
- Celia Regina Neves;
- Selma Regis da Silva;
- Ana Clara Pereira da Silva;
- Willian Oliveira Francisco; e
- Sonia Maria da Silva.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. 04 de agosto de 2020.

V ' " - - L v /
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÂO
Publicado no Boletim Oficial 

N° de / 12020

t

Matrícula:
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PORTARIA N.º1119/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, NOEL DA 
CUNHA RIBEIRO, matrícula 35.676-0, do Cargo em Comissão 
de Chefe de Equipamento do CRAS, Símbolo CC/3+ST(30%), 
J-14.0/7, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1120/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, BEATRIZ JOSÉ 
DINIZ, matrícula 39.122-0, do Cargo em Comissão de Chefe da 
Divisão de Certidão de Uso do Solo, Símbolo CC/3, Q-82.0/0, da 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1121/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, BEATRIZ JOSÉ DINIZ, matrícula 39.122-0, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor de Emissões de Certidões, 
Símbolo CC/4+ST(60%), Q-66.0/0, da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Habitação, na vaga decorrente a exoneração 
de Vitória Pinto Porcino.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1122/GP/2020
Dispensando, a contar de 10 de agosto de 2020, NATALINA 
VERA CASTILHO DE ASSIS, matrícula 06.775-9, da Função 
de Confiança de Diretor +ST (70%), da Escola Municipal Maria 
Clara Machado, da Secretaria Municipal de Educação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1123/GP/2020
Designando, a contar de 10 de agosto de 2020, LUCIANA 
MARIA ROCHA DA SILVA, matrícula 16.670-1, para exercer a 
Função de Confiança de Diretor +ST(70%), da Escola Municipal 
Maria Clara Machado, da Secretaria Municipal de Educação, na 
vaga decorrente a dispensa de Natalina Vera Castilho de Assis.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1124/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, VITÓRIA 
PINTO PORCINO, matrícula 37.072-0, do Cargo em Comissão 
de Assessor de Emissões de Certidão, Símbolo CC/4+ST(60%), 
Q-66.0/0, da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1125/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, VITÓRIA PINTO PORCINO, matrícula 37.072-0, para 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Certidão 
de Uso de Solo, Símbolo CC/3+ST(30%), Q-82.0/0, da Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, na vaga decorrente 
a exoneração de Beatriz José Diniz.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1126/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, MARTA 
FERREIRA HONORATO, matrícula 37.718-0, do Cargo em 
Comissão de Assistente do Secretário, Símbolo CC/1, K-1.1/6, da 
Secretaria Municipal de Controle Interno.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1127/GP/2020
Exonerando, a contar de 30 de julho de 2020, INGRID 
VICTORIA PAZ FIGUEIREDO, matrícula 35.479-1, do Cargo em 
Comissão de Coordenador de Administração e Controle, Símbolo 
CC/2, Q-94.0/0, da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1128/GP/2020
Exonerando, a pedido, a contar de 14 de agosto de 2020, 
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, matrícula 36.374-0, 
do Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, 
H-14.0/6, da Secretaria Municipal de Governo.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1129/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, NATHALIA 
MACHADO DE OLIVEIRA, matrícula 35.489-9, do Cargo em 
Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, Q-106.0/3, 
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1130/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, NATHALIA MACHADO DE OLIVEIRA, matrícula 
35.489-9, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de 
Administração e Controle, Símbolo CC/2, Q-94.0/0, da Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, na vaga decorrente 
a exoneração de Ingrid Victoria Paz Figueiredo.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1131/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, ROSANA 
PEREIRA DE MESQUITA, matrícula 37.481-4, do Cargo em 
Comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC/1, H-4.1/3, da 
Secretaria Municipal de Governo.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1132/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, MAYER 
GUTSTEIN, matrícula 37.751-1, do Cargo em Comissão de 
Consultor Técnico, Símbolo CC/2, H-55.0/4, da Secretaria 
Municipal de Governo.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1133/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, PAULO OLIVEIRA 
DA COSTA, matrícula 37.340-0, do Cargo em Comissão de Chefe 
da Divisão, Símbolo CC/3+ST(70%), D-5.2/12, da Secretaria 
Municipal de Administração.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1134/GP/2020
Dispensando, a contar de 14 de agosto de 2020, WALDIR 
VIEIRA SOARES, matrícula 07.318, da Função de Confiança 
de Assistente dos Administradores de Equipamentos Esportivos, 
Símbolo FC/1, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1135/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, MAYER GUTSTEIN, matrícula 37.751-1, para exercer 
o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, 
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P-134.1/0, da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Habitação, em sua primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1136/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, PAULO OLIVEIRA DA COSTA, matrícula 37.340-
0, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, 
Símbolo CC/3+ST(70%), P-134.2/0, da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Habitação, em sua primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1137/GP/2020
Designando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Artigo 16, da Lei n.º 1.506/00 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, WALDIR 
VIEIRA SOARES, matrícula 07.318-6, para exercer a Função de 
Confiança de Chefe da Divisão de Saneamento, Símbolo FC/1 da 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, em sua 
primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1138/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, REGIANE DOS 
SANTOS SOARES, matrícula 35.730-8, do Cargo em Comissão 
de Chefe da Divisão de Arquivos e Dados, Símbolo CC/3, P-37.0/0, 
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º1139/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, DANIEL DE 
OLIVEIRA, matrícula 38.028-8, do Cargo em Comissão de 
Coordenador de Ação Social, Símbolo CC/2+ST(60%), Q-115.0/0, 
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1140/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, MÔNICA 
OLIVEIRA DA TRINDADE, matrícula 39.204-9, do Cargo em 
Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, do Gabinete do 
Prefeito.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1141/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ANDREA TRINDADE DOS REIS, matrícula 39.411-4, 
para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo 
CC/2, do Gabinete do Prefeito.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1142/GP/2020
Exonerando, a contar de 13 de agosto de 2020, WANDERLEY 
ANDRÉ SIQUEIRA DE ALCÂNTARA, matrícula 37.310-
9, do Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo 
CC/3+ST(70%), V-258.0/8, da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1143/GP/2020
Nomeando, a contar de 13 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, JENNIFER LIMA DE ABREU, matrícula 39.404-1, para 

exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo 
CC/3+ST(70%), V-258.0/8, da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil, na vaga decorrente a exoneração de Wanderley 
André Siqueira de Alcântara.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1144/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, ADRIANO 
MARTINS COSTA, matrícula 39.195-6, do Cargo em Comissão 
de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, do Gabinete de Prefeito.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1145/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ANDERSON DALIN DE ANDRADE, matrícula 39.401-
7, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, 
Símbolo CC/2, do Gabinete de Prefeito, na vaga decorrente a 
exoneração de Adriano Martins Costa.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1146/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de junho de 2020, IGOR BEZERRIL 
WONDRAK, matrícula 35.770-7, do Cargo em Comissão de 
Consultor Ciência e Tecnologia, Símbolo CC/2+ST(60%), 
N-51.1/0,  da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1147/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de junho 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, IAN FERNANDES DA ROCHA, matrícula 39.392-
4, parra exercer o Cargo em Comissão de Consultor Ciência e 
Tecnologia, Símbolo CC/2+ST(60%), N-52.0/0, da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, na vaga decorrente a 
exoneração de Igor Bezerril Wondrak.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1148/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, GILDA AFFONSO 
CARVALHO, matrícula 35.216-0, do Cargo em Comissão de 
Chefe da Divisão Administrativa, Símbolo CC/3, do Gabinete do 
Vice-Prefeito.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1149/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto 2020, de acordo com o que 
dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, LUÍS GOMES DE CARVALHO, matrícula 39.393-2, para 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão Administrativa, 
Símbolo CC/3, B-3.0/2, do Gabinete do Vice-Prefeito, na vaga 
decorrente a exoneração de Gilda Affonso Carvalho.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1150/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, JORGE DA 
FONSECA BASÍLIO, matrícula 35.863-0, do Cargo em Comissão 
de Assessor Adjunto, Símbolo CC/3, S-11.0/2, da Secretaria 
Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1151/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
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Caxias, JOELMA DA COSTA CARVALHO, matrícula 39.394-0, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Adjunto, Símbolo 
CC/3, S-11.0/2,  da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 
Públicos, na vaga decorrente a exoneração de Jorge da Fonseca 
Basílio.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1152/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, CARLOS 
ALBERTO DA SILVA, matrícula 35.875-4, do Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Controle de Uso da Frota, 
Símbolo CC/3, S-16.0/0, da Secretaria Municipal de Transporte 
e Serviços Públicos.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1153/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, MAURÍCIO COSTA DA SILVA, matrícula 39.391-
6, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de 
Controle de Uso da Frota, Símbolo CC/3, S-16.0/0,  da Secretaria 
Municipal de Transporte e Serviços Públicos, na vaga decorrente 
a exoneração de Carlos Alberto da Silva.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1154/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de agosto de 2020, WELLINGTON 
JOSÉ SANT’ANNA, matrícula 36.401-0, do Cargo em Comissão 
de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, N-25.0/1, da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1155/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, FELIPE DE SOUZA JOSÉ, matrícula 39.413-0, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, 
Símbolo CC/3, N-25.0/1,  da Secretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento, na vaga decorrente a exoneração de Wellington 
José Sant’anna.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1156/GP/2020
Exonerando, a contar de 03 de agosto de 2020, SEBASTIÃO 
ANSELMO DANTAS NETO, matrícula 37.809-7, do Cargo em 
Comissão de Assistente Administrativo, Símbolo CC/3, P-78.0/0,  
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1157/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, DEISIMAR 
BASTOS, matrícula 36.204-2, do Cargo em Comissão de 
Assistente Operacional, Símbolo CC/3, B-5.0/18, do Gabinete do 
Vice-Prefeito.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1158/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, SHELLEY MARTINS HAMELIN, matrícula 39.395-9, 
para exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, 
Símbolo CC/3, N-25.0/1,  B-5.0/18,  do Gabinete do Vice-Prefeito, 
na vaga decorrente a exoneração de Deisimar Bastos.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1159/GP/2020
Dispensando, a contar de 01 de agosto de 2020, LUCIANE DE 
FÁTIMA SAMPAIO, matrícula 12.509-4, da Função de Confiança 
de Chefe de Recurso Humanos da Guarda Municipal, Símbolo 
FC/1, L-37.8/0, da Secretaria Municipal de Política de Segurança, 
Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1160/GP/2020
Dispensando, a contar de 01 de agosto de 2020, CASSIA MARIA 
MACIEL, matrícula 13.378-0, da Função de Confiança de Chefe 
do Serviço Operacional da Guarda Municipal, Símbolo FC/1, 
L-37.7/0, da Secretaria Municipal de Política de Segurança, 
Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1161/GP/2020
Designando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Artigo 16, da Lei n.º 1.506, de 14 de janeiro de 
2000 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, JURANDYR BERNARDO MARTINS, 
matrícula 12.067-8, para exercer a Função de Confiança de Chefe 
do Serviço Operacional da Guarda Municipal, Símbolo FC/1, 
L-37.7/0,  da Secretaria Municipal de Política de Segurança, 
Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica, na vaga decorrente a 
exoneração de Cássia Maria Maciel.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1162/GP/2020
Designando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Artigo 16, da Lei n.º 1.506, de 14 de janeiro de 2000 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, NÁDIA DOS SANTOS CAMELO, matrícula 11.250-
4, para exercer a Função de Confiança de Chefe de Recursos 
Humanos da Guarda Municipal, Símbolo FC/1, L-37.8/0,  da 
Secretaria Municipal de Política de Segurança, Infraestrutura 
Urbana e Gestão Tecnológica, na vaga decorrente a exoneração de 
Luciane de Fátima Sampaio.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1163/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, YARA PATRÍCIA COLOMBINI PEREIRA, matrícula 
39.416-5, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico, 
Símbolo CC/2, L-35.1/0,  da Secretaria Municipal de Política de 
Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica, na vaga 
decorrente a exoneração de Bruno de Melo Amaral.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1164/GP/2020
Nomeando, a contar de 13 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, 
FERNANDA DA CRUZ GERMANO, matrícula 39.421-5, para 
exercer o Cargo em Comissão de Vice-Diretor Administrativo, 
Símbolo CC/1+ST(70%), da Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1165/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, ADRIANA SANTOS PEREIRA, matrícula 39.419-
0, para exercer o Cargo em Comissão Coordenador Geral da 
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Subsecretaria, Símbolo CC/2+ST(60%), da Secretaria Municipal 
de Obras, Urbanismo e Habitação, na vaga decorrente a exoneração 
de Márcia Carvalho Pinto.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1166/GP/2020
Nomeando, a contar de 27 de julho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, MICHELE FERNANDES LEMOS RIBEIRO, matrícula 
39.398-3, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor 
Técnico, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Governo, em 
sua primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1167/GP/2020
Nomeando, a contar de 16 de julho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, RAQUEL FERREIRA VIDAL, matrícula 39.357-6, para 
exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo 
CC/2, da Secretaria Municipal de Governo, em sua primeira 
ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1168/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, WILLIAN RAGNER DA SILVA DE MOURA, matrícula 
39.362-2, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor 
Técnico, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Governo, em 
sua primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1169/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, JACIANE MELEGARIO RIBEIRO REZENDE, 
matrícula 39.366-5, para exercer o Cargo em Comissão de 
Consultor Técnico, Símbolo CC/2+ST(70%), da Secretaria 
Municipal de Governo, em sua primeira ocupação.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1170/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, RONALDO SIMÃO DE OLIVEIRA, matrícula 39.415-
7, para exercer o Cargo em Comissão de Subsecretário Executivo 
e Planejamento Estratégico, Símbolo SB, L-49.0/0, da Secretaria 
Municipal de Política de Segurança, Infraestrutura Urbana e 
Gestão Tecnológica, na vaga decorrente a exoneração de Marcus 
Vinicius Ribeiro de Souza.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1171/GP/2020
Nomeando, a contar de 10 de agosto de 2020, de acordo com 
o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque 
de Caxias, EDNILSON FERNANDES DA SILVA, matrícula 
39.414-9, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de 
Relações Institucionais, Símbolo CC/2+ST(70%), A-35.0/0, do 
Gabinete do Prefeito, na vaga decorrente a exoneração de Alex 
Francisco Cunha Alves.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1172/GP/2020
Nomeando, a contar de 30 de junho de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, JONAS LUIZ GOMES, matrícula 39.403-3, para exercer 
o Cargo em Comissão de Supervisor de Ordem Pública, Símbolo 
CC/2+ST(60%), L-18.1/4, da Secretaria Municipal de Política de 
Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestão Tecnológica.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1173/GP/2020
Nomeando, a contar de 30 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, JEFFERSON MOREIRA ALMEIDA, matrícula 39.409-
2, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente, Símbolo 
CC/3+ST(70%), V-256.0/0, da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil, na vaga decorrente exoneração de Adalberto 
Almeida.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1174/GP/2020
Instaurando Inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos 
relatados no Processo Administrativo nº 67.160/211, em nome 
da servidora JAQUELINE DE AGUIAR PINHEIRO, Auxiliar 
de Enfermagem, matrícula nº 23.054-0, conforme solicitação da 
5ª Comissão Permanente de Inquérito Administrativo (despacho 
da Secretaria Municipal de Administração), em observância ao 
disposto no artigo 189, inciso III da Lei nº 1.506/2000, contida 
nas fls. 08 (despacho datado de 10/07/2020), do processo acima 
mencionado. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.
Em 24/07/2020.

PORTARIA N.º 1175/GP/2020
Instaurando Inquérito Administrativo, a fim de apurar os 
fatos relatados no Processo Administrativo nº 57.902/2007, 
apenso 61.376/2007, em nome da servidora KÁTIA DE 
ASSUMPÇÃO MARINHO, Técnica de Enfermagem, matrícula 
nº 16.513-5, conforme solicitação da 3ª Comissão Permanente de 
Inquérito Administrativo (despacho da Secretaria Municipal de 
Administração), em observância ao disposto no artigo 189, inciso 
III da Lei nº 1.506/2000, contida nas fls. 25, do processo acima 
mencionado. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.
Em 24/07/2020.

PORTARIA N.º 1176/GP/2020
Instaurando Inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos 
relatados no Processo Administrativo nº 008/004527/2019, em 
nome da servidora DANIELA BARBOSA DA COSTA GOZAGA, 
Prof. II, matrícula nº 25.125-7, conforme solicitação da 3ª 
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo (despacho 
da Secretaria Municipal de Administração), em observância ao 
disposto no artigo 189, inciso III da Lei nº 1.506/2000, contida 
nas fls. 13, do processo acima mencionado. Esta Portaria entrará 
em vigor a partir da data de sua publicação.
Em 24/07/2020.

PORTARIA N.º 1177/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, JOHN WESLEY 
DA SILVA DEL PENTO, matrícula 38.842-4, do Cargo em 
Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, N-11.0/1, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 25/08/2020.
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PORTARIA N.º 1178/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, ESTEVÃO 
CAMPOS VENÂNCIO, matrícula 37.768-6, do Cargo em 
Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, N-14.0/4, da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1179/GP/2020
Nomeando, a contar de 14 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ESTEVÃO CAMPOS VENÂNCIO, matrícula 37.768-
6, para exercer o Cargo em Comissão de Consultor Técnico, 
Símbolo CC/2, N-11.0/1, da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, na vaga decorrente a exoneração de John Wesley 
da Silva Del Pento.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1180/GP/2020
Exonerando, a contar de 14 de agosto de 2020, RAILA MOURA 
MARTINS, matrícula 36.198-4, do Cargo em Comissão de 
Assistente Operacional, Símbolo CC/3, N-27.0/0, da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1181/GP/2020
Nomeando, a contar de 15 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, NATÁLIA DA SILVA RIBEIRO, matrícula 39.423-8, 
para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Equipamento 
do CRAS, Símbolo CC/3+ST(30%), J-14.0/2, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na vaga 
decorrente a exoneração de Michel Alexandre Gervasio.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1182/GP/2020
Nomeando, a contar de 01 de agosto de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, EDITE ALVES AZEVEDO, matrícula 39.420-3, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo 
CC/3, Q-106.0/3, da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Habitação, na vaga decorrente a exoneração de Natalia machado 
de Oliveira.
Em 25/08/2020.

Processo nº 009/012219/2019
Interessado: José Martins de Azevedo
Assunto: Isenção de IPTU
Retifico e DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 15.435/2018
Interessado: Paulo Grigório da Silva
Assunto: Isenção de IPTU
Retifico e DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 009/006781/2019
Interessado: Francisca Ulga Miguel da Silva
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 009/005557/2020
Interessado: Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Assunto: Remissão de Débitos de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 009/004136/2020
Interessado: Stripcenter Particições S.A.
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 14.786/2017
Interessado: Bertina Barista de Souza
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 009/018063/2019
Interessado: Antônio Francisco Araújo
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 009/004744/2018
Interessado: Maria da Penha Moreira da Fonseca
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Processo nº 26.513/2017
Interessado: Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ila Feliz
Assunto: Remissão de Débitos de IPTU
DEFIRO
Em 25/08/2020.

Processo nº 009/000013/2018
Interessado: Dionita de Medeiros
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 25/08/2020.

Processo nº 009/010805/2019
Interessado: Caixa Financiadora Imobiliária Aeronáutica - 
CFIAE.
Assunto: Imunidade Tributária
DEFIRO
Em 25/08/2020.

Processo nº 70.806/2014
Interessado: Alzimira de Souza Mello da Silva
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 25/08/2020.

Processo nº 009/008426/2019
Interessado: Marlene José de Barros
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 25/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001895/2020
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001897/2020
DEFIRO
Em 17/08/2020.
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Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001898/2020
DEFIRO
Em 17/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001899/2020
DEFIRO
Em 18/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001901/2020
DEFIRO
Em 17/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001903/2020
DEFIRO
Em 21/08/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001904/2020
DEFIRO
Em 24/08/2020.

Revogação de GST
Processo Administrativo n.º 003/001900/2020
REVOGO
Em 17/08/2020.

Revogação de GST
Processo Administrativo n.º 003/001902/2020
REVOGO
Em 17/08/2020.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL - Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n° 024/000543/2019, que segue abaixo:

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Políticas de Segurança, no uso de suas

atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação divulgada

através do edital do PREGÃO PRESENCIAL 020/2020, para alterações no termo de referência.
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE DE SINALIZAÇÃO 
SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
MATEIR1AIS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL ESPECIALIZADO 
PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme condições e especificações contidas no 
Termo de Referência anexo I, parte integrante e inseparável deste edital, independentemente de 
transcrição, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA, INFRA ESTRUTURA URBANA E GESTÕES 
TECNOLÓGICAS.

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

AVISO DE SUSPENSÃO
SINE-DIE

PREGÃO PRESENCIAL N°: 020/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 024/000543/2019

MAYARA LOPES DA SILVA
Pregoeira Municipal

Duque de Caxias, 25 de Agosto de 2020.

Pregoeira Municipal

Sy  ESTADO DO RIO DE JANEIRO
fl 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° 
014/001191/2019, que segue abaixo:

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 019/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/001191/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE KIT 
PEDAGÓGICO COM O TEMA RELACIONADO “NÃO AO MOSQUITO”, COM INFORMAÇÕES 
EDUCATIVAS RELACIONADAS AO MOSQUITO TRANSMISSOR DE DOENÇAS PARA SEREM 
UTILIZADAS PELA EQUIPE DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (NES) DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VETORES E ZOONOSES (SVAVZ), visando 
atender ás necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DE DUQUE DE 
CAXIAS (SMSDC), conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital 
e seus Anexos. DATA E HORA DO CERTAME: 09 de Setembro de 2020 às 10:00h.

RETIRADA DO EDITAL: No sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, na Comissão Permanente de 
Licitação - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D. Caxias/RJ. mediante apresentação de pen 
drive e através do Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/.

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

Ana Gabriela Agostini Lopes 
Pregoeira Municipal

Duque de Caxias, 25 de Agosto de 2020

Ana GâbrféfelÂ^ostini Lopes 
Pregoeira Municipal

\J
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RERRATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

R E T IF IC O  O ATO DE D ISP EN SA  DE LIC ITA ÇÃ O  da CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO do Piso do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, 

correspondente à área 2000 m2 para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

ONDE SE LÊ:

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

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

PROCESSO: 014/000917/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE TRATAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO do Piso do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, correspondente à área 2000 m2 para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em conformidade com as especificações e 
demais exigências contidas no Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei n9 8.666/93, com fulcro no Parecer n9 
255/2019/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: JESSICA DIAS DA SILVA 13962754792-ME 
CNPJ: 33.808.786/0001-02
ENDEREÇO: Rua Torres, n9 80, Casa - Rua F, n9 10, Parque Xerem, Duque de Caxias - RJ.
CEP: 25.245-670

VALOR GLOBAL: R$ 15.205,00 (Quinze Mil, Duzentos e Cinco Reais).

Em, 03 de Agosto de 2020.

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

RERRATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

R E T IF IC O  O ATO DE D ISP EN SA  DE LIC ITA ÇÃ O  da CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, 

DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO do Piso do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, 

correspondente à área 2000 m2 para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

ONDE SE LÊ:

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

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

PROCESSO: 014/000917/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE TRATAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO do Piso do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, correspondente à área 2000 m2 para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em conformidade com as especificações e 
demais exigências contidas no Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei n9 8.666/93, com fulcro no Parecer n9 
255/2019/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: JESSICA DIAS DA SILVA 13962754792-ME 
CNPJ: 33.808.786/0001-02
ENDEREÇO: Rua Torres, n9 80, Casa - Rua F, n9 10, Parque Xerem, Duque de Caxias - RJ.
CEP: 25.245-670

VALOR GLOBAL: R$ 15.205,00 (Quinze Mil, Duzentos e Cinco Reais).

Em, 03 de Agosto de 2020.

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

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

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

PROCESSO: 014/000917/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE TRATAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO do Piso do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, correspondente à área 2000 m2 para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em conformidade com as especificações e 
demais exigências contidas no Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei n9 8.666/93, com fulcro no Parecer n9 
255/2019/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: JESSICA DIAS DA SILVA 13962754792-ME 
CNPJ: 33.807.786/0001-02
ENDEREÇO: Rua Torres, n9 80, Casa - Rua F, n9 10, Parque Xerem, Duque de Caxias - RJ.
CEP: 25.245-670

VALOR GLOBAL: R$ 15.205,00 (Quinze Mil, Duzentos e Cinco Reais).

Em, 24 de Agosto de 2020.

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

Ao Senhor Secretário Munici[ ifico.

Em, 24 de Agosto de 2020.
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Processo nH 
Interessado nu 
Modalidade de Licitação 
Assunto

: 007/000330/2019
: Ofício n° 251 -  SMPUH-PROT-HABIT/2019 
: CONCORRÊNCIA n° 013/2020 
: HOMOLOGAÇÃO

Objeto de licitação : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL NA ETAPA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL 
(PDST -  PORTARIA N° 21) / PROJETO PÓS OCUPAÇÃO (PPO -  PORTARIA N° 464). BEM COMO. 
FAZER O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE FAMÍLIAS E DA 
MACROÁRIA DO EMPREENDIMENTO NARCISA AMÁLIA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 007/000330/2019, na modalidade 
Concorrência, desta Prefeitura Municipal, para que a adjudicação nele referida produza seus efeitos 
jurídicos e legais, em favor da empresa ECM SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 
26.704.955/0001-13, no valor de R$1.005.188,72 (Um milhão e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e 
setenta e dois centavos).

Duque de Caxias, 20 de agosto de 2020.

ENG°. RAFAEL MACHADO QUARESMA
Subsecretário Executivo de Obras, Urbanismo e Habitação 

CREA/RJ 2010146671 
Mat. 37.142-4

“ !U:-i v ‘ • , „ A .

......z :  ~~

[psggá

Hsâ? C A X IA S

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

EXTRATO DO TERMO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE

Termo de Fornecimento n9 02-016/2020, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços n9 014A/2019, 

decorrente do Pregão Eletrônico n9 019/2019, do tipo menor preço por item, com base na lei federal n9 

10.520/2002, conforme descrito no processo administrativo n9 007/000316/2020.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, 

e de outro lado, SANJEAN COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 

01.618.819/0001-80, neste ato representada pela Sr. SANDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF 

sob o n9 009.999.537-96.

OBJETO

O objeto do presente termo é a aquisição de galão de água mineral de 20 litros, apenas abastecimento, para 

atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes nas dependências da Secretaria Municipal de 

Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Duque de Caxias, de acordo com o Termo de Referência, na 

adesão à Ata de Registro de Preços n° 014A/2019, oriunda do Pregão Eletrônico n° 019/2019, do tipo menor 

preço por item e demais documentos acostados aos autos do Processo Administrativo n9 007/000316/2020. O 

valor global deste Contrato é de R$ 4.233,60 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos). A 

despesa parcial decorrente deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

1478 31/07/2020 RS 1.764,00 0701 04 122 0001 2043 3.3.90.30.00 00

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de julho de 2020

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

*..1 J   .-I ' 1 ... t .í i u*w*«*»«*t \J- a « '**í l iU ;
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P R E F E I T U R A
D U Q U E  DE

1 s s

alor global

Numero, data e valor do

Dados secundários

007/000316/2020

Pregão Eletrônico n° 019/2019

Menor Preço por Item

TERMO DE FORNECIMENTO

31/07/2020

12 (doze) meses

R$ 4.233,60 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e 
sessenta centavos)

Nota de Empenho n  ̂ 1478, emitida em 31/07/2020, 
no valor de R$ 1.764,00

O objeto do presente termo é a aquisição de galão de 
água mineral de 20 litros, apenas abastecimento, para 
atender ao consumo dos servidores, colaboradores e 
visitantes nas dependências da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Duque 
de Caxias, de acordo com o Termo de Referência, na 
adesão à Ata de Registro de Preços n° 014A/2019, 
oriunda do Pregão Eletrônico n° 019/2019, do tipo 
Menor Preço por Item e demais documentos acostados 
aos autos do Processo Administrativo n̂  
007/000316/2020.

mmmm
Alameda Esmeralda, 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
D U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO DE FORNECIMENTO 

ESPÉCIE

Termo de Fornecimento n9 02-017/2020, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços n9 018/2019, 

decorrente do Pregão Presencial SRP n9 013/2019, com base na lei federal n9 10.520/2002, conforme 

descrito no processo administrativo n9 53080/2018.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E 

HABITAÇÃO e, de outro lado, AÇO FORTE DE MERITI INDÚSTRIA METALÚRGICA E LOGÍSTICA LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n9 29.622.057/0001-94, neste ato representada pelo Sr. LUCIANO FARNESE NUNES DE 

OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n°. 012.285.157-94.

OBJETO

O objeto do presente termo é a contratação do Saldo da Ata n9 018/2019, referente ao 

fornecim ento  e instalação de b icicletários, equipam entos de exercícios físicos ao ar livre, 

equipam entos para parques infantis ao ar livre em espaços públicos pertencentes à Cidade de 

Duque de Caxias/RJ, conform e descrito no Term o de Referência, Hom ologo, Edital de Pregão 

Presencial SRP n9 013/2019 e dem ais docum entos constantes no Processo A dm in istrativo  n9 

53080/2018. O valor global deste Contrato é de R$ 9.591.980,00 (nove m ilhões, qu inhentos e 

noventa e um mil, novecentos e oitenta reais). A despesa parcial decorrente deste Termo será 

coberta pela Nota de Empenho:

N2 DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

1476 31/07/2020 R$ 2.970.000,00 1301 15 451 0026 1087 4.4.90.52.00 00

,/ " X

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de julho de 2020.

LEANDRO TEIXEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal de Obras,/ / /

Urbanismo e Habitação

VALBPHíODRIGUES JANUÁRIO
Sutjsecretário Operacional

/
• / /  / y
/ L t / L í  /  \

JOSÉ RIBAMAR DE CARVALHO RANGEL
/ Subsecretário Jurídico

■ .........  : . •• .......... . . . . .  . 7
Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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p- > ' « ri'<. r- a O vj,

— 4 -3 «r
•j
I

lí.-iv



10
BOLETIM nº 6885

Quarta-feira
26 de Agosto de 2020

Boletim Oficial
do MunicípioC A X IA S

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

Numerado Processo Administrativo
____________

53080/2018

Pregão Presencial SRP n9 013/2019

Menor Preço Unitário

Espécie do Contrato
_ _ _ _ _

Termo de Fornecimento

-Data de assinatura 31/07/2020

■ - Prazo
f e S ---

12 (doze) meses

-r-r----—

Valor global R$ 9.591.980,00 (nove milhões, quinhentos e noventa 
e um mil, novecentos e oitenta reais).

■z■%£<%■m■M'&7-■'*$*4%
Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho n9 1476, emitida em 31/07/2020, 

no valor de R$ 2.970.00,00

_  .

■

: • '

- -_________ ' ___ .. .-. • . ~ _____

SjBIt

O objeto do presente termo é a contratação do Saldo 
da Ata n9 018/2019, referente ao fornecim ento e 
instalação de bicicletários, equipam entos de 
exercícios físicos ao ar livre, equipam entos para 
parques infantis ao ar livre em espaços públicos 
pertencentes à Cidade de Duque de Caxias/RJ, 
conform e descrito no Term o de Referência, 
Hom ologo, Edital de Pregão Presencial SRP n9 
013/2019 e dem ais docum entos constantes no 
Processo Adm inistrativo n9 53080/2018.

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

CAXIAS
P R E F E I T U R A
DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉCIE

TERM O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01-021/2020, oriundo da Tomada de Preços n° 015/2020, do 

tipo M enor Preço Global, nos moldes da Lei n” 8.666/93, constante no Processo Adm inistrativo n  ̂

013/000342/2020.

PARTES

M UNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS, URBANISM O E 

HABITAÇÃO e, de outro lado, CMJL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 

32.310.219/0001-83, neste ato representada pela Sra. JULIANA DA SILVA LIMA, inscrita no CPF sob o 

n9 133.372.927-80.

OBJETO

O objeto do presente termo é o assentamento de grama sintética e alam brados dos campos de 

futebol do Município de Duque de Caxias, conforme descrito no Termo de Referência, seus anexos e 

Edital, acostados no Processo Adm inistrativo ng 013/000342/2020. O valor global deste Contrato é 

de R$ 2.269.082,42 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitenta e dois reais e quarenta e 

dois centavos). A despesa parcial deste Term o será coberta pela Nota de Empenho:

N8 DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

1595 21/08/2020 R$ 2.072.174,16 1301 15 451 0026 1087 3.3.90.39.00 00

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 21 de^agosto de 2020.

LEANDRO TEIXEIRA GUIMARÃES
Secretário Municipal de Obras, Urbanismc/e Habitação

: RODRIGUES JANUARIO
''Subsecretário Operacional

JOSE RIBAMAR DE CARVALHO RANGEL
Subsecretário Jurídico

‘  T '  i - ^  _ - 'T -. - ~ - ---

Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260-Duque de Caxias/FÍI rU O U & SLíÔ

Lwww.duquedecaxias.rj.gov.br ,, j0 £ fô rt'  : ' 3 - 0  •

I ......... ’ 1
j

«22K£jeoe&s» CAXIAS
P R E F E I T U R A
DUQUE DE

Número do Processo Administrativo
•

013/000342/2020

.

Modalidade da Licitação Tomada de Preços n9 015/2020

Tipo de Licitação
.

Menor Preço Global

Espécie do Contrato Termo de Prestação de Serviços

Data da assinatura 21/08/2020

•
Prato

■

06 (seis) meses.

.

Valor global
R$ 2.269.082,42 (dois milhões, duzentos e 
sessenta e nove mil, oitenta e dois reais e 
quarenta e dois centavos).

Número, data e valor do Empenho
•; . - ' . ; - ' _  

Nota de empenho n9 1595, emitida em 
21/08/2020, no valor de R$ 2.072.174,16.

'  > S>> l * r  s  "Ç ç ‘v 

. - - :/ '   : - ■ :: 
o . ' ‘  , V  •' '  *” ’ \  - ’ ■....   

' - . r ■ ■ -

Dados secundários

O objeto do presente termo é o assentamento 
de grama sintética e alambrados dos campos 
de futebol do Município de Duque de Caxias, 
conforme descrito no Termo de Referência, 
seus anexos e Edital, acostado no Processo 
Administrativo n9 013/000342/2020.

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

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

PORTARIA N.° /K)MU /SMA/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23; de 
fevereiro de 2000,

RESOLVE:

RETIFICAR, na Portaria n.° 957/SMA/2020, referente à Promoção por Tempo de Serviço,

do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), os efeitos financeiros para a contar de 01 de

fevereiro de 2018:

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO NÍVEL
SANDRA TORRES PEIXOTO 12035-5 MÉDICO NS 05

Conforme Processo n.° 008/001003/2020.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em <y.'' 1 de P\G\Q‘Ò TO de 2020.

FRANCISCO COSTA KLAYN 
Secretário

.../raso

%  o /

 j  ;
DRH/SMA

PORTARIA N.º 1045/SMA/2020
Afastando, de suas atividades o(a) servidor(a) FÁTIMA 
ANDREA MONTEIRO DO NASCIMENTO, matrícula 33.178-
3, lotado(a) na SMSDC, no período de 15 de agosto de 2020 a 
25 de novembro de 2020, para concorrer a Cargo Eletivo, com 
base no Decreto nº 7.555/2020, com vencimentos integrais, com 
a ressalva de que o servidor deve fazer prova de seu registro, sob 
pena de anulação de sua licença, conforme Decreto supracitado e 
Processo nº 008/001929/2020, nos termos do Decreto nº 3.562 de 
23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1046/SMA/2020
Concedendo, a contar de 09 de junho de 2011, com base no artigo 
66 da Lei nº 1.506/2000 e Lei nº 1.815/2004, ao(a) servidor(a) 



11
BOLETIM nº 6885

Quarta-feira
26 de Agosto de 2020

Boletim Oficial
do Município

ANA ADELAIDE SILVA CARVALHAL, matrícula nº 07.904-9, o 
adicional de mais 06% (seis por cento) sobre seu vencimento, por 
haver completado o 11º triênio em 08 de junho de 2011, conforme 
Processo nº 676/2015-IPMDC, anexo ao de nº 33.448/1996, nos 
termos do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1047/SMA/2020
Concedendo, a contar de 21 de setembro de 2019, com base no 
artigo 111 da Lei nº 1.506/2000 ao(a) servidor(a) DAYSE DOS 
SANTOS ROCHA, matrícula nº 10.547-2, 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 05/02/2000 a 05/02/2005, conforme Processo 
nº 008/001786/2018, nos termos do Decreto nº 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020

PORTARIA N.º 1048/SMA/2020
Concedendo, a contar de 01 de março de 2020, com base no artigo 
111 da Lei nº 1.506/2000 ao(a) servidor(a) WILSON PEREIRA, 
matrícula nº 06.934-3, lotado(a) na SMSDC, 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 
26/05/2000 a 05/07/2015, conforme Processo nº 50.685/2017, nos 
termos do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1049/SMA/2020
Prorrogando, a contar de 02 de fevereiro de 2020, por 36 (trinta e 
seis) meses, com base no artigo 171 da Lei Orgânica do Município 
de Duque de Caxias, ao(a) servidor(a) MARISA MENDES 
MACHADO DE SOUZA, matrícula nº 14.789-6, lotado(a) na 
SME, a Redução de 50% (cinquenta por cento) da Carga Horária 
de Trabalho, conforme Processo nº 17.490/2017, nos termos do 
Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1050/SMA/2020
Concedendo, a contar de 04 de novembro de 2019, por 36 (trinta e 
seis) meses, com base no artigo 171 da Lei Orgânica do Município 
de Duque de Caxias, ao(a) servidor(a) SHEILA ALMEIDA 
TEIXEIRA, matrícula nº 23.877-4, lotado(a) na SME, a Redução 
de 50% (cinquenta por cento) da Carga Horária de Trabalho, 
conforme Processo nº 008/005312/2019, nos termos do Decreto 
nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1051/SMA/2020
Concedendo, a contar de 30 de novembro de 2016, por 36 (trinta e 
seis) meses, com base no artigo 171 da Lei Orgânica do Município 
de Duque de Caxias, ao(a) servidor(a) PRISCILA BARBOSA DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 20.717-7, lotado(a) na SME, a Redução 
de 50% (cinquenta por cento) da Carga Horária de Trabalho, 
conforme Processo nº 50.589/2017, nos termos do Decreto nº 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1052/SMA/2020
Concedendo, a contar de 04 de novembro de 2019, por 12 (doze) 
meses, com base no artigo 171 da Lei Orgânica do Município de 
Duque de Caxias, ao(a) servidor(a) ALESSANDRA DETRANO 
DA SILVA, matrícula nº 14.085-0, lotado(a) na SME, a Redução 
de 50% (cinquenta por cento) da Carga Horária de Trabalho, 
conforme Processo nº 008/006233/2019, nos termos do Decreto 
nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1053/SMA/2020
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.940 (mil, novecentos 
e quarenta) de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à 
Previdência Social, pelo(a) servidor(a) MÁRCIA CRISTINA 
ISRAEL RODRIGUES FELIX, matrícula nº 14.899-3, lotado(a) 
na SME, no(s) período(s) de 01 de setembro de 1989 a 06 de 
outubro de 1994 e 19 de abril de 1995 a 07 de julho de 1995, 
conforme Processo nº 008/000817/2019, nos termos do Decreto 
nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1054/SMA/2020
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadorias, 1.832 (mil, oitocentos e 
trinta e dois) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) 
à Previdência Social, pelo(a) servidor(a) MÁRCIA CRISTINA 
ISRAEL RODRIGUES FELIX, matrícula nº 14.899-3, lotado(a) 
na SME, em função inerente a de Magistério – Professor,  no(s) 
período(s) de 17 de abril de 1997 a 23 de abril de 2002, conforme 
Processo nº 008/000817/2019, nos termos do Decreto nº 3.562 de 
23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1055/SMA/2020
Prorrogando, a contar de 14 de setembro de 2018, por 24 (vinte 
e quatro) meses, com base no artigo 171 da Lei Orgânica do 
Município de Duque de Caxias, ao(a) servidor(a) CAROLINE 
CRISTINA DELMAR LEITÃO, matrícula nº 20.972-3, lotado(a) 
na SME, a Redução de 50% (cinquenta por cento) da Carga 
Horária de Trabalho, conforme Processo nº 56.020/2018, nos 
termos do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1056/SMA/2020
Cessando os Efeitos, a contar de 07 de fevereiro de 2013, da 
Portaria nº 912/SMA/2018, que concedeu 04 (quatro) anos de 
Licença sem Vencimento ao(a) servidor(a) MARIA NATÁLIA 
JORGE, matrícula nº 11.063-5, lotado(a) na SME, conforme 
Processo nº 61.030/2013, nos termos do Decreto nº 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1057/SMA/2020
Desaverbando, 2.756 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis) 
dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência 
social, averbados pela Portaria nº 323/SMA/2018,  pelo(a) 
servidor(a) FLÁVIA RENATA FRANCO LOPES COELHO, 
matrícula nº 17.742-5, lotado(a) na SME, referentes ao(s) 
período(s) de 17 de outubro de 1985 a 01 de março de 1986 e 01 
de março de 1987 a 05 de maio de 1994, conforme Processo nº 
008/004032/2019, anexo ao de nº 99/2017, nos termos do Decreto 
nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 24/08/2020.

PORTARIA N.º 1058/SMA/2020
Desaverbando, 3.815 (três mil, oitocentos e quinze) dias de 
serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência social, 
averbados pela Portaria nº 322/SMA/2018,  pelo(a) servidor(a) 
FLÁVIA RENATA FRANCO LOPES COELHO, matrícula nº 
17.742-5, lotado(a) na SME, em função inerente a de Magistério 
– Professor, referentes ao(s) período(s) de 09 de junho de 1994 a 
30 de janeiro de 1995 e 01 de março de 1995 a 19 de dezembro 
de 2004, conforme Processo nº 008/004032/2019, anexo ao de nº 
99/2017, nos termos do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 
2000.
Em 25/08/2020.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA 
DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal, com fundamento do disposto no inciso IV do 

artigo 28 da Lei n.° 1.506 de 14 de janeiro de 2000 e, tendo em vista o Memorando n.° 

001233/SMA-CPA/2020, da Comissão de Promoção, datado de 06 de agosto de 2020 e Processo n.°

008/001868/2020.

RESOLVE:

Art. l.° - Fica promovido(a), obedecido o critério “Tempo de Serviço”, o(a) 

servidor(a) abaixo relacionado(a):

N O M E M A T R ÍC U L A F U N Ç Ã O N ÍV E L

D A N IE L  D E  A L M E ID A  F E R N A N D E S 2 1 7 1 9 -6 M É D IC O  (P S F ) N S  03

Art. 2.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os 

efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2019.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em de de 2020.

FRANCISCO COSTA KLAYN 
Secretário

r  p rt • p/v r-T!»» r  Of'» n»

A  Xe?,X

../raso 4Up DRH/SMAPORTARIA N.º 1060/SMA/2020
Concedendo, a contar de 01 de agosto de 1994, com base no 
artigo 204 da Lei nº 1.018/1990, ao(a) servidor(a) JOSÉ CARLOS 
SILVA, matrícula nº 03.179-8, o adicional de mais 06% (seis por 
cento) sobre seu vencimento, por haver completado o 5º triênio 
em 31 de julho de 1994, conforme Processo nº 948/2014-IPMDC, 
anexo aos de números 678/2012-IPMDC, 21.090/2012, 
21.857/1991, 52.101/2006 e 1.198/1998, nos termos do Decreto 
nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1061/SMA/2020
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2007, com base no artigo 
66 da Lei nº 1.506/2000 e Lei nº 1.815/2004, ao(a) servidor(a) 
JOSÉ CARLOS SILVA, matrícula nº 03.179-8, o adicional de mais 
06% (seis por cento) sobre seu vencimento, por haver completado 
o 6º triênio em 31 de dezembro de 2006, conforme Processo nº 
948/2014-IPMDC, anexo aos de números 678/2012-IPMDC, 
21.090/2012, 21.857/1991, 52.101/2006 e 1.198/1998, nos termos 
do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1062/SMA/2020
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2007, com base no artigo 
66 da Lei nº 1.506/2000  e Lei nº 1.815/2004, ao(a) servidor(a) 
JOSÉ CARLOS SILVA, matrícula nº 03.179-8, o adicional de mais 
06% (seis por cento) sobre seu vencimento, por haver completado 
o 7º triênio em 31 de dezembro de 2009, conforme Processo nº 
948/2014-IPMDC, anexo aos de números 678/2012-IPMDC, 
21.090/2012, 21.857/1991, 52.101/2006 e 1.198/1998, nos termos 
do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 25/08/2020.

PORTARIA N.º 1063/SMA/2020
Concedendo, a contar de 01 de janeiro de 2013, com base no artigo 
66 da Lei nº 1.506/2000  e Lei nº 1.815/2004, ao(a) servidor(a) 
JOSÉ CARLOS SILVA, matrícula nº 03.179-8, o adicional de mais 
06% (seis por cento) sobre seu vencimento, por haver completado 
o 8º triênio em 31 de dezembro de 2012, conforme Processo nº 
948/2014-IPMDC, anexo aos de números 678/2012-IPMDC, 

21.090/2012, 21.857/1991, 52.101/2006 e 1.198/1998, nos termos 
do Decreto nº 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 25/08/2020.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO N°
000019/2020

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias, RESOLVE:

Art. Io - Instaurar procedimento de Iomada de Contas, a fim de apurar a regularização das 

pendências contábeis e/ou financeiras registradas nas conciliações bancárias demonstradas no 

processo TCE/RJ n° 216.528-3/2014. relativo à análise da prestação de contas de ordenador de 

despesa do exercício de 2013.

Art. 2o - Ficam designados os servidores abaixo relacionados parta compor a presente Tomada de 

Contas Especial, sob a presidência do primeiro, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 

publicação no Boletim Oficial do Município.

Thamires Tavares da Silva Pereira -  Matrícula n° 36.205-0 

Matheus Franco Rodrigues -  Matrícula n° 37.730-9 

Amanda de Oliveira Lisboa -  Matrícula n° 30.741-6

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

contrárias.

Duque de Cax

tífMagalhães Fonseca
Subsecretário de 1 inanças 

ello /Matrícula: 36.492-6

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA N° 53/2020

Dispõe sobre reconhecimento de desistência 

de candidato aprovado no Concurso 

Público para o Magistério -  Edital SME n° 

001/2015.

CONSIDERANDO, a Portaria de Convocação n° 002 de 28/01/2020, referente ao Concurso 

Público. Edital 001/2015, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais e, em conformidade com Artigo 1 da Lei n° 2966 de 14 de junho de 2019, RESOLVE:

A rt.l1'- Reconhecer e tornar pública a desistência do candidato LEONARDO DA SILVA 

OLIVEIRA, 14° colocado, cargo Professor I -  Inglês, 2o distrito, Ampla Concorrência, convocado através 

da Portaria supracitada, em decorrência do não comparecimento na Secretaria Municipal de 

Administração, em consonância com os dispositivos legais sobreditos.

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

Duque de Caxias, 26 de agosto de 2020.

CLAUDIA DErÂRAUJO VIANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDLCÃÇAO

&

Matrícula n" 13.144-5 V
íA ' tf?&

j» A   • • a .. -  n
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Secretaria Municipal de Educação
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/KUTEP 25071-120

Telefones: 2671-6612 / 2771-5870
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

PORTARIA N° 54/2020

Convoca candidato aprovado no Concurso 

Público para o Magistério - SME -  Edital 

n° 001/2015, em substituição ao candidato 

convocado através da Portaria n° 002 de 28 

de janeiro de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

A rt.lu- Fica convocado o candidato, abaixo listado, aprovado no CONCURSO PÚBLICO -  

EDITAL SME N° 001/2015 para atender a vacância de Professor I, existentes nas Unidades Escolares da 

Rede de Ensino do Município, em substituição ao candidato convocado através da Portaria n° 002 de 28 de 

janeiro de 2020 e eliminado por intermédio da Portaria n° 53 de 26 de agosto de 2020, para comparecer a 

Secretaria Municipal de Educação, Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  Io andar -  25 de agosto -  

Duque de Caxias, dia 21 de setembro de 2020, às 10 horas.

C L A S S I F I C A Ç Ã O N O M E  DO C A N D I D A T O C A R G O C O T A S

15° Luciana Mota Gouvea Professor I - Inglês Ampla Concorrência

Art. 2o - O candidato deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos:

I. Carteira de Identidade (original e cópia);
II. CPF próprio (original e cópia);

III. Cartão do PIS ou PASEP. bem como respectivos extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal ou 
Banco do Brasil (original e cópia);

IV. Comprovante da situação cadastral do CPF (site da Receita Federal);
V. Título de Eleitor (original e cópia);

VI. Certidão de quitação eleitoral (site TRE);
VIL Duas foto 3 x 4  colorida e recente;

V III. Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino (original e cópia):
IX. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Instrumento Público de Declaração de União 

Estável (original e cópia);

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

3652-6646/2771-5870 -  E-mail: Assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

gerará

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

Carteira de Identidade e CPF do cônjuge/companheiro (original/cópia);
Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, e CPF dos filhos (original/cópia);
Comprovante de Residência atual (original e cópia);
Permissão do Comando em documento oficial, se candidato militar (original e cópia);
Comprovante de escolaridade, realizada em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - 
MEC, e dos requisitos mínimos discriminados no quadro contido no item 1 do Edital 
do Concurso Público n° 001/201 5 (original e cópia);
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -  IRRF (na íntegra) do último exercício caso não 
seja isento;
Declaração de carga horária do órgão onde possui outra matrícula (em caso de função acumulável); 
Eletrocardiograma (a partir dos quarenta anos), com laudo, cont validade de até 30 (trinta) 
dias (original e cópia);
Parecer Oftalmológico, com laudo, especificando acuidade visual com ou sem correção, 
Fundoscopia, Tonometria e Senso Cromático, com validade de até 30 (trinta) dias (original e cópia); 
Videoestrobolaringoscopia, com laudo, DVD e identificação, som, imagem nítida, iluminação 
adequada, com validade de 30 (trinta) dias (original e cópia);
Hemograma Completo (Glicose, Uréia, Creatinina, EAS), com validade de 30 dias (original e cópia); 
Esquema antitetânico atualizado dentro do padrão do Ministério da Saúde (original e cópia);
Vacina para Febre Amarela (original e cópia);
Vacina para hepatite B (3 doses) será aceito o candidato com 01 dose, desde que assine um termo de 
compromisso de que posteriormente realizará as outras doses (original e cópia);
Para todas as mulheres, Colpocitologia Tríplice realizado nos últimos 02 (dois) anos (original e 
cópia).

Art. 3 - 0  não comparecimento ou não apresentação da documentação exigida na data prevista 

para a candidata a perda do direito à posse e nomeação.

Art. 4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 26 de agosto de 2020.

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO]

Matrícula n° 13144-5 lCaV\° , vtvX

o* . V,Vv;'
v»<A

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

3652-6646/2771-5870 -  E-mail: Assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 24 de agosto de 2020.

Processo nu 014/000764/2020 
Modalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Errata de Elomologo e Ratifico de Ato de Dispensa de Licitação 
Objeto: AQUISIÇÃO de Materiais e Equipamentos para Aparelhamento do Hospital 
São José (Itens I, 2, 4, 5, 6, 8, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 
42 c 45 do ANEXO I) c a destinação ao 4° andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr 
Rodrigues do Carmo (Itens 1,2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 33, 34 c 
38 do ANEXO II), ambos para uso dedicado ao combate ao COVID 19, por dispensa de 
licitação, na forma do art. 4o e seus subartigos 4°-A ao 4Ü-I da Lei n° 13.979/2020, em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

ERRATA DE HOMOLOGO E RATIFICO

Ratifico a presente dispensa dc licitação referente ao processo administrativo n" 
014/000764/2020, tendo por objeto AQUISIÇÃO de Materiais e Equipamentos para 
Aparelhamento do Hospital São José (Itens 1,2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 25, 26, 30, 3137, 42 e 45 do ANEXO I) e a destinação ao 4° andar do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (Itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
22, 25, 26, 27, 33, 34 c 38 do ANEXO II), cm atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, com fulcro no parecer n1’ 
422/2020/CTCC/SUBTC/PGM, para que a adjudicação nele referida produza seus 
efeitos jurídicos em favor de ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME inscrita 
no CNPJ n° 23.750.682/0001-55, no valor global de R$: 3.868.575,00 (três milhões, 
oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais), tudo conforme Ato 
de Dispensa de Licitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

D R7 J(XbE OARI:(>S D E OLIVEIRA
Secretario Municipal de Saúde e Defesa Civil 

CRM: 52.59462-4 
Matrícula: 10952 /07715-6
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 21 de agosto de 2020.

Processo n° 014/001241/2020 
Modalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Homologo e Ratifico de Ato de Dispensa de Licitação
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por dispensa de licitação, na forma do art. 
24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, de empresa para prestação de serviços médicos, no 
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES, nas áreas de NEUROCIRUGIA, 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 
PEDIATRIA CLÍNICA, CTI-NEONATAL, CTI-PEDIÁTRICA, CTI-ADULTO, 
NEFROLOGIA, INFECTOLOGIA, CLÍNICA-GERAL, CIRURGIA TORÁCICA, 
CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PEDIÁTRICA E CIRURGIA 
BUCOMAXILOFACIAL.

Ratifico a presente dispensa de licitação referente ao processo administrativo n° 
014/001241/2020. tendo por objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por dispensa 
de licitação, na forma do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, de empresa para prestação 
de serviços médicos, no HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES, nas áreas 
de NEUROCIRUGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA CLÍNICA, CTI-NEONATAL. CTI-PEDIÁTRICA. CTI- 
ADULTO. NEFROLOGIA, INFECTOLOGIA. CLÍNICA-GERAL, CIRURGIA 
TORÁCICA, CIRURGIA VASCULAR. CIRURGIA PEDIÁTRICA E CIRURGIA 
BUCOMAXILOFACIAL, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil, com fulcro no parecer n° 667/2020/CTCC/SUBTC/PGM. para que 
a adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos em favor de HYGEA 
GESTÃO E SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ n° 80.769.680/0001-41, no valor global 
de R$ 64.250.374,74 (sessenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil. trezentos e 
setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme Ato de Dispensa de Licitação 
do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

HOMOLOGO E RATIFICO

2 6 j O V  2 ^

b  £' Ã  G
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ESPADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A
DUQUE DE
CAXIAS

ESPÉCIE

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 118/2020, encartado às fls 348/350 especificado 

no Livro n° 001/2020/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/001159/2020.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
DDMA IN TERN AÇÃO  DOM ICILIAR LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 
R$52.851,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais)
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de DDMA IN TERN AÇÃO  

DOM ICILIAR LTDA, referente a prestação de serviço de Home Care (paciente 
Tayssa Silva dos Santos), em conformidade com as especificações constantes no 

Procedimento Administrativo n° 014/001159/2020.

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 18 de Agosto de 2020.

Mat. 07.715-6

EXTRATO DO TERMO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

ESPÉCIE

Termo de Locação de Imóvel n9 11-004/2020, oriundo da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, 

inciso X, da Lei Federal n9 8.666/93, constante no processo administrativo n9 014/000247/2019.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e de outro 

lado, Sr. JORGE PAULO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o n9 520.088.787-91, e Sra. MARIA 

LUZIEL MONTEIRO DUARTE ARAÚJO, inscrita no CPF/MF sob o n° 000.579.927-97.

O presente Contrato tem por objeto a Locação de imóvel, situado à Avenida Calom bé, Quadra 4 

Lote 15, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias/RJ, onde será instalado o Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil, conforme Ato de Dispensa de Licitação baseado no art. 24, X, da Lei n9 8.666/93, Homologo e 

Ratifico, emitido pelo Gestor da Pasta, conforme documentos acostados aos autos do processo 

administrativo n9 014/000247/2019. O valor global deste contrato é de R$ 72.720,00 (setenta e dois 

mil e setecentos e vinte reais), para o encargo mensal de aluguel no valor de R$ 3.030,00 (três mil e 

trinta reais). A despesa Parcial desse Termo será Coberta pelas Notas de Empenho:

NS DATA VALOR UN1DAQE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

655 23/07/2020 R$ 11.362,50 1491 10 301 0021 2255 3.3.90.36.00 03

656 23/07/2020 R$ 3.787,50 1491 10 301 0021 2255 3.3.90.36.00 03

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 23 de julho de 2020.

PARTES

OBJETO

-v-\
Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

....   

I f f :  DUOUE DE
t— ir CAXIAS

Número do Processo Administrativo 014/000247/2019

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

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Locação de Imóvel

Data de assinatura 23/07/2020

Prazo 24 (vinte e quatro) meses

Valor global R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e 
vinte reais)

Número, data e valor do Empenho

........................ -......................... :....L L Í ... :.....................

Nota de Empenho n9 655, emitida em 
23/07/2020, no valor de R$ 11.362,50;
Nota de Empenho n° 656, emitida em 
23/07/2020, no valor de R$ 3.787,50.
O presente Contrato tem por objeto a Locação 
de imóvel, situado à Avenida Calombé, 
Quadra 4 Lote 15, Chácara Rio Petrópolis, 
Duque de Caxias/RJ, onde será instalado o 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, em

Dados secundários

: . ,v::v: / v . y ; , , ;  . ^  , ;
ti • ~'V • o.(

' W  : i % ' * 
.

atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil, conforme 
Ato de Dispensa de Licitação baseado no art. 
24, X, da Lei n9 8.666/93, Homologo e Ratifico, 
emitido pelo Gestor da Pasta, constantes no 
processo administrativo n9 014/000247/2019.

Alameda Esmeralda, nfi 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 DE

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ESPÉCIE

Termo de Credenciamento n9 36-010/2020, oriundo do Chamamento Público n9 001/2017, conforme 

Processo Administrativo n9 014/001362/2020.

fh. -15T■■•■V■ y
*1¥*

PARTES

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

outro lado, MARJA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n°. 21.477.534/0001-83, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ ALENCAR 

MARQUES JUNIOR, inscrito no CPF sob 0 n9 036.620.576-54.

OBJETO

O objeto do presente termo é o CREDENCIAMENTO da MARJA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, referente ao Fornecimento de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais, aos usuários do Sistema Único de Saúde, a pacientes provenientes das Unidades de 

Saúde, observadas as regras de referência e contra-referência e ou especificações fornecidas pelo 

sistema regulador, conforme Edital de Chamamento Público n9 001/2017, constante no Processo 

Administrativo 014/0001362/2020. O valor global deste Contrato é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). A despesa parcial deste Termo será coberta pela nota de Empenho:

DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO S UB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

750 17/08/2020 R$ 900.000,00 1491 10 303 0018 2267 3.3.90.30.00 09

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 17 de agosto de 2020.

JO SE CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil

. . .  : .

Alameda Esmeralda, n® 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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P R E F E I T U R A
DUQ UE DE
CAX IAS

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE

Termo de Colaboração n9 54-007/2020, oriundo do Edital de Chamamento Público n° 002/2020, com 

base na Lei Federal n5 13.019/2014, constante no Processo Administrativo ne 017/000210/2020.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS e, de outro lado, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR, inscrita no CNPJ sob o n? 

04.090.760/0004-30 neste ato representada, através de procuração, pelo Sr. SEBASTIÃO BERNADINO DE 

ANDRADE, inscrito no CPF sob o n  ̂ 562.601.567-15.

OBJETO

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias 

Usuárias da Política de Assistência Social Executadas pelas Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no Processo Administrativo n  ̂ 017/000210/2020. O 

valor global máximo deste Contrato é de R$ 57.504,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos e quatro 

reais). A despesa parcial decorrente deste Term o será coberta pela Nota de Empenho:

N8 DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

59 31/07/2020 R$ 23.960,00
____________________________

1791 08 244 0014 2344 3.3.90.39.00 09

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de-jjjhotde 2020

SECRETARIO MUNI

DUQUE DE CAXIAS 
JANDES DE MENEZES

: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

fc L *  C A X IA S
P R E F E I T U R A

:#» : DUQUE DE

Número do Processo Administrativo 017/000210/2020

Modalidade da Licitação Chamamento Público n9 002/2020

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Colaboração

Data de assinatura 31/07/2020

Prazo
12 (doze) meses

Este termo passará a viger a partir do dia 01/08/2020.

Valor global R$ 57.504,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos e 
quatro reais).

Número, data e valor do Empenho
Nota de empenho n9 59, emitida em 31/07/2020, no 
valor de R$ 23.960,00 (vinte e três mil e novecentos 
e sessenta reais).

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos 
de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias Usuárias

  ' - . . T A  \  T . : . v , T , ; .  ■ da Política de Assistência Social Executadas pelas

Dados secundários Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, conforme

• : ' ■ . :■ fj. •' ■ condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no
Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

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

u u v u t  u t
^ ^ C A XIAS

Número do Processo Administrativo 014/001362/2020

Modalidade da Licitação Chamamento Público 001/2017

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Credenciamento

Data de assinatura 17/08/2020

Prazo 12 (doze) meses

Valor global R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Número, data e valor do Empenho
Nota de Empenho n9 750, emitida em 17/08/2020 no 
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Dados secundários

O objeto do presente termo é o CREDENCIAMENTO da 
MARJA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, no que ao 
Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, 
aos usuários do Sistema Único de Saúde, a pacientes 
provenientes das Unidades de Saúde, observadas as 
regras de referência e contra-referência e ou 
especificações fornecidas pelo sistema regulador, 
conforme Edital de Chamamento Público N9 001/2017, 
constante no Processo Administrativo 014/000107/2020.

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA M UNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 050/2019

___  "

ORGÃO ADERENTE: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Magé 

FAVORECIDO: FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 

CNPJ: 21.766.049.0001-20 

PROCESSO Ne: 014/000275/2020

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de preços para eventual aquisição de "Instrumentos e Correlatos Odontológicos", em 

atendimento as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde.

FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Ns 050/2019

RELAÇAO DO ITEM DA ADESÃO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

57

CimentoEndodôntico
• Kit com 01 frasco de cimento em pó com 
12g + 1 frasco de líquido lOml.

KIT 400 BIODINAMICA 44,80 17.920,00

59
Cimento Óxido de Zinco 
• Embalagem com 50g. EMBAL. 900 BIODINAMICA 10,71 9.639,00

96
Paramonoclorofenol Canforado 
• Frasco com 20ml UNID. 800 BIODINAMICA 7,59 6.072,00

110

Tira de Lixa de Poliéster
• Embalagem com 50 unidades de 4mm 
•Flexíveis.
•Autoclavável
•Espessura:4.0mm.
•Com pri mento :170mm.
• Granulometria: 240/320.

EMBAL. 300 PREVEN 7,90 2.370,00

VALOR TOTAL R$ 36.001,00

Duque de Caxias, 24 de agosto de 2020.
v

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente
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m e m P R E F E I T U R A
DUQUE DE

f  C A XIA S
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE

Termo de Colaboração n9 54-009/2020, oriundo do Edital de Chamamento Público n° 002/2020, com 

base na Lei Federal n9 13.019/2014, constante no Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS e, de outro lado, OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSÊMANI, 

inscrita no CNPJ sob o n9 36.066.967/0001-13 neste ato representado pelo Sr. JAlR FRANCISCO GOMES, 

inscrito no CPF sob o n9 875.222.924-68.

OBJETO

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias 

Usuárias da Política de Assistência Social Executadas pelas Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no Processo Administrativo n9 017/000210/2020. O 

valor global máximo deste Contrato é de R$ 86.265,00 (oitenta e seis mil e duzentos e sessenta e 

cinco reais). A despesa parcial decorrente deste Term o será coberta pela Nota de Empenho:

N8 DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

61 31/07/2020 R$ 35.943,75 1791 08 244 0015 2452 3.3.90.39.00 09

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de julho de 2020

MUN,
JAItfY

SECRETÁRIO MUNICIP!

)E DUQUE DE CAXIAS 
ÍNANDES DE MENEZES

I ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

.

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

feAá- C A XIA S
P R E F E I T U R A

~W  DUQUE DE

Número do Processo Administrativo 017/000210/2020

Modalidade da Licitação Chamamento Público n? 002/2020

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Colaboração

Data de assinatura 31/07/2020

Prazo
12 (doze) meses

Este termo passará a viger a partir do dia 01/08/2020.

Valor global R$ 86.265,00 (oitenta e seis mil e duzentos e 
sessenta e cinco reais)

Número, data e valor do Empenho
Nota de empenho n9 61, emitida em 31/07/2020, no 
valor de R$ 35.943,75 (trinta e cinco mil, novecentos 
e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Dados secundários

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos 
de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias Usuárias 
da Política de Assistência Social Executadas pelas 
Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no

. .
Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no 
Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

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

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE

Termo de Colaboração n9 54-008/2020, oriundo do Edital de Chamamento Público n° 002/2020, com 

base na Lei Federal n9 13.019/2014, constante no Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS e, de outro lado, AMIRES - ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESPLANDECER, inscrita no CNPJ 

sob o n9 05.323.797/0001-81 neste ato representado pela Sra. CLEIDE JANE FIGUEIRÓ DE ARAÚJO, 

inscrita no CPF sob o n9 820.374.697-72.

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias 

Usuárias da Política de Assistência Social Executadas pelas Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no Processo Administrativo n9 017/000210/2020. O 

valor global máximo deste Contrato é de R$ 57.504,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos e quatro 

reais). A despesa parcial decorrente deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

N8 DATA ; VALOR UNIDADE. FUNÇÃO SUB-FUNÇÂO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

60 31/07/2020 R$ 23.960,00 1791 08 244 0014 2344 3.3.90.39.00 09

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de julho de 2020.

PARTES

OBJETO

SECRETÁRIO MUNI REITOS HUMANOS

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

C A X IA S
Número do Processo Administrativo 017/000210/2020

Modalidade da Licitação• •• • . '     • ‘ .  ........... ........
Chamamento Público n2 002/2020

Tipo de Licitação
'

-

.

Espécie do Contrato Termo de Colaboração

Data de assinatura 31/07/2020

Prazo
 ...  - ;.:'f OiS-   '

12 (doze) meses

Este termo passará a viger a partir do dia 01/08/2020.
.

Valor global R$ 57.504,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos e 
quatro reais).

Número, data e valor dó Empenho

  • •    • f f lí  «4 rm    : , >

Nota de empenho ne 60, emitida em 31/07/2020, no 
valor de R$ 23.960,00 (vinte e três mil e novecentos 
e sessenta reais).

. .   VV Ç   }; •  

.   : -V '  V  ' :

Dados secundários
  , 1   .  

 ' ; ' '     '   Íí.
. , ,  t    ..  ̂v  , :

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos 
de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias Usuárias 
da Política de Assistência Social Executadas pelas 
Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no 
Processo Administrativo n5 017/000210/2020.

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

P R E F E I T U R A

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPECIE

Termo de Colaboração n9 54-010/2020, oriundo do Edital de Chamamento Público n° 002/2020, com 

base na Lei Federal n9 13.019/2014, constante no Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DIREITOS HUMANOS e, de outro lado, LAR JESUS É AMOR, inscrita no CNPJ sob o n9 32.005.175/0001-88 

neste ato representado pelo Sra. IRANI SILVA SOARES, inscrita no CPF sob o n9 368.261.387-00.

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias 

Usuárias da Política de Assistência Social Executadas pelas Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no Processo Administrativo n9 017/000210/2020. O 

valor global deste Contrato é de R$ 38.340,00 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta reais). A 

despesa parcial decorrente deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

NS DATA VAIOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

62 31/07/2020 R$ 15.975,00 1791 08 244 0015 2452 3.3.90.39.00 09

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de julho de 2020.

PARTES

OBJETO

SECRETÁRIO MUNI ÍSSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

C A X IA S
C S S  P R E F E I T U R A
HnS D U Q U E  DE

Número do Processo Administrativo 017/000210/2020

Modalidade da Licitaçao.. ....................... ...  .............. Chamamento Público n9 002/2020 

Termo de Colaboração

-

.*'—tifei 1 —
x/alór crlnhal vaior giooai -,.v.

31/07/2020 

12 (doze) meses

Este termo passará a viger a partir do dia 01/08/2020.

R$ 38.340,00 (trinta e oito mil e trezentos e 
quarenta reais)

p  tféíl
Número, data e valor do Empenho

Nota de empenho n9 62, emitida em 31/07/2020, no 
valor de R$ 15.975,00 (quinze mil novecentos e 
setenta e cinco reais).

liifpüí36l iS *> § i 
..

O objeto do presente termo é a Execução de Projetos 
de Atendimento aos Indivíduos e das Famílias Usuárias 
da Política de Assistência Social Executadas pelas 
Equipes Técnicas de Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital, Projeto Básico e seus anexos, constantes no 
Processo Administrativo n9 017/000210/2020.

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

É com imensa honra e alegria que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do município de Duque de Caxias (CMDCA), encaminha à Câmara 

Municipal de Duque de Caxias o I Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentesdo município de Duque de Caxias (2020-2029). 

A construção coletiva e democrática da primeira edição deste plano vem para 

cumprir as atribuições referentes à materialização dos Princípios da Política Nacional 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil, aprovada na 183ª 

Assembléia realizada em 14 e 15 de abril de 2010, bem como o disposto no art. 4°, 

"d"; nos incisos II e VII do art. 88 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente e no decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 20181.. 

Sendo assim, sua natureza tem fins de organizar a forma e o modo como serão 

desenvolvidos, geridos e monitorados os objetivos da Política Nacional dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, bem como definir o desenho da gestão dos 

recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (instituído pelo art. 6º da 

Lei nº 8.242, de 1991). Tal Fundo tem como princípios:  I - a participação de entidades 

públicas e privadas, desde o planejamento até o controle das políticas e programas 

destinados à criança e ao adolescente;  II - a descentralização político-administrativa 

das ações governamentais;  III - a coordenação com as ações obrigatórias e 

permanentes de responsabilidade do Poder Público; e   IV - a flexibilidade e a agilidade 

na movimentação dos recursos, sem prejuízo da plena visibilidade das respectivas 

ações. Sendo estabelecido como prioridade fundante a gestão tripartite do fundo. 

A efetividade da política de direitos humanos de crianças e adolescentes na 

                                                      
1BRASIL. DECRETO Nº 9.579, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. Consolida atos normativos editados pelo 
Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e 
sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o 
Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. 
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perspectiva intersetorial, no entanto, não se limita ao âmbito de suas próprias ações. 

A realidade social complexa e contraditória exige a articulação de saberes e 

experiências, buscando integrar as políticas sociais para superar as diversas 

expressões da questão social, como a pobreza, a desigualdade, a violência e as 

demais vulnerabilidades e riscos sociais de crianças e adolescentes duquecaxienses. 

A articulação das políticas sociais, como sabido, inicia-se na esfera do 

orçamento público e se espraia nas políticas públicas setoriais. A proteção social de 

crianças e adolescentes, bem como sua promoção mobilizam uma série de serviços, 

ações e monitoramentos envolvendo áreas diversas, como educação, justiça, 

assistência social, saúde, previdência social, educação, cultura, habitação, trabalho, 

esporte, entre outras. Para o alcance da desejada intersetorialidade dessas 

intervenções faz-se basilar o diálogo interinstitucional e entre os atores sociais a fim 

desincronizar esforços e recursos na mesma direção. 

O presente desafio, então, exige dos entes federativos a elaboração de 

mecanismos estratégicos de gestão intersetorial, articulados com o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), configurando-se em 

uma nova lógica para gestão pública, fundamentada no princípio do compartilhamento 

de decisões e da divisão de responsabilidades, afirmando as competências de cada 

ente. Ressalta-se, portanto, a necessária gestão colegiada representada pelas 

instâncias de articulação e pactuação, mais especificamente pela Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT e pelas Comissões Intergestores Bipartite - CIBs. 

Certamente, inúmeros e complexos são os desafios da integração de políticas 

intersetoriais para o enfrentamento das desigualdades sociais que afetam aos direitos 

humanos de crianças e adolescentes e, nesse sentido, reduzir as desigualdades e 

aumentar as oportunidades e qualidade de vida deste segmento vulnerável e especial 

da população.  

A articulação orgânica de ações interinstitucionais e partilhadas entre as 

instâncias municipal, estadual e federal, ao tempo que contribui para o enfrentamento 

mais eficaz das graves situações sofridas por crianças e adolescentes no município, 

já são capazes de alterar positivamente taxas historicamente estáveis e inalteradas 

de desigualdade social, violência e violação de direitos de crianças e adolescentes no 
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município de Duque de Caxias.  

Este documento, denominado I Plano Decenal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente do município de Duque de Caxias, é fruto do trabalho 

coletivo, articulado, democrático e intersetorial de diversas entidades públicas, 

privadas e da sociedade civil organizada no âmbito do município de Duque de Caxias 

– RJ e é arregimentado pelo CMDCA em conformidade com a Resolução nº 171 do 

CONANDA2 e com os princípios elencados na Lei nº 8.069 – Estatudo da Criança e 

do Adolescente3.  

A elaboração da proposta do I Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes do município de Duque de Caxias constituiu-se em uma 

tarefa árdua e de planejamento desafiador no contexto de gestão democrática das 

Políticas Públicas em diálogo necessariamente intersetorial, por se tratar de questão 

transversal a todas as pastas de políticas do município, o que, no entanto, redundou 

em expressivo resultado, com previsão de ações para todos os setores envolvidos 

tanto no que se refere a ações quanto monitoramento de resultados para sua vigência, 

durante os próximos dez anos.  

Cabe salientar que o processo de construção deste Plano Decenal percorreu 

algumas etapas, com avanços e retrocessos, revisões e retificações. Diante da 

inexistência de uma cultura de pesquisa, sistematização de dados e qualificação 

científica por parte da gestão municipal no trato com a política pública, tem-se como 

consequência uma insuficiência crônica de dados consistentes por parte das 

secretarias. Estas informações objetivas de caráter quantitativo seriam fundamentais 

para delinear com precisão mais aproximada o mapa situacional do município. No 

entanto, diante desta contingência, muitas das informações que subsidiam elenco de 

pontos considerados como pontos de atenção e que se desdobraram em metas são 

construídos unicamente em base à observação empírica cotidiana dos sujeitos que 

compuseram a equipe de discussão e elaboração do plano.  

Uma fase posterior à construção coletiva do texto foi a revisão teórica e técnica 

                                                      
2CONANDA. RESOLUÇÃO Nº 171, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. Estabelece os parâmetros para 
discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em 
âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano Nacional Decenal 
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e altera os prazos dispostos na Resolução N.º 161, de 03 de 
dezembro de 2013. 
3BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponpivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 20 dez. 2019. 
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por parte da assessoria especializada da Profa. Dra. Estela Willeman, a qual verificou 

e corrigiu inconsistências, fortaleceu alguns itens sub-representados, providenciou 

uma sistematização de dados com maior clareza para a apresentação que ora se 

encontra nas mãos do leitor, sem, contudo, descaracterizar o fruto do trabalho 

conjugado entre equipe de discussão, secretarias e a colaboração da sociedade civil 

organizada, com ampla participação no documento, sendo certo que o teor das 

informações prestadas é de inteira responsabilidade da equipe de discussão que o 

construiu, ficando a cargo da revisão técnica final aspectos de fundamentação teórica, 

jurídica, de forma, de apresentação de coerência.  

Contamos com a vontade política genuinamente coletiva bem como com o 

espírito cívico duquecaxiense de todas as autoridades governamentais, 

representações institucionais cidadãs e todos os cidadãos do município de Duque de 

Caxias a fim de alcançar os objetivos e metas traçados com tanto zelo e profundidade 

ao longo desta tarefa de elaborar e publicar o I Plano Decenal Municipal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes de Duque de Caxias 

 
 
 
 

Glaudinéa Soares de Jesus  
Presidenta CMDCA  
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Introdução 
 

Após décadas de ditadura e autoritarismo em nosso país, no ano de 1988 foi 

proclamada a Constituição Federal do Brasil, chamada de Constituição Cidadã por se 

orientar na direção de assegurar aos cidadãos brasileiros a garantia dos chamados 

direitos sociais, cuja efetivação pelo Estado percorre necessariamente o caminho das 

Políticas Sociais Públicas no âmbito da União, dos estados e também dos municípios.  

A abertura política não se deu no Brasil sem lutas ou como uma concessão de 

uma classe social às demais, ao contrário, tratou-se do resultado de árduas lutas dos 

movimentos sociais por uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Neste sentido, a 

carta magna brasileira de 1988 estabeleceu em diversos de seus artigos dispositivos 

jurídicos para garantir o direito à participação democrática na construção da esfera 

pública, dentre eles estão os artigos que garantem e estimulam a criação dos 

conselhos de políticas e de direitos. Os conselhos são instâncias de debate, 

formulação, controle e disputa da direção das políticas sociais, do fundo público e da 

direção política da nação. É neste âmbito que se estabelecem os conselhos nacionais, 

estaduais, distritais e municipais. 

No ano de 2011, a partir da luta da sociedade civil organizada pela construção 

e consolidação dos direitos de cidadania de crianças e adolescentes e através da 

permeabilidade de suas demandas ao Estado, instituiu-sea Política Nacional dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil, aprovado na 183ª 

Assembléia realizada em 14 e 15 de abril de 2010 no âmbito do CONANDA.  

A ampliação da atuação do CONANDA para os estados e municípios ensejou 

a participação da sociedade civil através das reuniões ordinárias e também nas 

conferências municipais, estaduais e nacional. Destas conferências, surgiram 

diversos documentos, posicionamentos, decretos, normativas e pareceres, como, por 

exemplo, o Plano Decenal Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes, que 

serviu de modelo para os demais. 

O Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do 

Município de Duque de Caxias (PDDHCA) é ao mesmo tempo um pacto intergestor e 
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um instrumento de planejamento e monitoramento da efetivação das metas ali 

contidas e pactuadas. Sua concretude se dá no cotidiano, demandando articulação 

integrada entre todos os entes envolvidos de modo a, além de suas metas fins, 

também contribuir na consolidação da participação social democrática da sociedade 

civil, contribuindo para avanços na participação democrática, na promoção, proteção 

e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes do município de Duque de 

Caxias.  

O Primeiro Plano Decenal Nacional foi fruto da 8ª Conferência Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida em 2009, sendo constituído a partir de 

um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) responsável pelo documento a partir da 

sistematização das propostas deliberadas do evento, tendo como objetivo a 

implementação de políticas públicas, num processo de diálogo intersetorial e ações 

coordenadas.  

A promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos das crianças e 

adolescentes envolvem o esforço de toda a sociedade e o compromisso com 

mudanças estruturais no padrão das relações sociais, institucionais e familiares, bem 

como as relações comunitárias e as relações do Estado com a sociedade. O 

mencionado GTI teve, então, o desafio de construirem um mesmo documento uma 

proposta com estratégias que dessem conta de promover os direitos de crianças e 

adolescentes, levando em consideração a riqueza da diversidade territorial brasileira, 

onde a proteção, a promoção, e a defesa da população pudesse, de fato, ampliar o 

exercício da cidadania para crianças e adolescentes brasileiros. 

Ao longo da história da humanidade, foi construído, na maioria dos países 

ocidentais, uma nova noção de dignidade inerente à natureza humana da criança e 

do adolescente. A ampliação desta dignidade humana tem sido pautada por 

movimentos sociais, movimentos de mães, mobilizações e redes de luta por direitos. 

Hoje, no Brasil, crianças e os adolescentes têm direitos particulares à dignidade, 

liberdade, educação, integridade física, moral e psíquica, saúde, proteção integral, 

assistência social, habitação, cultura, lazer, meio ambiente de qualidade e demais 

direitos individuais e coletivos indispensáveis para seu desenvolvimento saudável e 

expansão de suas potencialidades.  

A Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 que institui o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) reforça estes e prioriza o atendimento prioritártio desse 
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segmento da população, ressaltando que a responsabilidade pelo seu cumprimento é 

compartilhada pelo Estado, pela família e pela sociedade.  

Neste contexto, o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes do Município de Duque de Caxias tem como objetivo cumprir tanto os 

princípios contidos na Constituição Federal, no ECA e na Política Nacional de Direitos 

da Criança e do Adolescente e do Plano Decenal Nacional quando aplicar estes 

princípios à realidade e à dinâmica territorial do município de Duque de Caxias, 

traçando metas e estabelecendo estratégias de avaliação e monitoramento que 

atendem à dinâmica da vida do povo deste município.. 

Este Plano tem como objetivo a definição de diretrizes, metas, ações e 

monitoramento destas relativas às crianças e adolescentes e suas famílias de Duque 

de Caxias – RJ a partir da mobilização das principais pastas de políticas públicas 

municipais e de ações desenvolvidas em parceria com a sociedade civil, objetivando 

a garantia aos direitos humanos, convivência familiar e comunitária, e a atenção 

especial para este público, em conformidade com a Resolução CONANDA nº 171 e 

com o ECA.. 

O Plano Decenal é um documento que materializa um pacto interinstitucional e 

intersetorial com validade de 10 anos . Este documento é fruto da participação 

democrática de todas as pastas municipais bem como instituições públicas e privadas 

com interesse no bem estar de crianças e adolescentes do município, sendo certo que 

sua publicação é condicionada à aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) em reunião extraordinária e aos membros 

partícipes de sua elaboração em assembleia.  

Para garantir o princípio democrático na construção deste documento, o 

Município de Duque de Caxias criou o Comitê Intersetorial de Elaboração, 

Implementação e Acompanhamento do Plano Municipal Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e do Adolescente do Município de Duque de Caxias, conforme 

recomendado pela Resolução nº 171 de 04 de dezembro de 2014 do CONANDA, 

composto por Secretarias (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de 

Habitação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho, 

Emprego e Renda); Instituições de Ensino; Instituições da sociedade civil que realizam 
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trabalho com crianças e adolescentes; Conselhos Tutelares; Conselhos Municipais de 

Direitos e de Políticas; dentre outras instituições que são importantes na discussão de 

políticas públicas para crianças e adolescentes. Neste processo, o CMDCA garantiu 

também a participação de adolescentes, com intuito de fomentar o protagonismo 

juvenil, propiciando o exercício da cidadania e da participação social na política pública 

direcionada à criança e ao adolescente.  

Os membros do Comitê Intersetorial de Elaboração, Implementação e 

Acompanhamento do Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

do Adolescente do Município de Duque de Caxias reuniram-se de maio a dezembro 

de 2018, mensalmente, com a proposta de debater a realidade de crianças e 

adolescentes do município, identificando questões prioritárias a serem implementadas 

para este público e desenvolvendo propostas que serão apresentadas no decorrer 

deste plano. 

O presente Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

do Município de de Duque de Caxias-RJ (2020-2029) encontra-se estruturado da 

seguinte forma: 

Capítulo I: Marco Legal, onde serão apresentadas  legislações nacionais e 

internacionais visando percorrer a trajetória das ações voltadas para a garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes no decorrer da história do mundo ocidental 

          Capítulo II: Eixos Norteadores, Diretrizes e Objetivos Estratégicos. Neste 

momento serão apresentados os cinco eixos orientadores e seus respectivos objetivos 

que visam à materialização do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), pautados no 

Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.  

Os cinco eixos são: 

 

1. Promoção dos Direitos; 

2. Proteção e Defesa dos Direitos; 

3. Participação de Crianças e Adolescentes; 

4. Controle Social da Efetivação dos Direitos e; 

5. Gestão da Política Nacional dos Direitos das Crianças eAdolescentes. 
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Além disso, neste capítulo, também serão apresentados os princípios e as 

diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes que, 

juntamente com os eixos norteadores e os seus respectivos objetivos estratégicos, 

serviram como base para fundamentação, elaboração e discussão do Plano Decenal 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Duque de Caxias. 

Capítulo III: Marco Situacional: neste capítulo apresentamos a história da 

Baixada Fluminense e do município de Duque de Caxias, além de discorremos sobre 

indicadores gerais referentes a esse território. Neste momento, serão apresentados 

também os dados estatísticos referentes à realidade das crianças e adolescentes do 

município de Duquede Caxias. Tais dados foram tratados através de análise 

quantitativa e qualitativa a partir do levantamento de alguns indicadores importantes 

suscitados nas discussões em grupo propostas pela Comissão Intersetorial. Tais 

reflexões suscitarama construçãodas propostas fomentadas e sistematizadas no 

plano. As áreas de concentração apresentadas no Plano Decenal contemplam: 

trabalho e renda; esporte e lazer; cultura e turismo; assistência social; educação; 

saúde; Sistema de Garantia de Direitos e sociedade civil.  

Capítulo IV: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, por fim, será 

apresentado o Plano de Ação, com as ações e as metas traçadas e seus respectivos 

prazos de execução, assim como indicando os responsáveis pelo acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das propostas. 

É fundamental mencionar que este documento, conforme preconiza o Decreto, 

as Resoluções e Normativas que o regem, tem implicação direta na gestão do 

orçamento público municipal, bem como nas ações articuladas entre município, 

estado e governo federal, sendo o maior desafio imediato à aprovação do Plano e a 

inclusão de suas metas e ações no Plano Plurianual (PPA), na LOA (Lei Orçamentária 

Anual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do município.  

Após a apresentação do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes do Município de Duque de Caxias – RJ (2020-2029) temos certeza de 

que se iniciará uma nova etapa da história deste município, tornando-se exemplo de 

defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes e, portanto,  

da criação de uma nova cultura de pleno desenvolvimento, expansão, autonomia e 

liberdade de crianças e adolescentes duquecaxienses, o futuro de nosso município. 
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Capítulo I. 
 

Marco  Legal 
Nacional e Internacional  

 
 

Neste capítulo serão apresentados os principais documentos legais 

(internacionais e nacionais) existentes referentes aos direitos de crianças e 

adolescentes, cujo ordenamento deve ser considerado no planejamento, na 

implementação e no monitoramento das ações inerentes ao I Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de Duque de Caxias - RJ. 

No Brasil, os direitos das crianças e dos adolescentes são amparados por um 

extenso conjunto de normativas e legislações, fundamentadas e inspirada em 

princípios éticos internacionais contidos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

 

1.1. Marco Legal Internacional dos Direitos Humanos de Crianças 

e Adolescentes 

 
Na Idade Antiga, as crianças eram consideradas seres inferiores e não 

recebiam tratamento diferenciado pelo simples fato de serem crianças e estarem em 

uma fase da vida de desenvolvimento. Neste momento, não havia compreensão 

acerca das especificidades da fase infância, sendo assim, logo que as crianças 

demonstravam mínimo grau de independência física, já eram inseridas no meio dos 

adultos e passam a executar as mesmas atividades laborais, sexuais e de 

sobrevivência que estes.  

Podemos dizer que, neste período, as crianças eram vistas como adultos em 

miniatura (ARIÈS,2012), pois trabalhavam nos mesmos lugares, usavam as mesmas 

roupas, desempenhavam as mesmas tarefas e eram tratadas da mesma forma que 

os adultos. 
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 Segundo Ariès, na Idade Média, não foi possível observar nenhum avanço no 

que se refere à compreensão sobre as peculiaridades inerentes à infância e à 

adolescência.  
 

Na sociedade medieval (...) o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer 
que as crianças fossem negligenciadas, abandonados ou desprezadas. O sentimento da 
infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças, corresponde à consciência 
da particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a criança 
do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a 
criança tinha condições de viver sem solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, 
ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes. (ARIÈS, 1978: 
99). 

 
 

 Neste período medieval a única diferença existente entre crianças e os adultos 

consistia em sua estatura e força física.  

            O conceito de infância, a preocupação com a educação e as questões de 

comportamento social são ideias que surgiram na Idade Moderna. Sendo assim, os 

sinais de desenvolvimento de sentimento para com a infância tornaram-se mais 

evidentes e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII. 

 Do final do século XIX a começo do XX o mundo começou a tomar consciência 

da necessidade de proteger a infância sendo desenvolvida, paulatinamente, uma 

consciência quanto às necessidades especiais deste contingente.  

 Anteriormente, no período da Revolução Industrial (entre o século XVIII e XIX), 

as crianças e os adolescentes que viviam na área rural foram incorporados pelas 

indústrias e fábricas na produção, que utilizavam sua força de trabalho na mineração, 

siderurgia e indústria têxtil com jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas diárias. 

 O desenvolvimento da consciência quanto aos direitos e às necessidades 

particulares de crianças e adolescentes de serem protegidos foi – e ainda o é – um 

processo lento e não linear, que vem se caminhando com avanços e retrocessos, e 

que ainda encontra-se em construção.  
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1.1.1. Declaração dos Direitos da Criança – Declaração de Genebra de 1924 

 
A abolição do trabalho infantil e o cuidado com as crianças e adolescentes 

órfãos que viviam na extrema pobreza nas grandes cidades sem nenhum tipo de 

controle foram motivos que impulsionaram à britânica Eglantyne Jebb4 a fundar a 

instituição Save The Children (Salve as Crianças), que hoje existe em diversos países, 

e a impulsionar a Declaração de Genebra sobre os direitos da Criança, sancionada 

pela Sociedade das Nações, predecessora da atual ONU, em 1924. 

A Declaração de Genebra (1924) é considerada o primeiro documento de 

caráter amplo e genérico com relação às crianças de amplitude internacional. Apesar 

de ainda não considerar as crianças como sujeitos de direito, este documento trouxe 

em seu texto importantes itens de proteção às crianças. 

 

 

1.1.2. Declaração dos Direitos da Criança de 1959 

 

 

Os princípios e valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)5 

serviram de base para a elaboração de inúmeros tratados internacionais e para a 

formulação da Doutrina da Proteção Integral das Nações Unidas para a Infância, uma 

construção filosófica que teve sua semente na Declaração  dos Direitos da Criança, 

de 1959, em que foi desenvolvido o princípio do “interesse superior da criança” , 

destacando-se os cuidados especiais em decorrência de sua situação peculiar de 

pessoa em desenvolvimento.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
4Fundou a Save the Children (Salve as Crianças) em 1919. Reformadora social britânica e ex-professora, Jebb 
ficou horrorizada com as fotos de jornais que viu de crianças famintas em países inimigos como a Alemanha e a 
Áustria - famintas porque os bloqueios das tropas aliadas não deixavam passar suprimentos. Ela se juntou ao 
Conselho da Luta contra a Fome e distribuiu panfletos que mostravam as crianças emaciadas com uma manchete: 
"Nosso bloqueio causou isso - milhões de crianças estão morrendo de fome". Disse ainda uma frase que ficou 
registrada na memória mundial “Toda guerra é uma guerra contra as crianças”.  
5ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf  . Acesso em 
12 jan. 2020. 
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1.1.3. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) 

 
 

 Uma vez adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a ONU 

começou a traduzir os princípios daquela em tratados internacionais que protegessem 

direitos específicos. Em 1966, conseguiu-se o consenso entre o mínimo necessário 

de países ratificando o Pacto (a saber, 35 países) e, em 16 de dezembro de 1966, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos6. 

 Nos Artigos 23 e 24, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, observa-se o reconhecimento à dignidade 

inerente a todos os membros do núcleo familiar, incluindo as crianças, com direitos 

iguais e inalienáveis que constituem-se como fundamentos da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo. 

 Cabe mencionar que em virtude da ditadura militar que amordaçou o Brasil por 

21 anos, o governo brasileiro só ratificou o Pacto quando seus principais aspectos já 

se encontravam garantidos na atual Constituição Federal, em seu título II, dos "Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais". 

 No ano de 1964 o retrocesso da tendência protetora às crianças e adolescentes 

pôde ser nitidamente percebido. No epicentro do regime militar, em 1967, decretou-

se a redução da maioridade penal para 16 anos, determinação que se manteve até 

1968, quando a maioridade penal voltou a ser 18 anos.  

 Acompanhando a tendência de proteção às crianças e adolescentes, eclodiam 

ao redor do mundo políticas a fim de proteger os direitos das crianças e adolescentes, 

como o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969 (que apenas foi ratificada pelo 

Brasil em 1992)7, e as Regras Mínimas de Beijing em 19858. 

 
                                                      
6ONU. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 1966. Assembleia Geral das Nações Unidas. Nova 
York, 1966.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em 10 
nov. 2019.  
7 OEA. Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de San José da Costa Rica. Disponível 
em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm Acesso em 05 fev. 
2020.  
8ONU. Resolução 40/33, de 29 de Novembro de 1985, Regras de Beijing. Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1074.html .Acesso em 23 fev. 2020.  
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1.1.4. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 20 de 
novembro de 1989 
 

 
 No dia 20 de novembro de 1989 foi aprovada por unanimidade, na Assembleia-

Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, (EUA) a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança9, que foi assinada pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990. Trata-se 

do instrumento de Direitos Humanos mais aceito na história universal, sendo ratificado 

por 196 países, com exceção, curiosamente, apenas dos Estados Unidos, país onde 

ocorreu a Assembleia. 

 Composta por 54 artigos, divididos em três partes, seu preâmbulo define o 

conceito de criança em seu artigo 1º como sendo o ser humano menor de 18 anos de 

idade, ressalvando aos estados-parte a possibilidade de estabelecerem, pela lei, 

limites menores para a maioridade.  

 No caso do Brasil, com a vigência do novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, 

de 10/1/200210, que entrou em vigor em 13/1/2003), a maioridade civil é atingida aos 

18 anos de idade. 

 A Convenção também estabeleceu parâmetros para orientação e atuação dos 

países participantes para a real efetivação dos princípios nela estabelecidos com o 

propósito de garantir o desenvolvimento individual e social saudável da infância, 

considerando ser este o período fundamental da formação do caráter e da 

personalidade humana. 

 
 
1.2. Marco Legal Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 Neste item, será possível aprofundar as reflexões sobre a realidade brasileira 

no que concerne ao tratamento dado à infância, desde as concepções correntes sobre 

esta fase da vida, percorrendo os caminhos do ordenamento jurídico, até alcançarmos 

a paisagem social da contemporaneidade neste assunto. 

                                                      
9 ONU. Resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Convenção internacional sobre os direitos da criança. 
Assembleia Geral das Nações Unidas. Nova Iorque, 1989.  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvDirCrian.html . Acesso em 24 fev. 2020.  
10 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10/1/2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm . Acesso em 14 jan. 2020.  
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 A concepção de criança no Brasil passou por diversas modificações, tendo 

relação com o contexto social de cada época da formação sócio histórica do país. 

Cada concepção influenciou de forma direta tanto na criação quanto no formato e na 

perspectiva adotada por instituições voltadas para atender estas crianças, 

apresentando um caráter de ora de vigilância, ora de proteção. Lima e Veronese 

afirmam que “...ao observar o desenrolar legislativo, é perceptível que a infância 

sempre teve um papel secundário na sociedade.” (2012, p.14). 

 Segundo Lorenzi (2007), não há registro de políticas públicas voltadas para a 

infância até o início do século XX no Brasil. O amparo à população mais empobrecida 

era ofertado pela Igreja Católica por meio de instituições, entre elas, a Santa Casa de 

Misericórdia.  

 Estas casas eram responsáveis pelo cuidado às crianças abandonadas, 

através do sistema da Roda dos Expostos, “um cilindro oco de madeira que girava em 

torno do próprio eixo com uma abertura em uma das faces, alocada em um tipo de 

janela onde eram colocados os bebês.” (s/p.) A estrutura física da Roda dos Expostos 

garantia o anonimato das mães. 

 No ano de 1902, a Lei N.º 84411 entra em vigor, possibilitando a fundação dos 

Institutos Disciplinares, que serviam como internato para crianças e adolescentes em 

situação de abandono e que fossem considerados “delinquentes”, ficando a cargo do 

juiz a decisão quanto ao tempo que estes permaneceriam institucionalizados.  

 A educação nesta instituição se dava pela profissionalização como ideia de 

“regenerar” estas crianças através do trabalho, pois, ao serem retiradas das ruas, se 

afastariam do crime e, através do trabalho, se reintegrariam à sociedade de forma 

disciplinada e ordeira. 

 No ano de 1923, ocorreu a aprovação do Decreto N.º 16.27212, que passou a 

regulamentar a assistência e “proteção” às crianças em situação de rua, os, então, 

“menores abandonados”. Segundo este decreto, “menores abandonados” eram todos 

aqueles com idade inferior a 18 anos que não possuíam residência, órfãos ou que 

                                                      
11BRASIL. Lei n. 844, de 10 de outubro de 1902. Auctoriza o Governo a fundar um Instituto Disciplinar e uma 
Colonia Correccional. São Paulo. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1902/lei-
844-10.10.1902.html. Acesso em 30 jan. 2020.  
12 BRASIL. Decreto nº 16.272, de 20 de Dezembro de 1923. Approva o regulamento da assistencia e protecção 
aos menores abandonados e delinquentes. Rio de Janeiro. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16272-20-dezembro-1923-517646-
publicacaooriginal-1-pe.html.    Acesso em 26 jan. 2020.  
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vivessem nas ruas e desamparados. Já os delinquentes eram aqueles que estivessem 

em estado habitual de vadiagem, mendicância e “libertinagem”de acordo com o que 

versava o Código Penal da República de 1890. (LIMA e VERONESE, 2012). 

 Vale destacar que, ao utilizar termos como vadiagem, mendicância e 

libertinagem, ocorre uma culpabilização da própria criança em face da situação de 

miséria e abandono às quais estavam submetidos. Ainda em 1923 foi criado o primeiro 

Juizado de Menores do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, tendo como principais 

funções:“... a promoção, a solicitação, o acompanhamento, a fiscalização e a 

orientação em todas as ações judiciais que envolvessem interesses de menores....” 

(LIMA e VERONESE, 2012, p. 28).  

 

 
1.2.1. Código Mello Matos de 1927 – o Código de Menores 

 

 No ano de 1927, no Brasil, foi publicada a primeira legislação voltada 

especificamente para crianças no país: o Decreto 17.943-A13, chamado de Código de 

Menores, o Código Mello Matos. Nesta legislação pôde-se perceber uma maior 

especialização do direito a partir da proposta de uma figura como a do juiz de 

menores, que deveria centralizar as decisões referentes ao destino das crianças e 

adolescentes em situação de conflito com a lei ou, como se dizia então, “menores 

infratores”.  

 Nesta legislação a figura da família ainda era insipiente e desconsiderada no 

processo de desenvolvimento da criança em suas necessidades de proteção e 

desenvolvimento. O código tinha um viés que mais se relacionava à proteção da 

sociedade em face da criança do que o contrário ou mesmo na perspectiva educativa. 

Sabe-se que tal perspectiva ficou conhecida como “doutrina da situação irregular”. 

 O Código de Menores de 1927 ficou popularmente conhecido como Código 

Mello Mattos em alusão ao jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, 

primeiro Juiz de Menores da América Latina. Foi elaborado exclusivamente para o 

controle da infância em situação de abandono e dos intitulados “delinquentes” de 

ambos os sexos, menores de 18 anos, no sentido de dar respostas à sociedade acerca 

                                                      
13 BRASIL. Decreto nº 17.943-a, de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistencia e protecção a 
menores. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-17943-a-12-outubro-
1927-501820-publicacaooriginal-1-pe.htmlAcesso em: 23 de. 2019.  
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dos “problemas sociais” causados por aqueles que não possuíam idade para 

responder pelos seus atos perante o Código Penal. 

 Segundo Rizzini (2008), os pontos principais na mudança do direito da criança 

e adolescentes conquistados com o código foram: 

 
a) O Estado fica responsável pela criança em situação de abandono ou maus 
tratos; 
b) O responsável pela criança que foi recolhido da rua pode requerer a guarda 
de volta; 
c)  A idade criminal passa de 9 anos para 12 anos; 
d) Dependendo do discernimento, o menor poderia ser recolhido para as 
escolas de reformas. 
 

 Neste momento, são criadas escolas de prevenção para “crianças 

abandonadas”, onde ocorria a verificação sobre se o responsável legal possuia 

discernimento para criar seus próprios filhos com multas e até prisão para situações 

de abandono.  Nesta época havia nas zonas urbanas espaços destinados ao 

abrigamento temporário de crianças para que elas ficassem até que o juiz destinasse 

seu futuro. Estes espaços eram chamados de depósito de menores.  

  

  

1.2.2. Serviço de Assistência a Menores (SAM) 
 
 

 Em 1941, período do Estado Novo do Governo Vargas considerado 

especialmente autoritário, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM). 

Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça e que funcionava como um 

equivalente do Sistema Penitenciário para a população menor de idade. Sua 

metodologia de atuação consistia num modo correcional e repressivo.  

 O surgimento do SAM apresentava como objetivo principal prestar assistência 

às crianças e adolescentes em situação de conflito com a lei – “menores considerados 

desvalidos ou delinquentes”, visando manter a ordem social, reabilitando-os para ter 

o seu retorno ao convívio com a sociedade. 

 O sistema previa atendimento diferente para o adolescente autor de ato 

infracional e para o “menor carente e abandonado”. O atendimento no SAM funcionava 

da seguinte forma: o adolescente autor de ato infracional era encaminhado para 
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internatos reformatórios e casas decorreção; e os adolescentes “carentes e 

abandonados” eram levados para patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de 

ofícios urbanos. 

 Além do SAM, algumas entidades federais de atenção à criança e ao 

adolescente ligadas à figura da primeira dama, Darcy Vargas, à época, foram criadas. 

Alguns destes programas visavam o campo do trabalho, sendo todos eles 

atravessados pelo assistencialismo:    - LBA – Legião Brasileira de Assistência, Casa 

do Pequeno Jornaleiro; Casa do Pequeno Lavrador, Casa do Pequeno trabalhador, e 

outras menos conhecidas.  

 Devido às condições desumanas das instalações físicas e à prática operacional 

deficiente dos funcionários, com utilização de métodos de atendimentos inadequados 

para o público infantil, o SAM acabou sendo extinto. 

 
 

1.2.3. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor  (Lei 4.513 de 1/ 12/ 64)14 
 
 
 

 Por não satisfazer as necessidades do momento e apoiado nas críticas ao 

antigo Serviço de Assistência ao Menor, o regime militar substituiu o SAM pela 

Fundação do Bem- Estar do Menor (FUNABEM). Criada em 1º de dezembro de 1964, 

pela Lei Nº 4513, a FUNABEM estava vinculada ao Ministério da Justiça, reforçando 

seu caráter policial frente à problemática que deveria atender, mantendo as ideias 

assistencialistas da política anterior.  

 Havia, no entanto, o objetivo de implantar a Política Nacional para o Bem-Estar 

do Menor (PNBEM), tendo como principal prioridade a integração da criança e 

adolescente ao meio social. 

 À FUNABEM com filiais em vários estados do território nacional, coube a tarefa 

de implementar a PNBEM, que deveria pôr fim ao emprego de métodos violentos nas 

instituições para atendimento a “menores” em situação de conflito com a lei ou 

abandonados e, através da ação conjunta com a sociedade, desenvolver outras 

                                                      
14BRASIL. lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964. Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional do 
Bem-Estar do Menor, a ela incorporando o patrimônio e as atribuições do Serviço de Assistência a Menores, e dá 
outras providências. (Revogado pela Lei nº 8.069, de 1990). Disponíivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm. Acesso em 30 jan. 2020.  
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estratégias de atendimento que não priorizassem a internação ou a institucionalização 

da criança diante de outras alternativas de processos de ressocialização. 

 Contudo, foi exatamente o oposto o que ocorreu na prática, resultando no 

desrespeito do princípio da dignidade da pessoa humana. Neste momento inclusive, 

o termo “menor”, passa a ser utilizado de forma pejorativa. 

 

 

1.2.4. Código de Menores de 1979 

 
 

 O Código de Menores de 197915 caracterizou-se como uma reedição do código 

anterior, de 1927, fazendo com que o Estado intervisse sobre a família, dando abertura 

para a política de internação ou mesmo de prisão de crianças e adolescentes em 

conflito com a lei ou em situação de abandono. A cessação do pátrio poder aos 

genitores, apoiada em casos de abandono, facilitava ao Estado condenar ao internato, 

até à maioridade, a crianças e jovens em situação considerada irregular por aquele 

código. De acordo com Rizzini e Pilotti (2009:70), o Código de Menores de 1979 define 

como situação irregular: 

 
(...) privação de condições essenciais à subsistência, saúde e instrução, por 
omissão, ação ou por perigo moral, em razão de exploração ou encontrar-se 
em atividades contrárias aos bons costumes, por privação de representação 
legal, por desvio de conduta ou infração penal. 

 

 Nesse período, surgiu a figura do “juiz de menores”, que era o responsável pela 

nomeação do, então chamado,“menor em situação de irregularidade” recolhido como: 

“menor carente”, “menor abandonado” ou “menor infrator”, direcionando-o à instituição 

para receber atendimento e ter acesso aos direitos ou punição, como era prática à 

época. Era considerado em situação irregular aquele que cometeu algum ato 

infracional, vítima da pobreza e/ ou de abandono. 

 O único diferencial era que, para as crianças recolhidas que se encontravam 

em situações irregulares, havia punição à família. Após o recolhimento, eram levadas 

aos internatos e só saíam dali quando completassem a maioridade, passando a ser 

                                                      
15 BRASIL. Lei no 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. (Revogada pela Lei nº 8.069, 
de 1990).  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm. Acesso em: 23 dez. 
2019. 
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responsabilidade do Estado no tempo em que ficassem nos internatos. Nessa 

época, os principais critérios de funcionamento dos programas eram a disciplina de 

dentro e a segurança de fora dos muros, em que as instituições tinham mais 

importância do que os próprios menores. As críticas feitas às políticas para as crianças 

na década de 1970 chegam à década de 1980 sem encontrar solução satisfatória 

através do Código de Menores e da Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 

 Na década de 1980, a conjuntura nacional de redemocratização pressionada 

pelos movimentos sociais, conjugada ao cenário internacional com a elaboração de 

documentos preparatórios da Convenção dos Direitos da Criança, contribuem para 

fortalecer no País a tese da doutrina da Proteção Integral. 

 A partir da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade, no que tange os 

direitos das crianças e dos adolescentes, passam a ser conjunta e indissociavelmente 

do Estado, da sociedade e da família. Tal responsabilidade é consolidada em aparato 

jurídico, com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA em 1990. 

 

 
1.2.5. Os direitos das crianças e dos adolescentes na Constituição Federal 
de 1988 
 
 
          No Brasil, o movimento de defesa dos direitos de crianças e de adolescentes 

alcançou seu maior êxito na década de 1980, no processo de elaboração da nova 

Carta Constitucional do País, a partir da emenda popular denominada “Criança: 

Prioridade Nacional”, liderada pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de 

Rua (MNMMR) e pela Pastoral do Menor, que mobilizaram a sociedade brasileira de 

Norte a Sul, registrando 1,5 milhões de assinaturas no documento que deu origem ao 

artigo 227 da Constituição Federal de1988: 

 
Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 

 Segundo especialistas, o artigo 227 da Carta Magna antecipa as diretrizes da 
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Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989.  

 A Constituição Federal de 1988 estabelece o Estado Democrático de Direito, 

definindo que todas as pessoas são sujeitos de direitos, incluindo aí os direitos 

humanos,os direitos à participação popular na gestão das políticas e garantindo 

direitos fundamentais a todas e todos – sobretudo, crianças que adolescentes, que, 

além de terem direitos, por serem consideradas vulneráveis enquanto em situação de 

desenvolvimento, são depositárias de prioridade e proteção.  

 O passo seguinte dos movimentos de defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes foi a luta pela inclusão dos direitos da criança e do adolescente nas 

constituições estaduais e leis orgânicas municipais e, simultaneamente, a revogação 

de legislações conservadoras, como o Código de Menores.. 

  
 
 

1.2.6. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Nº 8069 de 1990) 

 

 A Lei 8.069 de 13 e 3 julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é 

uma lei nacional que resulta do refinamento da Constituição de 1988, da ação dos 

movimentos sociais pelos direitos das crianças e adolescentes em âmbito nacional e 

internacional, sendo expressão da Doutrina da Proteção Integral universalizada na 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

 O Estatuto, entre outras conquistas importantes, institui os Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis - nacional, distrital, estaduais 

e municipais – com composição paritária, de caráter deliberativo e de controle das 

ações governamentais e não-governamentais, com o objetivo de fiscalização e 

controle  das políticas para a efetivação dos direitos; da mesma forma, institui os 

conselhos tutelares, com o papel de zelar pelo cumprimento da Lei e atender os casos 

de violações dos direitos de crianças e adolescentes. 

 Outro avanço previsto no ECA é o Sistema de Garantia dos Direitos (SGD)  da 

Criança e do Adolescente. Este sistema inspira-se no artigo 86 do Estatuto, que 

estabelece que “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.”. 

 Em 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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(CONANDA) apresentou, por meio das Resoluções 113 e 117, os parâmetros para a 

institucionalização e fortalecimento do SGD. O sistema articula e integra as instâncias 

públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos 

normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para 

a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente.  

 

1.2.7. Lei Nº 10.097 de 2000 (Lei da Aprendizagem) 

 
 A Lei Nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000, conhecida como Lei da 

Aprendizagem altera alguns dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

de 1943, ao instituir normas que regulam as relações individuais e coletivas de 

trabalho e abordar o contrato de aprendizagem. 

 Esta legislação cria dispositivos para que jovens com idade entre 14 e 24 anos 

tenham oportunidades de inclusão econômica por meio do que chamam de “primeiro 

emprego”. Trata-se de um mecanismo jurídico que cria incentivos e facilidades para 

empresas que concedam uma vaga de emprego a pessoas entre 14 e 24 anos que 

nunca tiveram sua carteira assinada formalmente, embora já possam estar no 

mercado de trabalho informalmente desde muito antes disto.   

 

 

1.2.8. Lei Nº 12.594 de 18 de Janeiro de 2012 –Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

 

 Em 2012, a Lei Nº 12.594 institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) que propõe dar orientações e definir os objetivos, princípios 

e diretrizes para o atendimento a eventuais adolescentes autores de atos infracionais 

através da execução de medidas socioeducativas.  

 

1.2.9. – Lei 13.010 de 2014 (Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada) 

 

 Conhecida popularmente como a Lei do Menino Bernardo ou Lei da Palmada, 

a Lei Nº 13.010 cria um enfrentamento social sobre a possibilidade do exercício do 

poder familiar como castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Ganhou na 
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Câmara o nome de Lei do "Menino Bernardo" em homenagem a Bernardo Boldrini, 

morto no Rio Grande do Sul com uma injeção letal pelo pai com participação da 

madrasta e outras pessoas, sendo, então, considerado um caso de homicídio 

decorrente de violência intrafamiliar16.  

             Destaca-se que mesmo com todo o avanço do aparato jurídico já existente no 

Brasil, a nova lei, além de definir quais as práticas proibidas, também determina quais 

medidas devem ser adotadas em caso de averiguação de alguma conduta que viole 

direitos de crianças e adolescentes.  

 

1.2.10. Lei 13.257, de 08 de março de 2016 

 

 A Lei Nº 13.257 dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e 

altera o ECA, estabelecendo princípios e diretrizes para a formulação e a 

implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à 

especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil 

e no desenvolvimento do ser humano, considerando a primeira infância o período que 

abrange os primeiros 06 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 

da criança. 

          Após a aprovação dessa lei, o Estado tem o dever de estabelecer políticas, 

planos, programas e serviços voltados para a primeira infância, constituindo objetivo 

comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios). Esta legislação 

apresenta alguns ganhos, no sentido de ressaltar a importância do envolvimento do 

homem em todas as etapas de cuidados com a criança, bem como a maior 

proximidade com a mãe.  

                                                      
16 “O Conselho de Sentença do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou, nesta sexta-feira, 15, o médico 
Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, e a madrasta, a enfermeira Graciele Ugulini pela morte do garoto de 
11 anos em 2014. A amiga de Graciele, Edelvânia Wirganovicz e o irmão, Evandro, também foram considerados 
culpados.As portas do fórum foram abertas ao público às 18h45 e a sentença, foi proferida pela juíza Sucilene 
Engler a partir das 19h. Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses de reclusão e a madrasta, Graciele, a 
34 anos e 7 meses de prisão. A pena de Edelvânia Wirganovicz foi fixada em 23 anos em regime inicialmente 
fechado, e a de seu irmão, Evandro, em 9 anos e 6 meses, em regime semi-aberto, já que está preso há 4 anos e 11 
meses.Evandro Wirganovicz vai para o semi-aberto por já ter cumprido um sexto da pena, como prevê a Lei de 
Execução Penal.O longo julgamento do crime conhecido como Caso Bernardo esteve à altura da crueldade de sua 
concepção e execução. Foram cinco dias de trabalho, em um total de mais de 50 horas dentro do único fórum de 
Três Passos, município de 23.000 habitantes localizado no noroeste do Rio Grande do Sul. Com apresentação de 
vídeos, áudios e depoimentos de quinze testemunhas de defesa e de acusação, os sete jurados deram seus 
entendimentos sobre os réus.” Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/tribunal-condena-todos-os-reus-do-
caso-bernardo-boldrini/. Acesso em 12 dez. 2019.  
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Capítulo II.  
 
 

Eixos Norteadores,  
Diretrizes e  

Objetivos Estratégicos 
 

 

 

 

No Brasil, a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes17(PNDHCA) estabelece cinco eixos orientadores a fim de consolidar o 

funcionamento do Sistema de Garantia dos Direitos e definir diretrizes para as 

políticas. Baseado na referida Política, originaram-se objetivos estratégicos para cada 

diretriz e estabelecidas metas em cada um deles e o presente capítulo consiste 

exatamente em transcrevê-los exatamente como consta no Plano Decenal Nacional 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, estuturados nos seguintes eixos: 

 

 

● Promoção dos Direitos; 

● Proteção e Defesa dos Direitos; 

● Participação de Crianças e Adolescentes; 

● Controle Social da Efetivação dos Direitos; e 

● Gestão da Política Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

                                                      

17CONANDA. RESOLUÇÃO Nº 171, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014. Estabelece os parâmetros para 
discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos da criança e do adolescente em 
âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano Nacional Decenal 
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e altera os prazos dispostos na Resolução N.º 161, de 03 de 
dezembro de 2013. Disponpivel em: https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/resolucoes/171-resolucao-
171-de-04-de-dezembro-de-2014/view . Acesso em 20 jan. 2020.  

 

 
 
 

Pá
gin

a3
8 

 

EIXO 01: Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

 

Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, 
da sociedade e do Estado, considerada as condições de pessoas 
com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, 
cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de 
nacionalidade e de opção política. 

 

 

Objetivo Estratégico 1.1. Promover o respeito aos direitos da criança e do 

adolescente na sociedade, de modo a consolidar uma cultura de cidadania. 

 

Objetivo Estratégico 1.2. Desenvolver ações voltadas à preservação da imagem, 

da identidade, observando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de 

crianças e adolescentes nos meios de comunicação, conforme dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Objetivo Estratégico 1.3. Fortalecer as competências familiares em relação à 

proteção integral e educação em direitos humanos de crianças e adolescentes no 

espaço de convivência familiar e Comunitária. 

 

Objetivo Estratégico 1.4. Promover ações educativas de prevenção de violências e 

acidentes com crianças e adolescentes nas famílias e nas instituições de 

atendimento. 

 

Objetivo Estratégico 1.5. 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. 
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Objetivo Estratégico - 1.6. Fomentar a cultura da sustentabilidade socioambiental 

no processo de educação em direitos humanos com crianças e adolescentes. 

 

 

Diretriz 02 - 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 da diversidade com promoção da 
equidade e inclusão social. 

 

 
Objetivo Estratégico 2.1. Priorizar a proteção integral de crianças e adolescentes 

nas políticas de desenvolvimento econômico sustentável, inclusive com clausulas de 

proteção nos contratos comerciais nacionais e internacionais. 

 

Objetivo Estratégico 2.2. Erradicar a pobreza extrema e superar as iniquidades que 

afetam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e suas famílias, por 

meio de um conjunto articulado de ações entre poder público e sociedade, com 

justiça social. 

 

Objetivo Estratégico 2.3. 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. 

 

Objetivo Estratégico 2.4 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. 

 

Objetivo Estratégico 2.5. Universalizar o acesso ao registro civil e a documentação 

básica de crianças e adolescentes e suas famílias. 
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Objetivo Estratégico 2.6. Priorizar e articular as ações de atenção integral a crianças 

de 0 a 6 anos, com base no Plano Nacional pela Primeira Infância. 

 

Objetivo Estratégico 2.7. Expandir e qualificar políticas de atenção integral à saúde 

de crianças, adolescentes e suas famílias. 

 

Objetivo Estratégico 2.8. Universalizar 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 educacionais. 

 

Objetivo Estratégico 2.9. Implementar na educação básica o ensino da cultura afro-

brasileira, africana e indígena, em cumprimentos das Leis de n.º 10.639/03 e nº 

11.645/08 

 
Objetivo Estratégico 2.10. Fomentar a interação social de crianças e adolescentes 

com deficiência auditiva, por meio do ensino da língua de sinais na comunidade 

escolar, garantido sua inclusão no currículo da educação básica. 

 

Objetivo Estratégico 2.11. Promover o acesso de crianças e adolescentes às 

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. 

 

Objetivo Estratégico 2.12. Consolidar a oferta de ensino profissionalizante de 

qualidade, integrado ao ensino médio, com fomento à inserção no mercado de 

trabalho dos adolescentes a partir dos 16 anos, de acordo com a legislação vigente. 
 

Objetivo Estratégico 2.13. Ampliar o acesso de adolescentes a partir de 14 anos a 

programas de aprendizagem profissional de acordo com a Lei nº 10.097/00.  
 

Objetivo Estratégico 2.14. Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a 

políticas culturais, que nas suas diversas expressões e manifestações considerem 

sua condição peculiar de desenvolvimento e potencial criativo deficiências. 
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Objetivo Estratégico 2.15. 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. 

 

EIXO 02: Proteção e Defesa dos Direitos 

 

Diretriz 03 - 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, geracional, territorial, de 
nacionalidade e de opção política. 

 
Objetivo Estratégico 3.1. 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 temático. 

 

Objetivo Estratégico 3.2. Implementar políticas e programas de atenção e 

reabilitação de crianças e adolescentes acidentados. 

 

Objetivo Estratégico 3.3. Estabelecer e implementar protocolos para a proteção de 

crianças e adolescentes em emergência, calamidades, desastres naturais e 

assentamentos precários. 

 

Objetivo Estratégico 3.4. Fomentar a criação de programas educativos de 

orientação e de atendimento a familiares, responsáveis, cuidadores ou demais 

envolvidos em situações de negligência, violência psicológica, física e sexual. 

 
Objetivo Estratégico 3.5. Definir diretrizes para as atividades de prevenção ao uso 

de drogas por crianças e adolescentes conforme a Lei 11. 343/06, bem como 
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ampliar, articular e qualificar as políticas sociais para prevenção e atenção a crianças 

e adolescentes usuários e dependente de álcool e drogas. 

 

Objetivo Estratégico 3.6. 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 Nacional temático. 

 

Objetivo Estratégico 3.7. Definir diretrizes e implementar políticas sociais 

articuladas que assegurem a proteção integral e o direito à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes em situação de rua. 

 

Objetivo Estratégico 3.8. Aperfeiçoar instrumentos de proteção e defesa de 

crianças e adolescentes para enfrentamento das ameaças ou violações de direitos 

facilitadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

Objetivo Estratégico 3.9. Ampliar e articular políticas, programas, ações e serviços 

para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, com base 

no Plano Nacional temático. 

 

Objetivo Estratégico 3.10. Definir e implementar políticas e programas de 

prevenção e redução da mortalidade de crianças e adolescentes por violências, em 

especial por homicídio. 

 

Objetivo Estratégico 3.11. Formular diretrizes e parâmetros para estruturação de 

redes integradas de atenção a crianças e adolescentes em situação de violências, 

com base nos princípios de celeridade, humanização e continuidade no atendimento. 

 

Objetivo Estratégico 3.12. 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. 
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Objetivo Estratégico 3.13. Formular diretrizes e parâmetros para estruturação de 

redes integradas de atendimento de crianças e adolescentes egressos do sistema 

socioeducativo e do acolhimento institucional. 

 

Objetivo Estratégico 3.14. Implantar mecanismos de prevenção e controle da 

violência institucional no atendimento de crianças e adolescentes, com ênfase na 

erradicação da tortura. 

 

 

Diretriz 04 – Universalização e fortalecimento dos conselhos 
tutelares, objetivando a sua atuação qualificada. 
 

 

Objetivo Estratégico 4.1. Implantar e aprimorar o funcionamento de conselhos 

tutelares em todos os municípios, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

CONANDA. 

 

 

Diretriz 05 – Universalização, em igualdade de condições, do 
acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e 
segurança pública para a efetivação dos seus direitos. 
 

 

Objetivo Estratégico 5.1. Articular e aprimorar os mecanismos de denúncia, 

notificação e investigação de violações dos direitos de crianças e adolescentes. 

 
Objetivo Estratégico 5.2. 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. 

 

Objetivo Estratégico 5.3. Fortalecer a capacidade institucional dos órgãos de 

responsabilização para o rompimento do ciclo de impunidade e para o enfrentamento 

 
 
 

Pá
gin

a4
4 

de violações dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

 

EIXO 03: Protagonismo e Participação de Crianças e 

Adolescentes 

 
 

Diretriz 06 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a 
participação organizada e a expressão livre 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. 
 
 
Objetivo Estratégico 6.1.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 

públicas. 

 

Objetivo Estratégico 6.2. Promover oportunidades de escuta de crianças e 

adolescentes nos serviços de atenção e em todo processo judicial e administrativo 

que os envolva. 

 
Objetivo Estratégico 6.3. Ampliar o acesso de crianças e adolescentes, na sua 

diversidade, aos meios de comunicação para expressão e manifestação de suas 

opiniões. 
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EIXO 04: Controle Social da Efetivação dos Direitos 
 
 

Diretriz 07. Fortalecimento de espaços democráticos de participação 
e controle 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. 
 
 
Objetivo Estratégico 7.1. Universalizar os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente, qualificando suas atribuições de formular, acompanhar e avaliar as 

políticas públicas para crianças e adolescentes e de mobilizar asociedade. 

 
Objetivo Estratégico 7.2. 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. 

 

 

EIXO 05: Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes 

 
Diretriz 08 - Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da 
Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos, 
descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e 
co-responsabilidade dos três níveis de governo. 
 
 
Objetivo Estratégico 8.1.Estabelecer mecanismos e instâncias para a articulação, 

coordenação e pactuação das responsabilidades de cada esfera de governo na 

gestão do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 
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Diretriz 09 – Efetivação da 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. 

 
 
Objetivo Estratégico 9.1. 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 orçamentária. 

 
Objetivo Estratégico 9.2. Estabelecer e implementar mecanismos de co-

financiamento e de repasse de recursos 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. 

 

 

Diretriz 10 – Qualificação permanente de profissionais para atuarem 
na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes. 

 

 

Objetivo Estratégico 10.1. 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. 
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Diretriz 11 – Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado pela articulação de 
sistemas de informação. 
 

 
Objetivo Estratégico 11.1. 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. 

 
Objetivo Estratégico 11.2. Universalizar o Sistema de Informação para Infância e 

adolescência - Sipia, mediante a corresponsabilidade do poder público, em articulação 

com outras bases de dados nacionais sobre crianças e adolescentes. 

 

 

Diretriz 12 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a 
adolescência, aplicada ao processo de formulação de políticas 
públicas. 
 
Objetivo Estratégico 12.1. Fomentar pesquisas no campo da promoção, proteção e 

defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com a difusão pública de 

seus resultados. 

 
Objetivo Estratégico 12.2. Identificar, apoiar e difundir práticas inovadoras no campo 

da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, 

visando o intercâmbio de experiências para o aperfeiçoamento de políticas públicas. 

 
Objetivo Estratégico 12.3. Promover o intercâmbio científico, nacional e 

internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão nos temas relativos 

a crianças e adolescentes. 
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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. 
 

Objetivo Estratégico 13.1. Incluir cláusulas de proteção aos direitos da criança e do 
adolescente nos acordos multilaterais. 

 

Objetivo Estratégico 13.2. Desenvolver de parcerias e cooperação técnica entre 

Estados para implementação da Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/conteudos-estaticos/plano-decenal 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/download/plano_decenal_conanda.pdf 
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Capítulo III. 

Marco Situacional do  
Município de Duque de Caxias 

 

 

 

 

 

3.1. Caracterização do Município de Duque de Caxias 
 

 

Duque de Caxias é um município brasileiro situado no estado do Rio de Janeiro, 

Região Sudeste do país. Compõe a Baixada Fluminense e faz parte da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro18, inclusão relacionada à expansão do tecido urbano 

da metrópole fluminense, bem como de sua reestruturação espacial e econômica. 

Diante disso, apresentaremos inicialmente a Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro, posteriormente a Baixada Fluminense, e por fim o município de 

Duque de Caxias. 

O Estado do Rio de Janeiro possui a extensão territorial de 43.780,157 km2 e 

é composto por  92 municípios. Segundo o Anuário Estatístico do Estado do Rio de 

Janeiro do ano de 2013, a população do RJ chegou a 16.369.178 habitantes, e a maior 

concentração populacional é na Região Metropolitana (73,7%), que é formada por 21 

municípios: a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 

Niterói, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Itaboraí, Mesquita, Nilópolis, Maricá, 

Itaguaí, Queimados, Japeri, Seropédica, Rio Bonito, Guapimirim, Cachoeiras de 

Macacu, Paracambi e Tanguá. 
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 A Baixada Fluminense é o território composto pelos seguintes municípios: 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, 

Queimados, Mesquita, Magé, Guapimirim, Japeri, Paracambi, Seropédica e Itaguaí. 

 Segundo Brotto (2012) o processo de emancipação de distritos em novos 

municípios expressa, em grande parte, o significativo e contínuo crescimento da 

Baixada Fluminense que, em 1940, tinha uma população de 95 mil habitantes, 

passando a apresentar, em 1950, uma população de 430 mil habitantes, o que 

equivale a um aumento de 350% em apenas uma década.  

 De 1950 a 1960, a Baixada continuou a crescer, passando a registrar uma 

população de 995 mil habitantes, ou seja, um crescimento de 130%. Até 1970, passou 

a congregar 1,8 milhões de pessoas, mantendo, assim, um crescimento expressivo 

de 80%. 
 
 
 

Figura 1 – Mapa da Baixada Fluminense 
 
 
 

FONTE: RIMARepositório Institucional IM-UFRRJ18 
 

                                                      
18 Disponível em: http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/2178 . Acesso em 23 nov. 2019.  
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A realidade da Baixada Fluminense é resultado da integração ao tecido social 

da Região Metropolitana, da consolidação de áreas de produção industrial, da 

expansão de shoppings e centros comerciais, do intenso fluxo populacional de 

mobilidade urbana e da forte especulação imobiliária, um processo político 

econômico, responsável pela sua incorporação. 

Este novo quadro econômico da região, tem despertado o interesse do poder 

público e da iniciativa privada a ampliarem seus investimentos na região, visto o 

progressivo crescimento econômico e desenvolvimento social. 

Segundo Willeman (2013: 47),  

 
Na formação da Baixada Fluminense, há uma característica histórica inerente 
a sua base populista de cooptação dos sujeitos através de dois principais 
elementos: o uso das políticas sociais de forma assistencialista, fragmentada 
e como controle de “distúrbios” e “desvios” sociais; e, na incapacidade desta 
primeira estratégia, o uso da repressão através da violência estrita. 

 

Em seu desenvolvimento territorial, Duque de Caxias, ficou dividida, em dois 

distritos até 1954, quando foram criados, pela Lei nº 2.157, os distritos de Campos 

Elíseos e Xerém, ambos desmembrados de Imbariê.  

E assim, desde 01 de julho de 1960, Duque de Caxias é formado por quatro (4) 

distritos: Duque de Caxias (1º); Campos Elíseos (2º); Imbariê (3º) e Xerém (4º), 

conforme podemos visualizar no mapa abaixo. 
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Figura 02: Município de Duque de Caxias e seus quatro (04) distritos 
 

 
FONTE: NIMA – Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente/ PUC-Rio19. 
 
 

 
 
 

                                                      
19 Disponível em: http://www.nima.puc-rio.br/media/livro_educacao_ambiental_duque_de_caxias.pdf. Acesso 
em 01 de dez. 2019.  
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Pelo fato de estar entre os rios Sarapuí, Iguaçu e Estrela, a ocupação do 

território de Duque de Caxias foi facilitada, pois esses rios serviam como caminhos 

para o interior do continente, sendo datados de 1566 os primeiros colonos na 

localidade.  

Além disso, a localização espacial do município o colocou como rota de 

passagem em diferentes caminhos do ouro. Outros pontos importantes, que 

contribuíram para a ocupação desse território: a implantação da linha férrea e a 

abertura da Estrada Rio-Petrópolis. 

O crescimentoda Baixada Fluminense ocorreu de maneira periférica em relação 

ao município do Rio de Janeiro, por meio da migração da população de menor poder 

aquisitivo, que não possuía condições financeiras para estabelecer moradia na capital 

do estado.  

Willeman (2013;52) afirma que  

 
O posicionamento geográfico dessa região bem como sua característica 
hidrográfica predominantemente composta por várias bacias e regiões 
pantanosas com difícil drenagem foram as características mais marcantes de 
que decorreram seu nome: Baixada Fluminense. No período colonial era 
composta, ainda, de diversos rios navegáveis, principal base de transporte 
local e inter-regional, sendo, então constituía como Zona intermediária entre 
o porto do Rio de Janeiro e o resto do estado e com Minas Gerais, 
configurando-se como uma região de passagem com população – constituída 
em sua maioria por negros escravizados, negociantes, botequineiros e 
ferradores. 

 

 

Vários municípios da região cresceram limitados e influenciados pela condição 

natural da área, o que proporcionou uma urbanização desordenada. A sua ocupação 

foi aumentando em função do processo de expansão da rede ferroviária e da migração 

da população para áreas mais afastadas da cidade do Rio de Janeiro.  

Conforme nos mostra o estudo de Burgos (2004), o início do processo de 

ocupação do território e formação das favelas nas partes centrais do estado do Rio de 

Janeiro data da década de 1930. Já as políticas públicas voltadas para este extrato 

da população só terão alguma expressão significativa a partir da década de 1940.  

O surgimento de movimentos democratizantes com foco nesta temática é 

datado das décadas de 1950 e 60, protagonizado pelos próprios moradores, o que foi 

amplamente desorganizado pelo regime militar (WILLEMAN: 2013) e, assim, 
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...a modernização conservadora promovida no período militar não dispensou 
esforços no sentido de abolir a luta por direitos dos excluídos da ordem social 
e política. Análogo ao que se fez com a estrutura sindical e partidária, também 
as organizações de favelas seriam desmanteladas nesse período. Contudo, 
ao contrário do que ocorreu com as organizações operárias, o mundo dos 
excluídos não conheceu um processo de reorganização capaz de inseri-lo no 
contexto da transição democrática em curso nos anos 80. No Rio de Janeiro, 
onde a presença dos excluídos na cena política assumira importância inédita 
nas décadas de 50 e 60, a questão torna-se dramática, uma vez que a 
tiranização das favelas e conjuntos habitacionais pelo tráfico inibe a retomada 
da comunicação de seus interesses com a nova institucionalidade construída 
com a redemocratização do país. Assim, mais do que o déficit de direitos 
sociais, são os déficits de direitos civis e políticos que permanecem como 
principais obstáculos à integração da cidade, e são eles que ainda fazem do 
Rio de Janeiro uma “cidade escassa”, na arguta utilizada por Maria Alice 
Rezende de Carvalho. (BURGOS, 2004: 26). 

 

 

Somando estas análises às de Alves (2003) sobre a organização do território 

da Baixada Fluminense sobre as políticas de urbanização no Rio de Janeiro, percebe-

se nítida complementaridade entre ambas. 

Por um lado, há o abandono da Baixada Fluminense no momento em que 

acabam os investimentos em citricultura, empurrando a população em busca de 

emprego para as áreas centrais do estado; e, por outro, há um movimento 

remocionista desta mesma população (e de outras, trazidas pelas promessas de 

crescimento expressas pelo desenvolvimento industrial) para áreas distantes como a 

Baixada Fluminense e o que hoje corresponde à Zona Oeste do estado. (WILLEMAN, 

2013; ALVES, 2003; BURGOS, 2004). 

Neste período, começa um plano de loteamento do espaço da Baixada 

Fluminense a partir da iniciativa privada dos grandes latifundiários da região e 

incentivo do próprio Estado, dando início a uma corrida loteadora (ALVES, 2003: 60), 

principalmente em Duque de Caxias e Nilópolis, cidades mais próximas das regiões 

centrais.  

Então, no mesmo momento há um boom imobiliário tanto nas áreas centrais 

quanto nas periféricas, entretanto, com fins e “consumidores” distintos, sendo a 

Baixada Fluminense definida como a “periferia da periferia” (ALVES,2003: 58). 

A partir destas iniciativas, bem como nos incentivos públicos no 

estabelecimento de uma espécie de tarifa única que subsidiava o transporte dos 

trabalhadores da Baixada Fluminense para as regiões centrais sem que estes 

tivessem de habitar nestas regiões centrais (centro do Rio e Zona Sul do Rio) acontece 
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o que, segundo Alves (2003:56) denomina de encontro definitivo entre “soir” e “noir” 

do Rio de Janeiro. 

Após a emancipação, Duque de Caxias teve grande impulso em sua economia, 

pois, devido à sua localização estratégica, recebeu intensivos investimentos estaduais 

e federais.  

Segundo Willeman (2013: 47-8): 

 

 
Um elemento fundamental para compreender a lógica de dominação 
predominante até os dias atuais na Baixada Fluminense é, através dos 
mecanismos possibilitados pela institucionalização e ampliação das políticas 
sociais públicas, o disciplinamento dos indivíduos através da culpabilização 
individual dos sujeitos por suas mazelas (como se fossem eventos 
particulares, subjetivos, e não refrações da questão social estabelecida a 
partir da relação capital – trabalho inerente ao processo de acumulação 
capitalista) e da dissolução da identidade de classe e, por conseguinte, das 
formações sociopolíticas de resistência. Dentre todas as políticas sociais 
públicas no Brasil, a que mais tem se destacado nos últimos 12 anos tem sido 
a PNAS, seja pelo seu apelo imediato quanto à diminuição imediata dos níveis 
de miséria e fome, seja pelo investimento do governo federal em sua 
ampliação – destacando-se, inclusive, no quadro internacional como 
relevante política de Estado, seja pelas críticas que sofre por parte dos 
segmentos que a consideram política populista e minimizadora dos efeitos 
perversos do sistema capitalista e das gestões políticas baseadas no 
clientelismo. 

 

 

 

             A localização de um parque de indústrias, entre as quais encontrava-se a 

Fábrica Nacional de Motores, constituiu um fator de desenvolvimento acelerado, do 

qual a Refinaria de Petróleo de Duque de Caxias (REDUC), com seu extraordinário 

conjunto petroquímico em expansão, deu um rápido impulso e considerável estímulo 

e, mais recentemente, em 2005, o Polo Gás- Químico de Duque deCaxias. 

Na próxima seção, serão apresentados brevemente os dados fornecidos pelas 

secretarias municipais e demais instâncias de execução e controle de políticas sociais 

públicas em âmbito municipal. 
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Tabela 01. Dados Gerais do Município de Duque de Caxias 
 
 

 
Fonte: Magalhães, Alex Lamonica. Almanaque da Baixada (2013) Adaptado Fonte 2: TER/RJ 

 
 

 

 

          O contingente populacional do município de Duque de Caxias, dentre os 

municípios da Baixada Fluminense, é o que apresenta o maior índice populacional, 

comparando-se somente com Nova Iguaçu. 

          Hoje, a cidade possui duas principais fontes de emprego e renda: o forte 

comércio do 1º Distritoe o parque industrial de Duque de Caxias, no 4º Distrito – 

superando até mesmo as atividades agropecuárias. Grande expressão disso é que, 

segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seu PIB atinge o 2º 

maior do Estado do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da capital. Com menor 

expressão, a maioria dos estabelecimentos agrícolas está localizada no 3º e 4º 

Distritos, sendo a mandioca, a cana- de-açúcar e a banana os principais produtos 

cultivados. 

      
 

Área 467,271 Km 
Municípios com que estabelece limites Belford Roxo; Magé; Nova Iguaçu; São João de 

Meriti; Rio de Janeiro; Petrópolis; e Miguel 
Pereira 

Sede da Prefeitura Alameda Dona Esmeralda, Nº 206,  
Jardim Primavera – RJ 

População estimada (2018) 914.383 
População (censo 2010) 855.048 (99,7% área urbana e 0,3% área rural) 
IDH do Município/ 

Ranking Nacional (2010) 
0,711 

Saúde (2009) Estabelecimentos rede pública: 82 
Estabelecimentos rede privada: 134 

Aglomerados subnormais – favelas 
(2010) 

28 

Eleitorado (2019) 626.485 
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Tabela 02. Dados da economia do município de Duque de Caxias 
 

 
 

PIB – Produto Interno Bruto em 
(2009) – (valor 1000 R$) 

 
 

             22.855.463 
 

PIB per capita (2009) 29.501 
 

PIB – Divisão por setores em 
(2009) (valor 1000 R$) 

Agropecuária        6.881 
Indústria 7.572.540 
Serviços     15.276.043 

 
 
 

3.2. Panorama  Geral de crianças e adolescentes de Duque de Caxias  
 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento no Brasil, O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Duque de Caxias é 0,711, em 2010, 

o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM de Duque de Caxias é 

a Longevidade, com índice de 0,833, seguida de Renda, com índice de 0,692, e de 

Educação, com índice de 0,624. 

Duque de Caxias ocupa a 1574ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 

menor é 0,418 (Melgaço). 
 
Atualmente, a família é compreendida e conceituada de forma plural, onde 

temos os mais variados arranjos familiares. Nas últimas décadas, ocorreram 

mudanças culturais nas relações sociais brasileiras e na forma como se entende e 

vive a vida em família, como por exemplo disso, percebe-se a quebra da chefia 

conjugal formal como exclusividade masculina, tornando a sociedade conjugal 

compartilhada em direitos e deveres pelo homem e pela mulher. Além disso, a 

Constituição de 1988 põe fim à diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos, 

preceito reiterado pelo ECA em 1990.  
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Tomando por base, o Censo de 2010, em relação à população total, o 

município de Duque de Caxias é composto pela seguinte população infanto juvenil: 

 
 
Tabela 03. População de 0 a 17 anos de Duque de Caxias 03 - 

População de 0 a 17 anos de Duque de C 

 

População  
de 0 - 04 

anos 

População 
de 05 a 13 

anos 

População 
de 14 a 15 

anos 

População 
de 16 – 17 

anos 

População 
de 0 - 17 

anos 
59.198 (6,9%) 130.671 (15,3%) 32.292 (3,8%) 29.810 (3,5%) 251.971 

(29,5%) 
FONTE: Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias 

 
 

3.3. Panorama das políticas sociais públicas voltadas para crianças e 

adolescentes e demais serviços municipais 

 
3.3.1. Trabalho e Renda 

 

 De acordo com o IBGE Cidades, em 2016, o salário médio mensal dos 

moradores do município de Duque de Caxias era de 2.7 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 19.5%. Na comparação 

com os outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, o município ocupava as 

posições 13º de 92º e 39º de 92º, respectivamente. Já na comparação com cidades 

do país todo, ficava na posição 325º de 5570º e 1335º de 5570º, respectivamente.  

 Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 37.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

15º de 92º dentre as cidades do estado e na posição 3032º de 5570º dentre as cidades 

do Brasil. 

          O município de Duque de Caxias apresentou um grande crescimento nos 

últimos anos, com ênfase em dois setores: a indústria e o comércio, suas principais 



32
BOLETIM nº 6885

Quarta-feira
26 de Agosto de 2020

Boletim Oficial
do Município

 
 
 

Pá
gin

a5
9 

atividades econômicas. O município possui cerca de 810 indústrias e 10 mil 

estabelecimentos comerciais instalados. 

 No período de 2016, o Valor Agregado Bruto da riqueza do município era 

proveniente do setor industrial, (que correspondia a R$ 10.649.907,06. (x 1000));  a 

agropecuária (R$ 13.548,34 (x 1000)); e os serviços, que foram divididos entre: 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (com 

participação do PIB de R$ 17.891.891,88 (x 1000)). 

O mapa situacional foi construído em diversas reuniões com a equipe técnica 

de referência e ampla colaboração de entes privados e políticos do município. De 

acordo com as reflexões feitas em reunião, chegou-se a um quadro de prioridades 

que necessitam atenção no eixo Trabalho e Renda, são elas: 

- A dificuldade das empresas em estabelecerem maior inclusão no mercado de 

trabalho por meio de vagas no programa Jovem Aprendiz para adolescentes na faixa 

etária de 14 a 18 anos e que poderiam ser inclusos na Lei de Aprendizagem 10.097 

de 2000. 

- Necessidade de ampliação de núcleos de divulgação de cursos, palestras e 

rodas de conversa, que visem à educação permanente e formação continuada, 

voltada para a inserção no mundo do trabalho no município voltado para os 

adolescentes. 

- A exigibilidade da existência do Comitê Intersetorial para discussão e 

acompanhamento da Lei de Aprendizagem no município. 

 

As propostas estratégicas de ação para intervenção nos principais indicadores 

sociodemográfico de crianças e adolescentes do Município de Duque de Caxias no 

eixo Trabalho e Renda são: 

          - Garantir o ensino profissionalizante aos adolescentes do município de Duque 

de Caxias, de forma gratuita, por meio de parcerias com instituições públicas e 

privadas que promovam educação permanente e formação continuada, visando à 

inserção do adolescente no mundo do trabalho; 

* Ampliar a realização de convênios com instituições que propiciem a inserção 

de adolescentes no programa Jovem Aprendiz, conforme estabelecido pela Lei de 

Aprendizagem 10.097 de 2000; 

* Consolidar, fiscalizar e avaliar a efetivação da Lei de Aprendizagem no 
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município de Duque de Caxias; 

* Ampliar a oportunidade de trabalho para adolescentes e jovens com ou sem 

deficiência que buscam o primeiro emprego ou vaga no Programa Jovem Aprendiz, 

conforme previsto nas legislações pertinentes. 
 
 

3.3.2. Assistência Social 
 
 A Assistência Social é uma política que, junto com as demais políticas setoriais, 

considera as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento, a garantia 

dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender à sociedade e a 

universalização dos direitos sociais. 

           O público dessa política são os cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade ou risco social de rompimento e vínculo familiar ou 

comunitário através de seus niveis de complexidade: Proteção Social Básica, e 

Proteção Social Especial de média ou alta complexidade.  

           Em sua abrangência encontram-se equipamentos, programas, projetos e 

ações, assim como suas ações, para dar conta da complexidade das necessidades 

dos usuários, exigem colaboração de políticas de outra natureza, como políticas 

habitacionais, de saneamento básico, cultura, educação, de saúde e saúde mental, 

dentre outras.  

 Ela tem como objetivo garantir a todos que dela necessitam a provisão dessa 

proteção social. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) determina e 

normatiza a padronização, o aperfeiçoamento a interiorização e ampliação dos 

serviços de assistência social no país, respeitando a diversidade e especificidade 

socioterritorial. 

A Política Nacional de Assistência Social desenvolve e detalha a política de 

assistência social, de acordo com as definições da LOAS, traçando o seu 

direcionamento em termos de gestão, serviços, controle e financiamento. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS): cria instrumento de 

operacionalização da Lei e da Política e conceitua dois tipos de proteção social Básica 

e Especial. 

A população estimada em 2017 no município de Duque de Caxias, segundo o 

site do IBGE,era de 890.997 pessoas. Possuia 96.202 famílias inscritas no Cadastro 

 
 
 

Pá
gin

a6
1 

Único em junho de 2019 e 50.562 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(PBF). 

 

A. Proteção Social Básica 
 

 O Município de Duque de Caxias tem 11 (onze) Centros de Referência da 

Assistência Social - CRAS distribuídos nos 04 (quatro) distritos oferecendo serviços 

como o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) através do PAIF 

(Programa de Atendimento Integral às Famílias), sendo 04 no 1º Distrito, 03 no 2º 

Distrito, 03 no3º Distrito e 01 no 4º Distrito. A abrangência dos CRAS em cada distrito 

é feita da seguinte forma: 

 

1ª distrito com 04 (quatro) equipamentos da Proteção Básica:  
 

CRAS Beira Mar, endereço sito a Rua Francisco Alves, s/n – Beira Mar – Duque de 

Caxias, com abrangência dos bairros, Parque Beira Mar, Parque Boa Vista, Parque 

das Missões, 21 de Abril, Carolina, Chacrinha, Copacabana, Dr. Laureano, Itatiaia, 

Jacatirão, Jardim 25 de Agosto, Vila Conceição (parte), Vila Guanabara (Parte), Vila 

Itamarati, Vila Leopoldina II, Vila Operária;  

 

CRAS Lagunas e Dourados, endereço sito a Rua Major Thomas Gonçalves, s/n – 

Laguna e Dourados – Duque de Caxias, com abrangências dos bairros, Laguna e 

Dourado, Parque Vilae Nova, Prainha, Bananal, Bar dos Cavalheiros, Bela Vista, 

Engenho do Porto, Jardim Leal, Parque Lafaiete;  

 

CRAS Centenário, endereço sito a Rua Francisca Tomé 842 – Centenário – Duque 

de Caxias, com abrangência dos bairros, Centenário, Corte 8 (parte) Covanca, 

Mangueirinha, Periquitos, Santuário, Vila Leopoldina I e II  

 
CRAS Jardim Gramacho, endereço sito a Avenida Pistóia, s/n – Jardim Gramacho – 

Duque de Caxias, com abrangências dos bairros, Jardim Gramacho e Sarapui. 
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2º Distrito com 03 (quatro) equipamentos da Proteção Básica:  

 
CRAS Pilar, endereço sito a Av. Presidente Kennedy, LT 10 QD 46 – Parque Muisa – 

Duque de Caxias, com abrangência dos bairros, Pilar, Gramacho(parte), São Bento, 

Amapá, Cidade dos Meninos, Dique I, Dique II, Morro do Paraiso, Morro Garibaldi, 

Nossa Senhora das Graças, Pantanal, Parque Fluminense, Parque Muisa.  
 

CRAS Jardim Primavera, endereço sito a Rua Vicente Celestino 615 - Jardim 

Primavera- Duque de Caxias , com abrangência Jardim Primavera , Campos Elíseos, 

Saracuruna, Bom Retiro, Cangulo, Parque Chuno, Parque Império, Parque 

Independência, Parque Marilândia, Parque Primavera, São José, Saracuruna, 

Urussay; 

 

CRAS Figueira, endereço sito a Avenida Washington Luiz, s/nº - Figueira – Duque de 

Caxias, com abrangência Figueira, São Judas Tadeu, Jardim São Paulo, Chácara Rio 

Petrópolis (parte), Vila João D´Avila, Nova Campinas, Parque Paulista. 

 

3º Distrito: com  03  equipamentos da Proteção Básica:  
 

CRAS Vila Maria Helena, endereço sito a Rua Antenor Resende 100 – Maria Helena 

– Duque de Caxias, com abrangência Maria Helena, Chacará Arcampo, Vila São 

Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Parque Eldorado, Parque Equitativa, Vila Sheila.  

 
CRAS Imbariê, endereço sito a Rua Feliciano Sodré s/n – Imbariê – Duque de Caxias, 

com abrangência Imbariê, Parada Angélica, Santa Lúcia, Barro Branco, Jardim 

Rotsen, Jardim Santa Rita, Nova Campinas, Parque Paulista;  

 
CRAS Parada Morabi, endereço sito a Av. Vitória s/n – Jardim Anhangá, com 

abrangência, Jardim Anhangá, Parada Morabi I, Parada Morabi II. 
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4º Distrito: com 01 (um) equipamento da Proteção Básica:  
 

CRAS Xerém, endereço sito a Avenida Nóbrega Ribeiro 15 – Nossa Senhora das 

Graças – Xerém- Duque de Caxias, com abrangência Xerém, Mantiqueira, Amapá, 

Vila Nossa Senhora das Graças. 

 

 

É com base, nestes serviços da Proteção Social Básica, tipificados 

nacionalmente que foi construído o Registro Mensal de Atendimentos – RMA/ CRAS. 

Este registro compõe um sistema eletrônico do Ministério da Cidadania, no âmbito da 

Vigilância Socioassistencial, criado para fazer o registro das informações dos serviços 

ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  

Considera-se acompanhamento familiar no âmbito do PAIF e do PAEFI 

(Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), aquele 

acompanhamento realizado por meio de atendimentos sistemáticos e planejado com 

objetivos estabelecidos, que possibilitem às famílias/ indivíduos o acesso a um espaço 

onde possam refletir sobre sua realidade, construir novos projetos de vida e 

transformar suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias. 

 Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas 

unidades, é possível mapear tanto a oferta de determinados serviços, quanto o volume 

de atendimento. Outro registro eletrônico, o Sistema de Informações do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC, que também realiza o 

acompanhamento e gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

– SCFV, no qual apura a participação dos atendimentos realizados.  

 Vale ressaltar que na efetivação do atendimento familiar, de acordo com as 

normativas estabelecidas pelo Ministério da Cidadania (MDS), das normas Técnicas 

federais e estaduais, as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de cada 

família que se encontra inserida nos CRAS são acompanhados de forma direta e/ ou 

indireta.  

 Portanto, os números referentes aos atendimentos individualizados 

apresentados nas tabelas a seguir, do segmento criança e adolescentes, na realidade 

não se esgotam nestes dados, vão para além já que, no atendimento cotidiano dos 
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equipamentos, as famílias são atendidas de forma integral no âmbito da Política 

Nacional de Assistência Social. 

 

 

 
Tabela 04. Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas 

de janeiro de 2016 a junho de 2019 
 
 

 
 
 
 
 
Famílias 
acompanhadas 
pelo PAIF 

CRAS 2016 2017 2018 2019 
BEIRA MAR 997 2.038 3.060 2.581 

LAGUNAS E DOURADOS 2.748 2.815 3.124 1.609 

CENTENÁRIO 639 2.733 5.642 890 

JD GRAMACHO 2.275 1.142 2.716 1.706 

JD PRIMAVERA 756 1.434 1.503 843 

FIGUEIRA 1.702 2.855 3.184 1.655 

PILAR 7.027 8.513 8.145 3.986 
MARIA HELENA 2.858 2.262 1.090 845 

PARADA MORABI 1.248 1.374 1.481 815 

IMBARIÊ 3.378 1.270 1.886 1.110 

XERÉM 912 1.321 1.859 1.114 

Total: 24.540 27.757 33.690 17.154 
FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH. 

 

 

 

 Todos os CRAS ofertam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos nos turnos da manhã e da tarde através de profissionais adequados e 

atividades planejadas para os usuários divididos na seguinte faixa etária: 6 a 9 anos, 

10 a 14 anos, 15 a 17 anos e acima de 60 anos. 

 A formação dos grupos acontece de acordo com a especificidade local da área 

de abrangência de cada CRAS, podendo assim não ter formação de usuários de uma 

determinada faixa etária e turnos. 
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Tabela 05. Quantitativo de atendimentosa crianças e adolescentes que 
apresentam algum tipo de deficiência, nos equipamentos da SMASDH, 

no período de 2016-2019 

 
FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH. 
 

 Considerando a Instrução Operacional Conjunta nº 01/SNAS/MDS e SAS/MS, 

de fevereiro de 2016, que estabelece procedimentos e rotinas conjuntas de atenção 

às famílias no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do SUS no 

enfrentamento ao mosquito "Aedes aegypti" e atenção às famílias com casos de 

microcefalia. 

 A portaria de Nº - 405, de 15 de março de 2016 do Ministério da Saúde que 

institui a Estratégia de Ação Rápida e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para Fortalecimento da 

Atenção à Saúde e da Proteção Social de Crianças com Microcefalia. 

 A Nota técnica conjunta Nº 001 da SEASDH-RJ e SES-RJ Define o papel da 

Assistência Social no atendimento das crianças com Microcefalia. Orientando o CRAS 

como referência para o acompanhamento das familias, que por sua centralidade no 
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território deve promover o desenvolvimento de estratégias que potencializam a 

inclusão das familias na rede de proteção social, numa perspectiva de integralidade e 

de intersetorialidade.  Ainda conforme esta nota técnica, em relação ao zika vírus e a 

Microcefalia, cabe a Assistência Social : 

a) Realizar a busca ativa das familias de crianças com o diagnóstico de Microcefalia, 

de acordo com informações de moradia recebidas da Atenção Básica/Saúde; 

b) Efetuar e acompanhar a inscrição da familia no Cadastro Único de Programas 

Sociais do Governo Federal- CADÚnico; 

c) Acolher a família no CRAS, prestando informações completas e qualificadas quanto 

à proteção social a que a família e ou a criança tem direito, como: 

As informações referentes aos critérios para acesso ao BPC e outros benefícios 

de transferência de renda. 

  - A inclusão no PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família. 

    - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV. 

Segue o número de atendimento deste seguimento: 

 

 

Tabela 06. Quantitativo de crianças atendidas pelo SCFV por CRAS 
 

 
Distritos/ DC 

 
Equipamentos 

 
Quantitativo de crianças 

atendidas 
 

1ºDistrito 
CRAS BEIRA MAR 

CRAS LAGUNA E  DOURADOS 

CRAS JARDIM GRAMACHO 

CRAS CENTENÁRIO 

8 
3 
4 
5 

 

2ºDistrito 
CRAS PILAR 

CRAS JARDIM PRIMAVERA 

CRAS FIGUEIRA 

0 
1 
1 

 

3ºDistrito 
CRAS IMBARIÊ 

CRAS PARADA MORABI 

CRAS MARIA HELENA 

7 
1 
5 

4ºDistrito CRAS XERÉM 0 

Total:  35 
FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH 
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B. Proteção Social Especial 
 

 

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, 

programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de 

contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento 

de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de  direitos. (MDS, 

2013). 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois 

níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade. (MDS, 2013).  

A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de 

serviços, programas e projetos de caráter especializado que requerem maior 

estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, 

destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, por violação de direitos. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

constituem unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção 

Social Especial de Média Complexidade: 

-   Centro de Referência Especializado  de  Assistência  Social (CREAS); 

-   Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro 

Pop); 

-   Centro-Dia 

 

Os serviços ofertados no nível de Média Complexidade são: 

-   Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

- Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade; 
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-   Serviço Especializado em Abordagem Social; 

-   Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias; 

-   Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 

A Proteção Social Especial tem como o objetivo ofertar serviços especializados 

com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ ou famílias afastados 

temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem. 

Em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

constituem Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

- Serviço de Acolhimento Institucional; 

- Serviço de Acolhimento em República; 

- Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 

- Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

 
O Município de Duque de Caxias tem 03 (três) Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS localizados no 1º e 2º distritos. 

 

1º Distrito: Com 01 (um) equipamento da Proteção Especial  

CREAS Centenário, endereço sito a Rua Manoel Vieira, s/nº - Centenário - Duque de 

Caxias, com abrangência dos bairros do 1ª e 2ª distritos. 

 

2º Distrito: Com 02 (dois) equipamentos da Proteção Especial  

CREAS Figueira, endereço sito a Avenida Washington Luiz, s/nº - Figueira – Duque 

de Caxias, com abrangência bairros do 3º distrito. 
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          Além dos CREAS, o município conta com instituições que fazem atividades 

acolhimento de adolescente (meninas) com faixa etária 12 a 18 anos. 

Casa Social Renascer, endereço sito Rua Londres, lote 33 quadra 07- Parque 

Equitativa - Duque de Caxias. Atividade acolhimento de adolescentes (meninos) com 

faixa etária 12 a 17 anos. 

Casa de Passagem, endereço sito Rua Manoel Vieira, s/nº - Centenário – Duque de 
Caxias. Atividade acolhimento de crianças e adolescentes (misto) com faixa 07 a 17 
e onze meses. 
Casa Social Reviver, endereço sito Dr. Manoel Teles, nº 700 – Engenho do Porto – 
Duque de Caxias. Atividade Acolhimento de crianças e adolescentes (misto) de 03 a 
12 anos. 
Casa de Passagem, endereço sito Rua Manoel Vieira, s/nº - Centenário – Duque de 
Caxias. Atividade acolhimento de crianças e adolescentes (misto) com faixa 07 a 17 
e onze meses. 

 

FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH. 

 
 
 

Tabela 08. Quantitativo de atendimentos nos CREAS entre 2016 e 2019 
 

Atendimento de Crianças e Adolescentes 
faixa etária 0 a 18 anos  (incompletos) 

CREAS 2016 2017 2018 2019 
Centenário 156 134 105 67 
Vila Maria 
Helena 

635 675 1.623 687 

Figueira 104 113 108 87 
FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH. 

- CREAS Vila Maria Hndereço sito a Rua Antenor Resende 100 (fundos) – Vila 
Tabela 07. Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes que 

apresenta demanda de violência (Faixa etária 0 a 18 anos incompletos) 
 

 
Equipamento Quantitativo por ano 

 
CREAS 2016 2017 2018 2019 
Centenário 162 134 105 67 
Vila Maria Helena 49 79 41 22 
Figueira 97 101 89 67 
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Tabela 09. Dados quantitativos de crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional e violência doméstica - rede pública Municipal. 

ANO – 2016 
Grupos 
de idade 

Casa 
Comunitária 

Casa Social 
Renascer 

Casa Social 
Reviver 

Casa de Passagem 
Abrigo Futuro Feliz 

06 a 12 - - 22 crianças - 
 
06 a 18 

- - - 117 Crianças/ 
adolescentes 

12 a 18 17 adolescentes 12 adolescentes - - 
ANO – 2017 

06 a 12 - - 17 crianças - 
06 a 18 - - - 75 Crianças/ 

Adolescentes 
12 a 18 05 adolescentes 08 adolescentes - - 

ANO – 2018 
06 a 12 - - 06 Crianças - 

06 a 18 - - - 12 Crianças/ 
Adolescentes 

12 a 18 10 Adolescentes 03 Adolescentes X X 
ANO – 2019 

06 a 12  -  - 09 Crianças - 
06 a 18 - - - 05 Crianças/ 

Adolescentes 
12 a 18 07 Adolescentes 07 Adolescentes - - 

FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019, 
fornecidos pela SMASDH. 

 

 

 Além destas, há instituições –como o Centro De Reabilitação para Crianças e 

Adolescentes- Pessoa Com Deficiência, a Equinovida. Esta instituição fez o 

Atendimento a crianças com 03 meses a 14 anos de vida nos seguintes quantitativos. 

No ANO: 2016: 2.288; ANO: 2017: 2.596; ANO: 2018: 2.578 e em ANO: 2019: 1.084. 

 Embora possuam menor abrangência numérica e menor capacidade de 

atender à população em termos de complexidade do serviço ofertado, é notória a 

preferência do município em atrelar os serviços oferecidos a esta parcela da 

sociedade a instituições da Sociedade Civil com incentivo financeiro junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH no Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS. Estas instituições exercem atendimento e acolhimento 

com crianças e adolescentes, são respectivamente:  
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Associação Educacional dos Homens de Amanhã(AEDHA) – Casa Abrigo Betel, 
sito a Avenida D, nº 235 – Ilha - Bairro Nova Campinas – Duque de Caxias- RJ, contato 

telefônico 21 3658-4762, CNPJ 00.761.702/0001-98;  

Lar Beneficente Arco Iris, sito Avenida dos Coqueiros , nº 10 quadra 38- Bairro Santa 

Cruz da Serra – Duque de Caxias- RJ, contato telefônico 21 2775-3335 , CNPJ 

03.870.832/0001-57 e  

Lar Jesus é Amor, sito a Rua Cairbar Schutell, nº 691– Itatiaia – Duque de Caxias-

RJ, contato telefônico 21 2671- 4023, CNPJ 32.005.175/0001-88. 

 

Tabela 10. Dados quantitativos de crianças e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional e violência doméstica na rede privada com 
financiamento público do município 

 

FONTE: Dados extraídos do RMA, famílias acompanhadas de janeiro de 2016 a junho de 2019 
fornecidos pela SMASDH. 

Foi identificado também, um número crescente de crianças e adolescentes 

refugiados vivendo no município de Duque de Caxias e acompanhadas pelo CRAS 
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Jardim Gramacho responsável pela área de atendimento da concentração desta 

população no município.   Na faixa etária entre 0 e 12 anos, 55 crianças são 

acompanhadas e na faixa etária entre 13 e 17 anos, 05 adolescentes são 

acompanhados.  

Além disso, existe um trabalho de acompanhamento feito pela AÇÃO SOCIAL  

PAULO VI – ASPAS, que registrou atualmente 234 crianças e adolescentes e suas 

famílias dos bairros Beira Mar, Vila Ideal, Xerém, entre outros. Assim como 

atendimento à 50 crianças e suas famílias refugiadas moradores do Gramacho.  Os 

principais indicadores identificados no mapa situacional que requer prioridade de 

atenção na área assistência social são:  

- Concentração de equipamentos da Assistência Social no 1º e 2º distritos do 

município, principalmente na oferta da proteção especial; 

- Número significativo e crescente de crianças e adolescentes refugiadas no 

município de Duque de Caxias e acompanhadas por instituições públicas e da 

sociedade civil. 

As propostas estratégicas de ação para intervenção nos principais indicadores 

sociodemográfico de crianças e adolescentes do Município de Duque de Caxias na 

área da Assistência Social são:  

- Possibilitar a inclusão social e acessibilidade para crianças e adolescentes 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades como 

superdotação, implementando políticas públicas de estado com ações 

governamentais e não governamentais em apoio às entidades de atendimento para 

que se fortaleçam as ações e inclusão das pessoas com deficiência e necessidades 

educacionais especiais. 

- Instituir espaços intersetoriais no âmbito dos Conselhos de Direitos com os 

integrantes do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, visando o planejamento 

estratégico de ações conjuntas das políticas sociais básicas (saúde, educação, 

assistência social, esporte, cultura, entre outros). 

- Ampliar as ações junto as crianças e adolescentes refugiados residentes no 

município de Duque de Caxias, estabelecendo parceria com outras secretarias e 

instituições, no sentido de valorização da sua cultura na perspectiva de inclusão. 

- Realização em caráter de urgência de um diagnóstico social sobre a infância 

no município de Duque de Caxias 
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- Garantir a convivência familiar e comunitária a partir do fortalecimento das 

competências familiares em relação à proteção integral e educação em direitos 

humanos de crianças e adolescentes no espaço de convivência familiar e comunitária. 

 

 
3.3.3. Educação 

 
No Brasil, a responsabilidade de assegurar à população o direito à educação é 

estabelecida e ampliada na Constituição de 1988 como direito fundamental e no ECA. 

De acordo com dados do IBGE (2019), o município de Duque de Caxias possui 

432 escolas de ensino fundamental, totalizando 116.518 matrículas em 2018 e 123 

escolas de ensino médio, totalizando 33.677 matrículas em 2018. 

Em consulta ao site QEdu (2019), identificamos que, no ano de 2018, o 

panorama do ensino fundamental em Duque de Caxias, era o seguinte: 

● 220 escolas públicas, sendo que, 147 são municipais e 73 são estaduais; 

● 12 escolas privadas. 

 

Conforme os últimos índices enviados pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME) de Duque de Caxias, a maior demanda do município de Duque de Caxias 

seguramente é por vagas no 1º segmento, que compreende desde o pré-escolar até 

o 5º ano, incluindo as classes especiais. 

Ainda com base nas informações da SME, no 1º semestre de 2019, o Município 

atingiu um total de 74295 alunos matriculados no 1º e 2º segmento; Ensino de Jovens 

e Adultos e creches que abrangem educação infantil e educação infantil pré. Assim 

distribuídos: 
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Tabela 11.     Matrículas regulares de estudantes de Duque de Caxias 
I e II segmento 

 
 

 
                   Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias(2019) 
 

 
 

 

Tabela 12. Matrículas regulares de estudantes de Duque de Caxias 
Jovens e Adultos 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias(2019) 

 

 

 

 

 

UNIDADES 
ESCOLARES 

 
AEE 

 
CE 

 
PRÉ 

1º SEGMENTO 2º SEGMENTO  
TOTAL 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1º DISTRITO 608 219 2597 2424 2235 2835 2668 2551 1500 1349 915 722 20015 

2º DISTRITO 565 176 2892 2635 2522 3267 3148 2970 1576 1455 968 747 22356 

3º DISTRITO 358 140 1761 1492 1395 1770 1836 1638 1357 1182 903 725 14199 

4º DISTRITO 207 28 85 2 681 591 805 663 676 557 475 374 336 6038 

TOTAL 1738 563 8102 7232 6743 8677 8315 7835 4990 4461 3160 2530 62608 

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  
TOTAL 

A.E.E
. 

CE ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V 

36 41 73 202 395 1022 1161 2894 

13 0 135 190 372 914 1071 2682 

25 0 55 169 255 575 816 1870 

18 13 21 34 45 127 169 409 

92 54 284 595 1067 2638 3217 7855 
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Tabela 13. Matrículas regulares de estudantes de Duque de Caxias 
Educação infantil 

 
 

CRECHES 
 

A.E.E
. 

 
C.E. 

EDUCAÇÃO INFANTIL
 - CRECHE 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL -

PRÉ 

 
TOTAL 

1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 

1º DISTRITO 46 0 260 642 761 399 190 2252 

2º DISTRITO 9 0 6 255 266 186 13 726 

3º DISTRITO 4 0 20 180 186 70 18 474 

4º DISTRITO 13 0 7 99 114 119 41 380 

TOTAL 72 0 293 1176 1327 774 262 3832 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias(2019) 
 

 

O município de Duque de Caxias, em 2019 apresentou um total de 62.608 
alunos (crianças e adolescentes) matriculados no atendimento educacional 

especializado (AEE); C.E; Pré Escola; 1º e 2º segmento, Ensino Fundamental e Médio 

respectivamente. Em relação às matrículas na Educaçãode Jovens e Adultos (EJA), 

o total foi de 7.855. E, em relação as matrículas em creche, o total corresponde a 

3.832. 
Quanto aos direitos das crianças e adolescentes com deficiência, apesar de 

estar garantido o acesso à rede de ensino regular (municipal e estadual), por meio de 

programas de inclusão, ainda falta aperfeiçoamento, já que não está ocorrendo de 

forma ideal, ficando mais no âmbito da socialização do que da inclusão plena. Faltam 

recursos e investimento público em estrutura para a equipe técnica para receber os 

alunos com critérios de inclusão ampla.  

Os principais indicadores identificados no mapa situacional que requer 

prioridade de atenção na área da educação são.: 

-Quantitativo de crianças matriculadas no A.E.E, possivelmente não 

corresponde ao quantitativo real do município, principalmente no 2º, 3º e 4º Distritos; 

Um número pequeno de creches disponíveis no município, uma vez que o 

município de Duque de Caxias é um dos maiores da Baixada Fluminense; 
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Existem 29 crianças e adolescentes refugiadas oriundas da República do 

Congo, Venezuela e Angola matriculadas em 2019 na rede de ensino do município de 

Duque de Caxias, este indicador exige atenção especial do município.20.  

 

As Propostas estratégicas de ação para intervenção nos principais indicadores 

sociodemográfico de crianças e adolescentes do Município de Duque de Caxias na 

área da Educação são: 

 
Promover processos de conscientização da sociedade quanto à importância 

de matricular as crianças nas escolas municipais, visando um maior quantitativo de 

crianças com acesso à educação pública, bem como à inclusão de crianças com 

deficiência e necessidades educacionais especiais. 

Fazer um mapeamento do 2º Distrito para que se tenha abertura de novas 

escolas ou ampliação de vagas nas escolas já existentes para que um maior número 

de crianças tenha acesso às escolas próximas a sua residência, conforme 

preconizado no art. 53º do ECA. 

Identificar o número de crianças e adolescentes matriculadas em Educação 

de Jovens e Adultos visando reconhecer a real demanda do município neste âmbito. 

Ampliar as ações junto às crianças e adolescentes refugiados residentes no 

município de Duque de Caxias, estabelecendo parceria com outras secretarias e 

instituições, no sentido de valorização da sua cultura, incluindo a discussão do 

multiculturalismo na rede escolar de ensino. 

 

As metas, visando atender as propostas elencadas para crianças e 

adolescentes no âmbito da educação frente aos indicadores levantados, e que 

também estarão presentes no plano de ação do Plano Decenal, no próximo capítulo 

são: 

Assegurar que todas as crianças regularmente matriculadas tenham aula, 

mesmo frente à falta de alguns professores. 

                                                      
20Essas informações acerca de crianças e adolescentes refugiados matriculadas na rede de ensino do município de 
Duque de Caxias também foram obtidas, por meio de consulta e dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
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Implantar efetivamente o protocolo contra a evasão escolar em 100% das 

escolas municipais e estaduais. 

Sensibilizar profissionais da educação municipal e estadual sobre o ECA e os 

direitos das crianças e adolescentes, o que será benéfico para todo o sistema e 

ampliará a conscientização de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. 

Implantar e fortalecer Conselhos Escolares e Grêmios estudantis, como forma 

de promover uma participação legítima nos espaços que afetam as vidas e 

desenvolvimentos das crianças e adolescentes. 

Programar um sistema de avaliação participativa envolvendo profissionais, 

crianças, adolescentes e famílias, o que contribuirá tambémpara o desenvolver uma 

cultura de corresponsabilidade e participação. 

Capacitação dos profissionais de educação de forma a estarem aptos a 

lidarem com os alunos com dificuldades de aprendizagem e principalmente com os 

inclusivos. 

 
A. Atendimento multidisciplinar - FUNDEC 

 

O município de Duque de Caxias, por meio da Fundação de Apoio à Escola 

Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (FUNDEC)21 

através de 24 (vinte e quatro) unidades distribuídas nos 04 (quatro) distritos e que 

promove o acesso dos cidadãos a formações complementares, qualificação 

profissional, capacitação e instrumentação, visando o bem estar social e inclusão no 

mundo do trabalho através de políticas sociais vinculadas a diversas  áreas,  como:   

escola   técnica;   ciência;   tecnologia;   esporte   e   lazer;   cultura.   

A missão da FUNDEC é contribuir no fortalecimento de estudos e ações sobre 

as vocações de desenvolvimento do município, fomentando a relação institucional e 

de cooperação com organismos públicos e privados de todas as esferas dos entes 

federativos: município, Estado e Governo Federal.  

Abaixo seguem alguns programas e projetos desenvolvidos pela FUNDEC e 

dados estatísticos referentes ao público beneficiado. A FUNDEC conta com 13 

unidades no 1º Distrito;  04 no 2º Distrito;  03 no 3º Distrito  e  04 no 4º Distrito.  

                                                      
21 Disponível em: http://www.fundec.rj.gov.br/ 
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Tabela 14. Quantidade de Cursos e vagas ofertadas nos anos de 2016 a 2019 
 

 
 
 
3.3.4. Esporte e Lazer 

 

 

A partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 

Duque de Caxias, em 2019, constata-se a existência de vinte e um (21) polos de 

atendimento para esportes e lazer. Deste total, onze (11) realizam atividades voltadas 

também para crianças e adolescentes. Abaixo temos a relação dos polos por distrito, 

seguido do número de crianças e adolescentes beneficiados no ano de 2019. 

 

Tabela 15. Polos de Esporte e Lazer em Duque de Caxias e quantidade 
de crianças e adolescentes beneficiados em 2019 

 

1º Distrito 
Nome do Polo Crianças e Adolescentes beneficiados pelo polo em 2019 
Polo Vila Olímpica 348 

2º Distrito 
Polo Parque Eldorado 65 

3º Distrito 
Polo Casarão 410 
Polo Sem Terra 70 
Polo Paraná 65 
Polo Samucão 60 
Polo Anhangá 125 
Polo Nova Campina 70 
Polo Caixa D’água 375 
Polo ONG Coração 770 
Polo Praça do Parque 
Eldorado Samuel Correia 

60 

Ano Quantidade 
de Cursos 

Vagas 
oferecidas 

2016 45 7.501 
2017 66 9.143 
2018 80 12.472 

Até agosto 2019 79 14.288 
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 Tomando por base os dados apresentados acima, observamos a necessidade 

de ampliação de polos de esporte e lazer voltados para crianças e adolescentes, 

principalmente visando atender a população do 4º e 2º distrito do município de Duque 

de Caxias. 

 As Propostas estratégicas de ação para intervenção nos principais indicadores 

sociodemográfico de crianças e adolescentes do Município de Duque de Caxias na 

área de concentração de esporte e lazer são: 
 
 - Aumentar o número de polos de esporte e lazer em todos os distritos, 

principalmente no 2º e 4º distritos; 

 - Implantar Centros Esportivos voltados para crianças e adolescentes nos 2º, 

3º e 4º distritos do município; 

 - Aumentar o incentivo para que crianças e adolescentes possam usufruir da 

prática esportiva, ampliando o potencial de participação, por meio de parcerias 

público/ privado;  

 - Aumentar o número de espaços comunitários para serem ofertados às 

crianças e adolescentes, visando propiciar a prática do lazer e do bem-estar social. 

 

 

3.3.5. Cultura e Turismo 
 
 

 A partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

de Duque de Caxias, em 2019, constata-se no município a existência de seis (06) 

equipamentos públicos cuja gestão é de responsabilidade municipal, como segue 

demonstrado abaixo:  
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Tabela 16. Equipamentos e Serviços ofertados pela Secretaria de Cultura  
e Turismo de Duque de Caxias em 2019 

Equipamento  Serviços prestados Quantidade de atendimento a crianças e 
adolescentes por ano 

 

1ºDistrito 
 
Teatro Municipal 
Raul Cortes 

- Peça Infantil 
- Peça Infanto Juvenil 
- Palestras e Visitas guiadas 

2017 
2018 
2019 

10.686 
20.000 
20.000 

 
Biblioteca Leonel de 
Moura Brizola 

 
- Projeto Escola na Biblioteca 
 

2017 
2018 
2019 

9.500 
11.000 
11.000 

2º Distrito 
--- --- --- --- 

3º Distrito 
 
Sala de Leitura 
Imbariê Casa Brasil 

 
- Aulas de Teatro 
- Exposições 

2017 
2018 
2019 

  500 
1.000 
1.000 

 
Museu da Taquara 

 
- Visitas guiadas 

2017 
2018 
2019 

2.000 
3.500 
3.000 

4º Distrito 
Biblioteca de Xerém - Palestras 

- Visitas 
- Cursos 

2017 
2018 
2019 

10.000 
10.000 
10.000 

FONTE: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias 

 

 Tomando por base os dados apresentados acima, observou-se a necessidade 

de ampliação dos equipamentos culturais públicos voltados para crianças e 

adolescentes, principalmente visando atender a população do 2º, 3º e 4º distritos do 

município de Duque de Caxias, tendo em vista a concentração destes equipamentos 

no 1º distrito. 

 As Propostas estratégicas de ação para intervenção nos principais indicadores 

sociodemográfico de crianças e adolescentes do Município de Duque de Caxias no 

eixo cultura e turismo são: 

 - Consolidar o conceito de cultura e viabilizar novos equipamentos culturais 

públicos de forma equânime entre os quatro distritos; 

 - Reconhecer os eventos municipais e promover ações itinerantes em todo o 

município, a fim de emergir a manifestação multicultural e fortalecer o acesso e 

conhecimento sobre a história da Baixada Fluminense e seus aspectos culturais; 
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 - Incentivo às atividades: circenses, de dança, teatrais, voltadas para crianças 

e adolescentes, visando ampliar e fortalecer esse tipo de atividade cultural. 

 
 
3.3.6. Saúde 

 

Neste eixo de análise, referente à área de saúde, os dados foram tabulados e 

analisados, tomando por base a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Família (PNAISF), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que foi instituída pela 

Portaria Nº 1.130 de 05 de agosto de 2015. 

A referida política tem por objetivo a promoção e proteção à saúde da criança 

e o aleitamento materno, por intermédio da atenção e cuidados integrais desde a 

gestação até os 09 (nove) anos de vida, priorizando à primeira infância (05 primeiros 

anos de vida dos seres humanos, período em que ocorre o pleno desenvolvimento do 

indivíduo) e às populações de maior vulnerabilidade. 

 

De acordo com os dados obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque 

de Caxias, nos anos de 2016 e 2017, os seguintes atendimentos foram registrados: 

 
Tabela 17. Atendimentos de crianças pela SMS de Duque de Caxias 

 
Fases 2016 2017 Total 

Pré Natal (período de acompanhamento a mulher grávida 
durante toda a gestação). 

51.564 43.783 95.347 

Parto (nascimento da criança) 13.536 13.583 27.119 
Puérpera (pós-parto ou resguardo ou quarentena) 905 1.809 2.714 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

 

Mediante a análise dos dados, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Duque de Caxias, referentes ao período de 2016 e 2017, no que se refere ao 

quantitativo dos atendimentos de pré-natal, tivemos um total de 95.347 atendimentos, 

somando os realizados nos anos de 2016 e 2017.  
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Já, os números de partos realizados, nestes dois anos, foram 27.119, bem 

distante do total de atendimentos de pré-natal, uma hipótese é que, as mulheres 

grávidas direcionam-se a outros municípios para realizar os partos.  

 

Os atendimentos no período de puerpério, somando 2016 e 2017, temos 2.714, 

dados estes, que permanecem distantes comparados aos dados do pré-natal.Em 

relação aos dados obtidos referentes aos atendimentos realizados na atenção 

primária a crianças e adolescentes temos as seguintes informações: 

 

Tabela 18. Atendimentos realizados na atenção primária 
a crianças e adolescentes 

 
 

Equipamento 2017 

Unidade de Saúde Básica (USB) 0 – 19 anos 18.453 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 0 – 09 anos 17.516 

Estratégia Saúde da Família (ESF) 10 – 19 anos 11.656 

 

 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 
 

O número de óbitos por ano, a partir da faixa etária, de crianças e adolescentes 

por conta do HIV/ AIDS, levantados expressam um quantitativo pequeno de situações, 

e nenhum caso registrado em 2018.  

Porém, o número de menores de 18 anos que abandonaram o tratamento para 

HIV/AIDS em 2018 foi de nove (09) crianças, adolescentes ou jovens, o que faz 

Faixa Etária 2014 2015 2016 2017 2018 

Menores de 05 anos 04 03 02 02 01 

Entre 15 e 24 anos 29 31 25 23 18 

Faixa Etária   2014 2015 2016 2017 2018 

01 – 04 anos 01 0 0 0 0 

0 5- 09 anos 01 01 0 0 0 

10 - 14 anos 0 0 0 0 0 

15 - 19 anos 01 01 02 01 0 
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acender um alerta sobre a importância de reforçar a conscientização acerca da 

importância do tratamento. 

Acerca das tipologias de violência identificadas e notificadas na área da saúde 

praticadas contra crianças e adolescentes, temos os seguintes dados, 

disponibilizadas pela Secretaria do Município de Duque de Caxias: 

 

 

Tabela 19. Tipos de Violência registrados contra crianças e adolescentes  
que foram atendidas nos equipamentos de saúde 

 
 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 
Crianças Adolescentes Crianças Adolescentes Crianças Adolescentes 

Negligência/ 
Abandono 

249 264 205 246 249 262 

Física 83 261 69 187 60 192 

Sexual 50 53 38 48 44 59 
Psicológica/ 
Moral 

49 106 26 84 25 93 

Tortura 9 10 4 9 4 20 
Financeira/ 
Econômica 

9 4 3 9 11 4 

Tráfico 1 0 0 3 0 1 

Intervenção 
legal 

3 5 0 3 3 2 

Trabalho 
Infantil 

0 0 0 0 2 6 

Outras 10 12 9 11 17 21 
Total 463 715 354 600 415 660 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

 

 

A negligência e o abandono são recorrentes às crianças e aos adolescentes, 

liderando o ranking das tipologias de violência existentes contra esse público, seguida 

da violência física.  

Um fator que contribui para os números elevados de violência física é a questão 

cultural, onde a palmada ou o castigo físico ainda continuam sendo vistos por grande 

parcela da sociedade como mecanismo apropriado para educar.  
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Por conta disso a Lei da Palmada (Lei nº 13.010/2014), conhecida 

popularmente como Lei do Menino Bernardo, apresentada no marco legal deste Plano 

Decenal, foi sancionada visando proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis 

e degradantes contra crianças e adolescentes no Brasil. 

Os dados referentes aos óbitos registrados em 2017, no município de Duque 

de Caxias, de crianças e adolescentes na faixa etária de 01 a 19 anos são os 

apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 20.  Óbitos de crianças e adolescentes em Duque de Caxias em 2017 
 

 
 

 
CAUSA (CAP CID10) 

 
1 a 4 

 
5 a 9 

 
10 a14 

 
15 a 19 

 
TOTAL 

Algumas doenças infecciosas 2 0 0 5 7 
Neoplasias (tumores) 2 2 2 6 12 
Doença sangue órgãos hematopoiéticos 0 0 0 1 1 
Doenças endócrinas nutricionais 0 0 2 1 3 
Doenças do sistema nervoso 2 3 4 6 15 
Doenças do aparelho circulatório 2 0 0 1 3 
Doenças do aparelho respiratório 4 1 1 3 9 
Doenças do aparelho digestivo 3 1 0 0 4 
Doenças da pele e do tecido 0 0 1 0 1 
Doenças do aparelho genital 0 1 0 0 1 
Malformações congênitas, deformidadese 
anomaliascromossômicas 

 
5 

 
2 

 
1 

 
2 

 
10 

Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e de laboratório, não 
classificados em outra parte 

 
2 

 
0 

 
1 

 
6 

 
9 

Causas externas de morbidade 9 3 12 143 167 
Total: 31 13 24 174 242 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

 

 

É possível observar na tabela acima que, as maiores causas de morte a 

crianças e adolescentes no município de Duque de Caxias, no ano de 2017, foram 

causadas por doenças do sistema nervoso e neoplasias, respectivamente. 
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A. Saúde Mental 
 

No âmbito da saúde mental, foram registrados os seguintes atendimentos, no 

ano de 2017, no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ) e na 

atenção à saúde de crianças com deficiências: 

 

 

Tabela 21. Atendimentos no CAPSIJ em 2017 
 

Equipamento Ano Atendimentos 

CAPSIJ 2017 Crianças de 0 a 9 anos: 372 

CAPSIJ 2017 Crianças de 10 a 19 anos: 476 

Atenção à saúde de crianças com deficiências 2017 1.137 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

 

Apesar de apresentar um número expressivo de atendimentos realizados a 

crianças e adolescentes no âmbito da saúde mental, o equipamento encontra-se 

localizado no primeiro distrito do município de Duque de Caxias e a locomoção para 

atendimento acaba sendo um fator que muitas das vezes inviabiliza o atendimento/ 

acompanhamento às pessoas que residem em outros distritos do município. 

Em relação ao número total de atendimentos, no âmbito da saúde mental 

durante o ano de 2018, obtivemos, por meio da coordenação de saúde mental do 

município de Duque de Caxias, os seguintes dados: 

 

Tabela 22. Atendimentos a crianças e adolescentes pela Saúde Mental de 
Duque de Caxias 

 
Faixa Etária Ano Atendimentos realizados 

0 a 09 anos 2018 11.201 

10 a 19 anos 2018 7.430 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 
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No Centro Especializado em Reabilitação Intelectual e Física (CER II), que 

atende forma específica, crianças e adolescentes, foram registrados, no ano de 2018, 

21.430 atendimentos, segundo dados fornecidos pela direção de reabilitação do 

município de Duque de Caxias. 

O equipamento dispõe das seguintes especialidades voltadas para este 

público: clínica médica; enfermagem; fisioterapia; fonoaudiologia; neurologia; 

pediatria; psicologia; psiquiatria; odontologia; ortopedia; serviço social e terapia 

ocupacional. Destacamos que, este equipamento também se encontra no 1º distrito 

do município de Duque de Caxias.  

O CER II tem como público alvo pessoas que apresentam deficiência física e 

intelectual, portanto abrange baixa complexidade, em níveis leve e moderado. 

Além do CER II, encontramos no município de Duque de Caxias, também o 

CER IV, inaugurado no final de 2018, localizado no bairro de Sarapuí, também no 1º 

distrito. Neste equipamento, o público alvo são pessoas que apresentam as seguintes 

deficiências: física, intelectual, auditiva e visual, sendo assim, contempla casos com 

mais complexidade de nível moderado e mais grave.  

No CER IV, os pacientes são acolhidos por uma equipe profissional 

multidisciplinar, entre os serviços ofertados estão: polo de ostomizado, fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, ortoptismo, nutrição, assistente social, 

médicos especializados, neurologista, neuropediatra, oftalmologista, 

otorrinolaringologista, urologista, psiquiatra, clínico geral e ortopedista. 

 

 

B. Saúde Bucal 
 
 

A partir dos dados informados pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque 

de Caxias, através da Coordenação de Saúde Bucal, temos a seguinte realidade de 

atendimentos realizados nos Centros de Especialidades Odontológicos (CEO) 

existentes no município: 
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Tabela 23.  Atendimentos em Saúde Bucal entre 2017 e 2018 nos CEO 
 
 

 

       

 

          FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

 

 

O programa oferecido pelo equipamento CEO I, denominado “Clínica dos 

Bebês”, com atividade educacional que abrange crianças e seus responsáveis, atende 

o público que se encontra na faixa etária entre 08 meses e 12 anos de idade. 

Além dos três (03) CEO’s listados, existem sete (07) polos de serviços 

odontológicos no município de Duque de Caxias, que atendem crianças e 

adolescentes. São eles: Policlínica Duque de Caxias; Posto Odontológico Professor 

José de Souza Herdy; Centro de Especialidade em Reabilitação (CER II); Unidade 

Móvel; Vila Olímpica (Centro de Esportes); Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do 

Carmo (Emergência, Bucomaxilo e Traumatologia); Centro de Referência e Atenção 

à Saúde da Mulher (CRAESM). 

Além disso, o município de Duque de Caxias conta com serviços odontológicos 

nos seguintes equipamentos: 

- 06 Unidades Pré Hospitalares (UPHs), localizadas nos seguintes bairros: 

Saracuruna, Xerém, Campos Elísios, Parque Equitativa e Imbariê;  

 
 

Equipamento 

 
Tipo de 

Atendimento 

 
Atendimentos 

2017 

 
Atendimentos 

2018 

 
Atendimentos 

2019 

 
CEO I  
(Centro–  
1º distrito) 

Odontopediatria 455 547 216 
Pacientes 
Especiais 

471 307 222 

Clínica Bebê 825 965 675 
 
CEO II 
(Imbariê –  
3º distrito) 

Odontopediatria 1.170 1.513 1.113 
Pacientes 
Especiais 

620 1.073 232 

 
CEO III 
(Prainha –  
1º distrito) 

Odontopediatria 1.051 1.016 801 
Pacientes 
Especiais 

791 915 319 
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- 04 Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Antônio Granja, Sarapuí, Barão do Amapá 

e Edna Siqueira Salles. 

Programas Saúde da Família (PSFs), nos quatro distritos: 

1º Distrito: Vila Leopoldina I e III; Jardim Gramacho II, IV e V; Trevo das 

Missões; Beira Mar I e II; Dois Irmãos; Parque Felicidade; Gramacho I e III; Jardim 

Leal I e II; Olavo Bilac; Sarapuí I e II; Centenário I e II; Vila São Luíz. 

2º Distrito: Cidade dos Meninos; Nelson Chaves; Parque Chuno; Parque 

Comercial; Parque Esperança I e III; Pilar, I, II, III, IV e V; São Bento I e II; Vila Maria 

Helena; Codora I e II; Vila Urussaí. 

3º Distrito: Barro Branco; Jardim Anhangá II, III e IV; Parada Angélica I, II, III 

e IV; Nova Campinas I, II, III e IV; Parque Eldorado I, II e III; Parque Paulista; Santa 

Lúcia; Taquara; Parada Morabi. 

4º Distrito: Jardim Olímpio; Santo Antônio; Santa Rosa. 

 

Os Principais indicadores identificados no mapa situacional que requerem 

prioridade de atenção em saúde são: 

- O quantitativo de partos realizados corresponde somente a 31% (13.583) dos 

números quando comparados com os acompanhamentos de pré-natais que 

totalizaram 43.783, no ano 2017; 

- Os acompanhamentos de puerpério correspondem a 13% (1.809) em relação 

ao total de13.583 partos realizados no município no período de 2017; 

- O número de crianças na faixa etária de 0 a 09 anos atendidas no Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ) em 2017 foide 372. Já, o número de 

pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos, atendidas no mesmo ano e pelo mesmo 

equipamento foi de 476. Foi identificado que o município de Duque de Caxias 

contabiliza um (01) CAPSIJ em todo o seu território. 

- Um número significativo de nove (09) indivíduos menores de 18 anos 

abandonou o tratamento de HIV/ AIDS. 

- A tipologia que mais atinge crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica continua sendo a negligência, seguida da violência física e logo após, 

temos a violência psicológica. 

- O município de Duque de Caxias conta com uma vasta rede voltada para 

atendimento odontológico a crianças e adolescentes ofertados através dos CEO’s; 

 
 
 

Pá
gin

a8
9 

dos polos de serviços; das UPHs; UBSs e PSFs, porém os serviços se concentram no 

primeiro e no terceiro distrito. 

As Propostas estratégicas de ação para intervenção nos pontos de atenção 

observados pela equipe de discussão deste plano relacionados à situação de crianças 

e adolescentes do Município de Duque de Caxias na área da Saúde são: 

- Manter os serviços odontológicos existentes no município em pleno 

funcionamento, ampliando o número de atendimentos para crianças e adolescentes 

de forma equilibrada em todos os distritos; 

- Ampliar o número de leitos nas maternidades já existentes, visto que a 

demanda reprimida necessita de uma rede ampliada; 

- Aumentar o número de profissionais que atuam nas maternidades, visando 

expandir a cobertura de atendimento; 

- Ampliar o acompanhamento da saúde das gestantes e das crianças nascidas 

vivas no município até os 1.000 dias de vida (primeiro dia de vida até a criança 

completar 02 anos de vida); 

- Assegurar a alimentação adequada a gestantes, lactantes, crianças e 

adolescentes por meio da ampliação de políticas de segurança alimentar e nutricional; 

- Aumentar as ações no atendimento promovido pelas maternidades com a 

realização dos testes referentes à saúde da criança, tais como: Teste do Pezinho, 

Teste da Orelhinha; Teste do Olhinho; e realização das primeiras doses de vacinas e 

viabilização dos principais documentos básicos; 

- Ampliar a rede de saúde mental para atendimento a crianças e adolescentes 

em todos os distritos do município de Duque de Caxias; 

- Ampliar o número de unidades de atendimento às crianças e adolescentes 

que apresentam algum tipo de deficiência em todos os distritos do município de Duque 

de Caxias, implementando programas de conscientização sobre os direitos da pessoa 

com deficiência; Ampliar a parceria entre poder público e instituições da sociedade 

civil que atuam com crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de 

deficiência; 

- Ampliar a rede de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs), incluído HIV/ AIDS, no sentido de manter o número zerado de casosHIV/AIDS 

notificados e, principalmente, atuar no acompanhamento de crianças e adolescentes 

com casos confirmados. 
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3.3.7. Organizações da Sociedade Civil 
 

No município de Duque de Caxias existem atualmente 82 instituições públicas 

e da sociedade civil (privadas e terceiro setor) que realizam trabalhos voltados para 

crianças e adolescentes, com as mais variadas ofertas de programas, projetos e 

serviços, visando à promoção, proteção e a defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes cadastradas junto ao CMDCA do município de Duque de Caxias.  

Desse total, 65 instituições são administradas pela sociedade civil (instituições 

privadas e pertencentes ao terceiro setor) e realizam algum tipo de trabalho voltado 

para crianças e adolescentes e estão vinculadas a políticas sociais setoriais como 

assistência social, saúde, educação, trabalho e renda, e esporte e lazer.  

Destaca-se aqui, a importância dada pela gestão pública municipal à parceria 

estabelecida entre o poder público e a sociedade civil, que a entende como uma forma 

de somar forças para que os direitos de crianças e adolescentes, preconizado no ECA, 

de fato sejam materializados.  

Serão apresentados indicadores da situação da criança e do adolescente no 

município de Duque de Caxias do ponto de vista destas organizações, utilizando um 

critério desistematização por áreas de abrangência: saúde; educação; assistência 

social; trabalho e renda e etc.  

Ressaltando, com isso, que, nestas diversas áreas, a rede de atendimento, 

promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes é realizada a 

partir de uma articulação mútua entre poder público e sociedade civil, nas diversas 

políticas sociais setoriais existentes no município de Duque de Caxias que, não raro, 

têm seu funcionamento dependente exclusivamente do financiamento público . 

Cabe constitucionalmente à sociedade civil, organizada ou não em instituições, 

propor, quartionar, vetar, elaborar e fiscalizar a execução das políticas públicas, o 

orçamento e as destinações orçamentárias previstos no PPA (Plano Plurianual), na 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), em diversos 

espaços que possibilitam a sua participação livre e democrática e são reconhecidos 

por lei:  os Conselhos Democráticos de Direitos, as Conferências Municipais, 

Estaduais e Federais, os Fóruns, os sindicatos, as organizações de categorias 



40
BOLETIM nº 6885

Quarta-feira
26 de Agosto de 2020

Boletim Oficial
do Município

 
 
 

Pá
gin

a9
1 

profissionais, os partidos políticos, e mesmo os indivíduos, afiliados ou não a 

instituições. 

É importantíssimo promover a informação de que a participação política dos 

sujeitos individuais e coletivos não se resume ao voto quadrianual, mas se dá nas 

práticas cotidianas de participação democrática e controle social.  

Um dispositivo jurídico fundamental de controle do emprego do orçamento 

público manifesta-se na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), acessível a todo e 

qualquer cidadão e que inaugura uma fase de maior transparência na gestão dos 

recursos públicos no país.  

De acordo com o Ministério da Fazenda, a LRF (Lei Complementar 101/200022) 

tem como premissas básicas o planejamento, o controle, a transparência e a 

responsabilização.  

No município de Duque de Caxias, a equipe de discussão conseguiu identificar 

duas principais instituições que atuam fazendo o controle social efetivação dos direitos 

de crianças e adolescentes: 

 

a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): é um 

órgão criado por determinação do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA (Lei nº 

8.069/90), devendo, obrigatoriamente, fazer parte do Poder Executivo Municipal. 

Constitui-se em um órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis, 

assegurando a participação popular de forma paritária, por meio de organizações 

representativas governamentais e da sociedade civil. O CMDCA foi criado através da 

Lei Municipal nº 1.066 de 1991, integrando a estrutura governamental do Município, 

com total autonomia decisória quanto às matérias de sua competência, levando em 

consideração as resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA). 

 

b) Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA): é uma instância de representação da sociedade civil 

organizada do Município de Duque de Caxias, estruturada no sentido de promover a 

                                                      
22 BRASIL. Lei complementar No. 101, de 04 de maio de 2000.Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em 12 jan. 2020.  
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interação das forças da sociedade civil através da articulação de suas entidades não 

governamentais, com o objetivo de sugerir ao CMDCA políticas sociais públicas que 

promovam a conquista efetiva dos direitos civis, políticos e sociais de cidadania da 

criança e do adolescente. 

Os Principais Indicadores identificados pela equipe no Município de Duque de 

Caxias no âmbito da atuação da sociedade civil são: 

 

- Algumas instituições pertencentes à sociedade civil, vivenciam um momento 

complexopara ofertar serviços, programas e projetos devido à sua incapacidade de 

terem uma gestão autossustentável e, paralelamente, à dificuldade para obter 

recursos financeiros na atual conjuntura econômica e política de redução permanente 

do investimento público em políticas sociais públicas de caráter neoliberal. Isto resulta 

na limitação do quadro de funcionários que prestam serviços nestas instituições, assim 

como na aquisição de recursos materiais indispensáveis para manutenção da oferta 

dos serviços, consequentemente, está situação gera uma diminuição no trabalho 

prestado e no número de crianças e adolescentes beneficiados por instituições de 

natureza não pública. 

 

           As Propostas estratégicas de ação da equipe para intervenção nos principais 

indicadores ora apresentados são: 

 

- Promover educação permanente, no sentido de possibilitar acesso a 

conhecimento, por meio de cursos, oficinas e palestras sobre a captação de recursos 

e referentes ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

- Aumentar a oferta de serviços e os polos de atendimento das instituições em 

todos os distritos do município de Duque de Caxias, principalmente nos bairros de 

difícil acesso, por meio de parcerias estabelecidas com o poder público e a iniciativa 

privada; 

- Fortalecer a parceria entre poder público e sociedade civil, no sentido de unir 

forças, visando à ampliação da rede de serviços voltada para as crianças e os 

adolescentes do município de Duque de Caxias. 
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3.3.8. Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 
 

Segundo Oliveira, “sistema é um conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam determinada função” (OLIVEIRA, 2006, p.35). Partindo deste 

conceito organizacional de ações e atribuições indicadas na CF/1988 e no ECA, o 

país começou a formular um sistema que constitui de garantia de direitos das crianças 

e dos adolescentes sendo estabelecido o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente com atribuições e funções institucionalizando a integração entre os 

órgãos que atuam nesta área. 

Com a publicação da Resolução nº 113/ 2006 do CONANDA estabelece 

formalmente o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), 

integrando instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na 

instrumentalização normativa e funcional de modo colaborativo objetivando a 

integralidade da promoção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente, 

estabelecendo as atribuições específicas dos componentes desse Sistema. 

De acordo com o exposto, o organograma a seguir ilustra a configuração do 

Sistema de Garantia de Direitos, dispondo os órgãos e conjuntos de instituições que 

conformam as políticas  públicas na articulação dos três eixos. 
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Figura 03. Sistema de Garantia De Direitos 

 

FONTE: SEDS - SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL23 

                                                      
23Disponível em  http://www.palmeira.pr.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Plano-Decenal-Palmeira-PDF.pdf. Acesso em 13 abr. 2019.  
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3.3.9. Da atuação do Ministério Público – MPRJ 
 
O Ministério Público, consoante o art. 127, caput, da Constituição Federal, é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  

É configurado,  no Brasil, como instituição autônoma e independente, que não 

está subordinada aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante 

condições de fiscalizar de forma mais efetiva o cumprimento da lei. 

O Ministério Público tem como suas atribuições, a instauração de sindicâncias, 

a requisição de diligências investigatórias e a determinação da instauração de 

inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à 

infância e à juventude; a fiscalização das entidades públicas e particulares de 

atendimento e dos programas voltados ao público infanto-juvenil; a fiscalização do 

processo de escolha e da atuação dos membros dos Conselhos Tutelares; a 

promoção e o acompanhamento os procedimentos relativos aos atos infracionais 

atribuídos a adolescentes; 

 

A. Da Vara da Infância – Tribunal de Justiça 
 

É atribuição constitucional da Vara da Infância e Juventude, garantir os direitos 

da criança e do adolescente, por meio da prestação jurisdicional, assegurando-lhes 

condições para seu pleno desenvolvimento individual e social, possibilitando um futuro 

mais justo para nossa cidade e nosso país. 

Dentre as funções preconizadas no ordenamento jurídico vigente, a Vara da 

Infância tem as atribuições de receber as representações promovidas pelo Ministério 

Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as 

medidas cabíveis; conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 

processo; conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; conhecer de ações civis 

fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente; conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de 

atendimento, aplicando as medidas cabíveis; aplicar penalidades administrativas nos 
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casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescentes; conhecer de 

casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. 

 

B. Da atuação da Defensoria Pública 
 

A proteção dos direitos das crianças e adolescentes está entre as atividades 

da Defensoria Pública. A Instituição deve garantir, por exemplo, que a criança ou 

adolescente tenha acesso à saúde, educação, lazer e, quando for  acusado  de  ato  

infracional, tenha direito à ampla defesa, por meio de um defensor público. 

A Defensoria Pública tem como atribuição, a proteção integral a Criança e 

adolescente em situação de risco, ou que tenho direito violado. Através da Defensoria 

Pública, que o Poder Judiciário deve ser demandado para garantir tratamento médico 

da criança ou adolescente; para promover a humanização do atendimento 

socioeducativo; para garantir o exercício dos direitos e garantias dos adolescentes 

privados de liberdade; para garantir vagas em creches e escolas; para garantir a 

convivência familiar; para garantir medida protetiva quando for vítima de violência em 

casa ou na escola. 

 

C.Conselho Tutelar 
 

Duque de Caxias possuía, em 2010, aproximadamente 205.556 pessoas 

compondo o extrato da população compreendida entre zero até 15 anos de idade 

composta, o que corresponde a 24,04% do total da população do município. 

Conforme informou o Conselho Tutelar de Duque de Caxias, foram atendidos 

em 2017 mais de 11,7 mil casos de suspeita/ denúncia de situações de abuso sexual 

de crianças e/ ou adolescentesde zero até os 17 anos de idade. Sendo assim, quase 

10% das crianças e adolescentes do município passaram por alguma situação que 

levasse à suspeita do abuso sexual. A população infanto-juvenil sofre esse tipo de 

mazela, onde se faz necessário a organização e articulação da rede socioassistencial 

do município para enfrentar essa questão. 

Só no ano de 2017, foram apreendidos 170 menores de idade em flagrante no 

cometimento de ato infracional, já em 2018, até o mês de agosto, foram 86 

adolescentes apreendidos. 
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Outras situações envolvendo violação de direitos de crianças e adolescentes 

no município de Duque de Caxias foram identificadas pelos Conselhos Tutelares, 

conforme segue: 

 

Trabalho Infantil: é expresso através de toda forma de trabalho exercido por 

crianças e adolescentes com idade inferior ao permitido por Lei, entre zero e 13 anos- 

nesta  condição, este público restringe-se apenas à atividades onde seus direitos 

estejam garantidos nos âmbitos de: educação, lazer, esporte, saúde, cultura, entre 

outros, bem como  cuidados  por parte de um responsável, ou seja, sua integridade 

física e social possam estar asseguradas. Mesmo com essa compreensão, foram 

identificados alguns casos de trabalho infantil no município. 

 

Direitos violados: as violações apresentam-se de diversas formas, como: 

abuso e exploração sexual, agressões verbais, físicas, psicológicas, maus tratos, 

ameaças, abandono afetivo, abuso patrimonial, abuso intelectual, negligência, tráfico 

de pessoas, dentre outros. Em Duque de Caxias o atendimento a direitos violados 

referentes ao período de 2016 à 2019 informado pelo Conselho Tutelar foi de quarenta 

e sete (47) casos. 

 

Evasão escolar: a evasão escolar é um problema recorrente no país, por vezes 

assimilada e admitida em instituições de ensino. Em Duque de Caxias o Conselho 

Tutelar atendeu 46 casos no período de um ano, o que, no entanto, não foi suficiente 

para revertera situação e as escolas terem êxito em retorno desses alunos aos bancos 

escolares. 

Crianças e adolescentes em situação de rua: por meio do reconhecimento 

da UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância, que explicita crianças e 

adolescentes em situação de rua em duas categorias: "crianças na rua”, onde as 

crianças e adolescentes possuem ainda vínculo familiar e referência de lar e “crianças 

de rua” estão fragilizados de forma mais ampliada, sem referência ou núcleo familiar, 

em situação de extrema pobreza e, em alguns casos, inseridos em episódios de 

criminalidade (UNICEF-2009). Ambos se encontram em vulnerabilidade e risco social. 
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D. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA é 

um órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária, 

previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR). 

Algumas das principais pautas do CONANDA são: 

• O combate à violência e exploração sexual praticada contra crianças e 

adolescentes; 

• A prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador 

adolescente; 

• A promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes com deficiência; 

• Criação de parâmetros de funcionamento e ação para as diversas partes 

integrantes do sistema de garantia de direitos; e 

• O acompanhamento de projetos de lei em tramitação no Conselho 

Nacional referentes aos direitos de crianças e adolescentes. 

Estão entre as principais competências do conselho: 

-     Participar ativamente da construção, controle e execução de uma política municipal 

de proteção integral para crianças e adolescentes, com atenção prioritária para a 

elaboração e manutenção de um sistema municipal de atendimento; 

-    Promover a execução e a aplicabilidade do ECA ; 

-    Participar ativamente da elaboração da Lei Orçamentária do Município; 

-     Administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinado 

a financiar a criação de um sistema municipal de atendimento; 

-    Estabelecer princípios, orientar e proceder o registro das entidades governamentais 

e da sociedade civil que atuem com o atendimento de público de crianças e 

adolescentes; 

-    Divulgar os direitos das crianças e dos adolescentes e as estruturas; 

-    Presidir o processo de escolha dos conselheiros tutelares. 
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O CMDCA do município de Duque de Caxias possui sala própria para serviços 

localizado no Complexo de Assistência Juíza Olímpia Rosa Lemos, situado à Rua 

Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário – Duque de Caxias/RJ. Possui em seu cadastro 

de registros as instituições conforme planilha em anexo no Apêndice C, ao final deste 

documento. 
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Capítulo IV. 
Acompanhamento,  

Monitoramento  
e Avaliação 

 
 

O Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente do 

município de Duque de Caxias-RJ, é um documento que fundamenta o planejamento 

para os próximos dez anos em relação à organização do município e da sociedade 

civil, a fim de proporcionar uma maior articulação dos entes envolvidos, condições de 

recursos e ações, com metas e indicadores de monitoramento, integrando as políticas 

públicas direcionadas à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Note-se que o referido plano estipula metas, prazos e estabelece os principais 

entes que se disponibilizaram como responsáveis pela execução das metas, ficando 

a cargo de toda a sociedade a fiscalização e exigibilidade do cumprimento das metas 

traçadas.  

Visando à concretização deste Plano, em relação à efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, identificou-se a necessidade de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do mesmo, estruturados e desenvolvidos através de um 

Comitê Intersetorial formulado por uma equipe técnica composta por órgãos distintos 

da Sociedade Civil e Governo do município de Duque de Caxias.  

Assim, este Comitê Intersetorial responsabilizou-se pela elaboração do Plano 

em conjunto com Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

(CMDCA), indicando responsabilidades, formas de coleta e análise de dados e sua 

periodicidade. 

O monitoramento é uma ferramenta de suma importância para acompanhar 

metas e prazos de execução e a inserção das ações, com o objetivo de mensurar se 

os resultados esperados foram alcançados. Já a avaliação é um momento de 

avaliação do processo e resultado para verificar a efetivação das políticas públicas 

propostas no Plano Decenal. 
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Sendo necessário constituir um fluxo de monitoramento e avaliação das ações 

dos órgãos e instituições que possuem responsabilidade com relação às ações 

estabelecidas. Por isso, cada órgão ou instituição envolvida e responsáveis pelas 

ações do Plano de Ação deverão acompanhar suas ações, o processo de 

desenvolvimento das metas, organizando a coleta e análise dos dados, mantendo 

atualizados os registros das ações contidas no Plano de Ação. 

Anualmente, as instituições e órgãos responsáveis deverão encaminhar 

relatório estatístico a partir de informações relacionadas ao cumprimento das metas 

com o prazo previsto e os indicadores ao Comitê Intersetorial responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes. 

O Plano de Ação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes de Duque de Caxias encontra-se como apêndice deste documento. 

Caberá, à Comissão Intersetorial do Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes do Município de Duque de Caxias (assim como também 

é direito de toda a sociedade) a responsabilidade de acompanhar, monitorar e avaliar 

as propostas apresentadas através do Plano de Ação, com os objetivos a serem 

alcançados, por meio das ações e metas traçadas dentro de um período previamente 

estabelecido, estabelecendo contato direto com os responsáveis para cada um dos 

objetivos, visando à concreta materialização das propostas apresentadas frente aos 

indicadores levantados durante a realização do marco situacional do município de 

Duque de Caxias. 
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Anexos  

Apêndice A:  PLANO DE AÇÃO DO I PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 
CRIANÇAS E  ADOLESCENTES 

 
EIXO I: PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
        Objetivo 

 
Ações 

 
Metas 

 
Prazo de 
Execução 

 
Monitoramento 

 
Responsável 

Indicadores de      
Resultados 

 
 
Aumentar e revitalizar os polos 
de Esporte em todos os distritos 
do município, adotando uma 
programação de incentivo a 
prática de esportes por crianças 
e adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover a revitalização do 
espaço físico da vila olímpica, 
através de equipamentos e 
contratação de recursos 
humanos para atuar nos 
projetos e programas de 
esporte e lazer. 

 

 
Revitalizar o espaço da Vila Olímpica 
(1º distrito) e contratar profissionais 
para oferta de programas e projetos 
esportivos e de lazer voltados para 
crianças e adolescentes do 
município. 

 
 
 

2020-2021 

 
Número de Serviços 
reformados e 
quantitativo de 
programas e projetos 
esportivos e de lazer 
em funcionamento 
voltado para crianças 
e adolescentes no 1º 
distrito 
 
Número de 
contratações de 
recursos humanos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaria 
de Esporte e 
Lazer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criar e revitalizar centros 
esportivos e de lazer contratar 
profissionais, para atender todo 
o município de Duque de 
Caxias, em todos os distritos 
com atividades esportivas 
diversificadas, conforme as 
necessidades locais do 
território. 

 

 
Criar 01 centro esportivo e de lazer no 
2º distrito do município de Duque de 
Caxias com programas e projetos 
esportivos e de lazer voltados para 
crianças e adolescentes do município 
revitalizar os já existentes. 

 
 
 
 
 
 

2021-2022 

 
Número de Serviços 
reformados, 
ampliados ou 
construídos de 
esporte e lazer  
funcionamento 
voltado para crianças 
e adolescentes  
no 2º distrito do 
município. 

 
 
  

 
 
 
 

 

Número de 
contratações de 
recursos humanos 

 
 
 
 

 
Criar 01 centro esportivo e de lazer no 
3º distrito do município de Duque de 
Caxias com programas e projetos 
esportivos e de lazer voltados para 
crianças e adolescentes do município 
revitalizar os já existentes. 

 
 

2022-2023 

 
Número de Serviços 
reformados, 
ampliados ou 
construídos de 
esporte e lazer 
funcionamento 
voltado para crianças 
e adolescentes no 3º 
distrito do município. 
 
Número de 
contratações de 
recursos humanos 
 

 
Criar 01 centro esportivo e de lazer no 
4º distrito do município de Duque de 
Caxias com programas e projetos 
esportivos e de lazer voltados para 
crianças e adolescentes do município 
revitalizar os já existentes. 

 
 
2021-2022 

 
Número de Serviços 
reformados, 
ampliados ou 
construídos de 
esporte e lazer 
funcionamento 
voltado para crianças 
e adolescentes no 4º 
distrito do município.    
 
- Número de 
contratações de 
recursos humanos 
 
- Número de 
participantes em 
cada capacitação 
anual 

 
Capacitar os profissionais para 
receberem as crianças e 
adolescentes com deficiência 
nos centros esportivos, polos e 
demais espaços e demais 
espaços que realizam 
atividades de esporte e lazer. 

 

 
Promover 01 encontro anual de 
capacitação aos profissionais que 
atuam em atividades de lazer e esporte 
do município para o trabalho com 
crianças e adolescentes 
com deficiência. 

 
 
 

2020-2030 
Contínuo 

 
 
 

 
Secretaria 
Municipal de 
Esporte e 
Lazer 
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Fomentar práticas esportiva, por 
meio de incentivos, tais como: 
bolsa atleta e ajuda de custo 
para transportes 

 
Estabelecer parcerias 
públicas e privadas entre as 
Secretarias Municipais e a 
iniciativa privada para 
fornecimento de transportes, 
bolsas atleta e outros 
necessidade que garantam a 
mobilidade de crianças e 
adolescentes na participação 
de programas e projetos 
esportivos e de lazer 
existentes no município de 
Duque de Caxias em todos os 
distritos. 
 

-  
- Garantir a locomoção de crianças e 

adolescentes aos projetos de lazer e 
esporte existentes no município. 

 
- Implantar e implementar incentivo 
para crianças e adolescentes 
participarem de projetos e programas 
de esporte, por meio de uma bolsa 
atleta e ajuda de custo para 
transporte. 

 
 
 

2020-2030 
Contínuo 

 
Número de crianças 
e adolescentes 
inseridos em 
programas e projetos 
de esporte e lazer e 
acompanhamento 
 da participação 
nas atividades, por 
meio defrequência. 
 
Número de bolsas 
atletas ofertadas. 

 
Implantar e implementar  ações 
na rede de ensino de forma a 
atrair, estimular e manter as 
crianças e adolescentes nas 
escolas, incluino as que 
apresentam deficiência, 
visando conter a evasão 
escolar. 

 
Garantir que no início de cada 
ano seja feita uma reunião com 
o objetivo de estudar e avaliar 
o Projeto Político Pedagógico – 
PPP das escolas e adequar o 
que for necessário, 
assegurando a participação da 
família e da criança e do 
adolescente nesse processo. 

 
- Realizar 21 reuniões a cada início 
de ano em cada escola municipal, 
visando estudar e avaliar o PPP da 
escola e adequar o que for 
necessário, assegurando a 
participação da família e da criança 
e do adolescente nesse processo, 
atendendo a especificidade de cada 
território. 

 
2020 – 2027 
 
21  escolas 
municipais 
por ano, 
totalizando 
as 147 
escolas 
existentes 
no 
município 

 
Quantidade das 
reuniões realizadas 
com registro em 
Listas de Presença e 
levantamento do que 
foi adotado para 
conter a evasão 
escolar de crianças 
e adolescentes 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

 
Ampliar a oferta de serviços 
para a educação de crianças 
e adolescentes com 
deficiência (Atendimento 
Educacional Especializado – 
AEE) e garantir a qualidade 
do ensino para alunos deste 
segmento. 

 
- Aumentar o número de vagas para 
crianças e adolescentes  com 
deficiência nas escolas públicas 
municipais. 
- Disponibilizar  profissionais da rede 
de educação para atuar diretamente a 
crianças e adolescentes com 
deficiência nas escolas públicas 
municipais. 

 
 
 
2020-2030 

Continuo 

 
Número de crianças 
e adolescentes com 
deficiência 
matriculados nas 
redes de ensino 
municipal, 
estabelecendo 
comparativo com os 
anos anteriores. 
 
 
 

 
 
 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

 

 
Número de 
profissionais 
disponibilizados 

 
Realizar o acompanhamento 
da frequência do aluno em 
cumprimento ao requisito 
Programa Bolsa Família, 
promovendo uma atenção 
especial aos alunos que 
apresentam  risco de evasão. 

 
- Diminuir o número de 
cancelamentos do benefício do Bolsa 
Família devido a evasão escolar. 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
Controle do número 
de crianças e 
adolescentes que 
evadiram da escola 
anualmente. 

 
Secretaria 
Municipal de 
Educação e  
 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 
 

 
Ampliar o número de vagas 
destinadas a crianças e 
adolescentes na rede 
educacional. 

 
Mapear o 2º distrito do 
município para que se tenha 
abertura de novas escolas ou 
ampliação de vagas nas 
escolas já existentes para que 
um maior número de crianças 
e adolescentes  tenham 
acesso as escolas próximas a 
sua residência. 
 

 
- Ampliação do número de vagas na 
rede de ensino municipal no 2º distrito 
do município. 

 
2020-2023 

 
Número de vagas 
abertas nas escolas 
do 2º distrito do 
município e 
quantitativo de 
crianças e 
adolescentes 
residentes neste 
território 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

 

 
Levantar o número de 
crianças de 0 – 05 anos 
(primeira infância) que não 
conseguem acessar a rede 
educacional. 

 
- Ampliação do número de vagas nas 
creches municipais 
 
- Criação de ao menos 01 creche 
municipal para atender a primeira 
infância em cada distrito do 
município. 

 
2020-2026 

 
Número de vagas 
abertas nas creches 
por distrito 
anualmente. 
 
Número de creches 
criadas e vagas 
abertas por distrito 
anualmente. 
 

 
2020-2026 
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Melhor os serviços ofertados na 
rede educacional para crianças 
e adolescentes 
 
 
 
 
 

 
Desenvolver ações 
específicaspara atender as 
crianças e adolescente com 
defasagem de ensino. 

 
- Implementar e Implantar um Projeto 
de Aprendizagem (Nivelamento) em 
todas as escolas do município. 

 
2020 – 2026 

 
Número de crianças 
e adolescentes 
incluídos no Projeto 
de Aprendizagem 
(nivelamento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

 

 
Realizar a manutenção das 
salas e aquisição recursos 
multifuncionais 

 
- Revitalizar a infraestrutura e adquirir 
recursos multifuncionais para todas 
as escolas do município. 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
Número de escolas 
revitalizadas e 
listagem dos 
equipamentos 
adquiridos por 
escola. 
 

 
Proporcionar a 
formação continuada dos 
profissionais da rede de 
educação de todos os níveis 
e modalidades 
 

 
Promover 01 encontro anual de 
formação continuada aos 
profissionais da educação. 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
- Número de 
participantes em 
cada capacitação 
anual 

 
Promover o acesso e 
permanência na escola a 
todas as crianças e 
adolescentes inclusive 
indígenas, quilombolas, 
refugiados e outras que 
porventura aparecerem. 
 

 
- Promover 01 atividade anual em 
cada escola que aborde a questão 
dos: indígenas, quilombolas e 
refugiados 

 
2020-2030 

Contínuo 

 
Registros fotográficos 
das atividades 
realizadas. 

 
Fazer adaptação da estrutura 
física e mobiliária para os 
alunos com deficiência 
garantindo a acessibilidade, 
bem como prevenir situações 
de riscos, adotando 
estratégias para casos de 
emergência. 
 

 
- Revitalizar a infraestrutura das 
escolas, garantindo acessibilidade e 
adotando estratégias para casos de 
emergência. 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
Número de escolas 
revitalizadas, no que 
tange acessibilidade 
e condiçõesde saída 
em emergências. 

 

 
Identificar o número de 
crianças e adolescentes 
matriculadas em Educação 
Jovens e Adultos, visando 
reconhecer a real demanda 
do município neste âmbito. 

 
- Estimular a finalização dos estudos 
aos jovens que não concluíram o 
Ensino Fundamental e Médio, por 
meio da inserção no EJA. 

 
2020-2031 

 
Número de jovens 
inseridos no EJA 
anualmente 

 
Garantir que crianças e 
adolescentes sejam assistidos 
em todas as suas necessidades 
dentro do âmbito da saúde 
desde o período do pré-natal até 
a criança completar mil dias 
devida. 

 
Fortalecer e desenvolver um 
programa de atendimento à 
mulher no período do pré-
natal, parto, puerpério e até 
as crianças completarem mil 
dias de vida 

 
Reabertura de unidades de saúde em 
obra e criação de mais leitos nas 
unidades de saúde já existentes 

 
2020-2023 

 
Número de leitos 
criados e reabertos 
para atender as 
gestantes do 
município. 
 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
 
Contratação de profissionais para 
aumento efetivo do atendimento de 
gestantes e crianças nas unidades de 
saúde já existentes 

 
2020-2023 

 
Número de 
profissionais 
contratados e suas 
respectivas 
especialidades e 
áreas de atuação. 
 

 
Aumento do quantitativo de Equipe de 
Saúde da Família. 

 
2020-2023 

 
 
Manter os serviços 
odontológicos existentes no 
município em pleno 
funcionamento, ampliando o 
número de atendimentos para 
crianças e adolescentes de 
forma equilibrada em todos os 
distritos. 

 
Aumentar o número de 
atendimentos a crianças e 
adolescentes nos Centros de 
Especialidades 
Odontológicas, polos de 
serviços odontológicos e nos 
equipamentos que contam 
com serviços odontológicos. 
 

 
Ampliar o número de crianças e 
adolescentes contempladas por 
serviços odontológicos. 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
Estatística com o 
número de crianças e 
adolescentes 
atendidos pelos 
serviços 
odontológicos do 
município. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Coordenação 
de Saúde 
Bucal 

 

 
Criar um Centro de 
Especialidade Odontológica 
(CEO) no 2º e 4º distrito do 
município para ampliar o 
número de crianças e 
adolescentes atendidos. 
 

 
Inaugurar dois novos Centros de 
Especialidade Odontológica (CEO) 
no 2º e 4º distrito do município 

 
2021-2022 

 
Número de crianças 
e adolescentes 
beneficiados pelos 
dois novos 
equipamentos 
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Manter os serviços 
odontológicos já existentes no 
município, garantindo a 
continuidade dos 
atendimentos já realizados a 
crianças e adolescente. 

 
Continuar promovendo os serviços 
odontológicos já existentes no 
município, garantindo infraestrutura e 
recursos humanos 

 
2020-2030 
Contínuo 

 
Estatística com o 
número de crianças e 
adolescentes 
atendidos pelos 
serviços 
odontológicos do 
município e o número 
de profissionais que 
atuam nestes 
serviços 

 
Ampliar e inaugurar o tipo de 
atendimento Clínica de Bebê 
em todos os Centros de 
Especialidade Odontológica 
(CEO) 
 

 
Ampliar o tipo de atendimento Clínica 
de Bebê para todos os Centros de 
Especialidade  Odontológica (CEO) 

 
2021-2022 

 
Número de bebês 
beneficiados por 
esse tipo de 
atendimento. 

 
Ampliar o número de leitos nas 
maternidades existentes no 
município de Duque de Caxias 

 
Aumentar o número de partos 
no município visando diminuir 
a diferença entre o número de 
pré-natais e partos. 
 

 
Ampliar o número de partos 
realizados dentro do município 

 
 
 
 
 
2020-2030 
Contínuo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estatística com o 
número de 
partosrealizados 
anualmente no 
município  

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
 

 
Aumentar o acompanhamento 
de puerpérios, visando 
atender todas as mulheres 
que tiveram filhos 
 

 
Ampliar o número de 
acompanhamento de puerpérios 

 
Estatística com o 
número de 
puerpérios 
anualmente 
acompanhados 
 

 
Aumentar  o número de 
profissionais  que atuam 
nas maternidades e expandir 
a cobertura. 
 

 
Ampliar o número de profissionais 
que atuam nas maternidades. 

 
Número de 
profissionais atuando 
nas maternidades 
 

 
Ampliar o acompanhamento da 
saúde das gestantes e das 
crianças nascidas vivas no 
município até os 1.000 dias de 
vida (primeiro dia de vida da 

 
Aumentar as ações no 
atendimento promovido pelas 
maternidades, no que tange a 
realização dos testes 
referentes a saúde da 

 
Ampliar o número de crianças até 02 
anos de idade acompanhadas pela 
rede de saúde 

 
Estatística com o 
número de crianças 
até 02 anos de idade 
acompanhadas pela 
rede de saúde. 

 

criança até 02 anos de vida) 
 
 
 
 

criança, tais como: Teste do 
Pezinho, da Orelhinha; do 
Olhinho; e realização das 
primeiras doses de vacinas e 
viabilização dos principais 
documentos básicos. 
 

2020-2030 
Contínuo 
 
 

 
Ampliar a rede de saúde mental 
para atendercrianças e 
adolescentes em todos os 
distritos do município 

 

 
Aumentar o número de 
unidades de atendimento às 
crianças e adolescentes que 
apresentam algum tipo de 
deficiência em todos os 
distritos do município. 
 

 
Ampliar o número de crianças e 
adolescentes com deficiência 
atendidas no município de Duque de 
Caxias em todos os distritos. 

 
Estatística com o 
número de crianças e 
adolescentes com 
deficiência atendidas. 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
 
Coordenação 
de Saúde 
Mental 

 
Intensificar os programas de 
conscientização sobre os 
direitos inerentes pessoa com 
deficiência: física, mental, 
transtorno do espectro 
autismo, dentre outros. 

 
Ampliar o número de campanhas e 
programas de conscientização 
referente a criança e adolescente 
com deficiência. 

 
Relação dos 
programas e 
campanhas realizadas 
para crianças e 
adolescentes com 
deficiência 
anualmente. 

Conselho de 
Defesa dos 
Direitos da 
Pessoa com 
Deficiência, 

Secretaria  
Municipal e 
Saúde, de  

Secretaria 
Municipal 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

 
Coordenação 
de Saúde 
Mental 

 
Implantar Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto Juvenil 
(CAPSIJ) em cada um dos 
distritos do município 

 
Criar três (03) CAPSIJ, nos seguintes 
distritos do município: 2º; 3º 4º. 

 
2021 
2022 
2023 

 
Número de CAPIJ 
criados e crianças e 
adolescentes 
atendidos anualmente. 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde;  
 
Coordenação 
de Saúde 
Mental 
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Manter e ampliar o serviço de 
transporte a crianças e 
adolescentes com deficiência 
para fins de atendimento a 
rede de saúde mental. 

 
 
Continuar promovendo e ampliar o 
número de transportes que 
possibilitam o deslocamento de 
crianças e adolescentes com 
deficiência para 
atendimento  a rede de saúde mental. 

 
 
 
 
 
 
2020-2030 
Contínuo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2030 
Contínuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Número de crianças 
e adolescentes com 
deficiência 
beneficiadas pelo 
serviço de transporte 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde;  
 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 
 
Coordenação 
de Saúde 
Mental 
   

 
Ampliar a parceria entre poder 
público e instituições da 
sociedade civil que atuam 
com crianças e adolescentes 
que apresentam algum tipo de 
deficiência. 

 
Renovar e aumentar o número de 
convênios entre o poder público e as 
instituições da sociedade civil que 
realizam trabalho com crianças e 
adolescentes que apresentam algum 
tipo de deficiência. 

 
Relação de 
instituições que 
realizam trabalho 
com crianças e 
adolescentes 
conveniadas e 
número de crianças e 
adolescentes com 
deficiência beneficias 
 

 
Conselho de 
Defesa dos 
Direitos da 
Pessoa com 
Deficiência 
 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde;  
 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 
 
Coordenação 
de Saúde 
Mental 
 

 

 

 
Ampliar a rede de prevenção 
das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), incluído 
HIV/ AIDS, no sentido de manter 
o número zerado de casos HIV/ 
AIDS notificados, e 
principalmente atuar no 
acompanhamento de crianças e 
adolescentes com casos 
confirmados. 

 
Aumentar o número de 
campanhas de 
conscientização e prevenção 
a IST’s e HIV/ AIDS em 
escolas e instituições que 
trabalhem com adolescentes 

 
Elevar o número de 
campanhas de conscientização e 
prevenção a IST’s e HIV/ AIDS, 
visando diminuir o número de 
pessoas infectadas 

 
Número de 
campanhas e ações 
de prevenção e 
conscientização 
sobre a IST’s e HIV/  
AIDS realizadas nas 
escolas. 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde; 

 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

 
Manter acompanhamento a 
crianças e adolescentes 
diagnosticadas com 
HIV/AIDS e outras IST’s no 
município de Duque de 
Caxias, estimulando a 
continuidade no tratamento 
 

 
Zerar o nível de crianças e 
adolescentes que abandonam o 
tratamento paraHIV/AIDS 

 
2020 – 
2026 

 
Estatística crianças e 
adolescentes que 
realizam tratamento/ 
acompanhamento 
para HIV/ AIDS 

 
Secretaria 
Municipal de  
 Saúde 

 
Ampliar a parceria entre poder 
público e instituições da 
sociedade civil que atuam 
com crianças e adolescentes 
e a questão de IST’se HIV/  
AIDS 
 

 
Aumentar as parcerias e 
investimentos entre poder público e 
sociedade civil, no sentido de diminuir 
os casos de crianças e adolescentes 
diagnosticadas com IST’s e HIV/ 
AIDS 

 
 
 

2020 – 2030 
contínuo 

 

 
Número de parcerias 
realizadas e 
investimento feito 
para combater o 
aumento de casos de 
IST’s e HIV/ AIDS 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
Conselho 
Municipal 
de Saúde 
 

 
Ampliar a rede de prevenção 
das Infecções Sexualmente 
transmissíveis – IST e 
HIV/AIDS. 

 
Apoiar100%arealizaçãodo 
acompanhamento das 
gestantes para eliminaçãoda 
transmissão vertical de Sífilis eHIV. 

 
Número de 
criançasmenores de 
05 anos notificados 
com HIV/AIDS e 
Sífilis congênita 
anualmente 
 

 
Secretaria 
Municipal de 
 Saúde 

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

 
Promover ações que 
fortaleçam as políticas de 
erradicação da fome junto as 
crianças e os adolescentes 

 
Garantia de que a alimentação 
oferecida pela rede de sistema de 
garantia de direitos esteja em 
conformidade com as diretrizes 
nacionais. 
 

 
 
 
 
 
 

2020 – 2030 

 
Número de ações 
realizadas 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 
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nutricional  
Desenvolver ações que 
divulguem a importância de 
uma alimentação correta 
desde a gestação, e a saúde 
alimentar de crianças e 
adolescentes 

 
Realização de oficina educativas com 
Responsáveis sobre alimentação 
correta de crianças e adolescentes 
em unidades  educacionais  e de 
saúde 

contínuo 
 

 
Número de oficinas 
realizadas 
anualmente sobre a 
importância da 
alimentação. 

 
Realizar ações que abordem a 
temática da obesidade infantil 

 

 
Realização de oficinas educativas 
com crianças, adolescentes e 
responsáveis sobre alimentação e 
combate ao sobrepeso e obesidade 
em unidades educacionais e de 
saúde     
 

 
Número de oficinas 
por realizadas ano 
sobre obesidade 
infantil 

 
Garantir a oferta de ensino 
profissionalizante de qualidade, 
integrado ao ensino médio, com 
fomento à inserção no mundo do 
trabalho para adolescentes a 
partir dos 16 anos. 

 
Ofertar cursos 
profissionalizantes para 
adolescentes, por meio de 
convênio com instituições 
educacionais e pelas 
instituições públicas que já 
realizam este trabalho. 
 

 
Ampliar a oferta de vagas em ensino 
profissionalizante para os 
adolescentes a partir dos 16 anos 
 

 
2020-2021 

 
Número de 
adolescentes 
inseridos em cursos 
profissionalizantes 

 
Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
 
Secretaria 
Municipal de 
Trabalho e 
Renda 

 
 
Ampliar o acesso do 
adolescente ao mundo do 
trabalho a partir de 14 anos de 
idade, conforme Lei da 
Aprendizagem Nº 10.097 de 
2000. 

 
Fiscalizar o cumprimento Lei 
da Aprendizagem Nº 10.097 
de 2000 nas empresas. 

 
Fiscalização em 100% das empresas 
acerca do cumprimento Lei da 
Aprendizagem Nº 10.097 de 2000 

 
2020-2021 

Número de empresas 
fiscalizadas e 
levantamento de 
adolescentes 
beneficiados pela Lei 
da Aprendizagem. 

 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Trabalho e 
Renda 

 

 
Estabelecer convênios com 
instituições educacionais; 
empresas privadas e órgãos 
de garantia de direitos para 
execução do projeto jovem 
aprendiz, tendo em vista a 
inserção no mundo do 
trabalho 
 

 
 
Ampliação de convênios 

 
2020-2021 

 
 
Número de vagas 
ofertadas 

 

 
Ampliar a oferta de vagas no 
programa de aprendizagem 
de acordo com a legislação 
vigente 

 
Realização de campanha e parceria 
com associações comerciais, 
industriais e empresas, buscando o 
cumprimento da lei de jovem 
aprendiz, especialmente para 
adolescentes em maior 
vulnerabilidade social, MSE e com  
deficiência 

 
2020-2021 

 
 
 
Número de vagas 
ofertadas 

 
 

Secretaria 
Municipal 
de Trabalho 
e Renda 

 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Trabalho e 
Renda 

 
Monitorar a execução das 
metas já estabelecidas em 
relação a Lei de 
Aprendizagem 

 
Monitoramento e 
Acompanhamento 

 
2020 – 2030 

Contínuo 

 
Relatório de 
Monitoramento e 
Avaliação do 
cumprimento da Lei 
da Aprendizagem 

 
Incentivar e propiciar espaços 
de discussão sobre a Lei de 
Aprendizagem 
 

 
Realizar reuniões com os membros 
do Comitê de discussão da Lei de 
Aprendizagem 

 
2020 – 2030 

contínuo 

 
Atas das reuniões do 
Comitê da Lei de 
Aprendizagem 

 
Garantir a convivência familiar e 
comunitária a partir do 
fortalecimento de competências 
familiares em relação à proteção 
integral e educação em direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes no espaço de 
convivência familiar e 
comunitária 

 
Realizar campanhas 
educativas para as famílias, a 
fim de assegurar os direitos 
das crianças e adolescentes 
 

 
Realização de ações educativas 
contínuas junto as famílias acerca 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2030 
contínuo 

 

 
Número de ações 
realizadas e lista de 
presença dos 
encontros 

 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

 
Estruturar os equipamentos 
públicos que fortaleçam os 
vínculos familiares e  
comunitários. 
 

 
Melhoria de 100% nos equipamentos 
da proteção básica da Assistência 
Social. 

 
Número de 
equipamentos 
beneficiados 

 
Promover formação 
continuada aos técnicos 
da proteção básica 
 

 
Realização de Cursos de 
Capacitação aos técnicos da 
proteção básica anualmente. 

 
Número de 
Profissionais 
capacitados 

 
Incentivar parcerias entres os 
CRAS e as organizações que 
atuem com o SCFC 

 
Aumentar o número de parcerias com 
as instituições da sociedade civil que 
atuem na convivência familiar e 

 
Relação das 
parcerias realizadas 
e ampliadas 
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 comunitária. 

 
Assessorar as ações das 
organizações da sociedade 
civil no que diz respeito ao 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários 

 
Prestar assessoria e consultoria as 
organizações da sociedade civil no 
que diz respeito ao fortalecimento  
dos vínculos familiares e comunitários 
quando houver demanda. 
 

 
Relação das 
instituições 
beneficiadas 

 
Capacitar atores envolvidos 
com o SCFC das 
organizações da sociedade 
civil. 
 

 
Realização de Cursos de 
capacitação anualmente 

 
Número de 
Profissionais 
capacitados 

 
Garantir o registro civil e acesso  
as demais documentações 
básicas a todas crianças e 
adolescentes através da 
ampliação de serviços. 

 
Garantir a emissão do 
Registro de Nascimento para 
todos os recém- nascidos 
antes da alta hospitalar, 
incluindo os nascidos em 
hospitais particulares. 

 
Zerar o número de crianças nascidas 
sem registro civil. 

 
Levantamento de 
crianças e 
adolescentes sem 
registros 
identificados na rede 
de atendimento 

 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

Conselhos 
Tutelares 

 

  

 
Promover campanhas para 
divulgar a importância do 
registro civil e demais 
documentações 
 

 
Realização de campanhas itinerantes 
em unidades de educação e saúde de 
forma contínua 

 
Número de 
campanhas 
realizadas 

 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

  
Promover a emissão das 
documentações básicas as 
crianças e adolescentes. 

 
Aumentar o número de postos de 
atendimento e ações sociais de 
retirada da documentação básica. 

 
Número de postos de 
atendimento criados 
e ações realizadas. 

 

 
Fomentara cultura brasileira e a 
municipal a partir da história 
indígena, quilombola e afro- 
brasileira cumprindo às Leis 
10.639/03 e  11.645/08 

 
Realizar melhorias na 
biblioteca municipal, deixando 
mais atrativa e interativa para 
criança e adolescente. 
 

 
Revitalização da Biblioteca Municipal 

 
2020-2022 

 
Relação das 
melhorias 
promovidas na 
biblioteca municipal 

 
Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

 
Secretaria 
Municipal de 
de 
Educação 
 

 
Capacitar os profissionais que 
atuam nas bibliotecas. 

 
Realização de Curso de Capacitação 
anual aos funcionários que atuam na 
biblioteca municipal 
 

 
2020-2022 

 
Número de 
profissionais 
capacitados 

 
Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

 
Incentivar as escolas de todo 
município a organizar 
passeios para biblioteca, a fim 
de divulgá-la e despertar o 
interesse das crianças pelo 
espaço. 

 
Campanha Educativa nas escolas do 
município pelo menos 01 a cada mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2030 
Contínuo 

 

 
Número de escolas 
beneficiadas 

 
Secretaria 
Municipal de 
Cultura e 
Turismo 

 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 
 

 
Promover oficinas e 
apresentações artísticas 
gratuitas nos espaços 
escolares com temáticas que 
abordem a questão: indígena, 
quilombola, cultura afro-
brasileira, Sustentabilidade 
socioambiental e direitos 
humanos. 
 

 
 
01 Oficina em cada escola municipal 
ao mês. 

 
Relação das Oficinas 
Socioeducativas por 
escola com temas e 
público beneficiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 

Cultura e 
Turismo 

 

 
Disponibilizar transportes e 
organizar através das escolas 
municipais passeios para o 
museu vivo do São Bento e 

 
Realizar Passeios Escolares com 
garantia de transporte nas escolas do 
município pelo menos 01 escola a 
cada 

 
Relação dos 
passeios realizados 
por escola e público 
beneficiado 
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outros pontos culturais 
existentes no município. 
 

Mês 

 
Criação de novos polos de 
viabilização a cultura em 
todos os distritos, tais como 
museus; sala de leitura; 
teatros; brinquedoteca. 
 
 

 
Aumento dos polos culturais 
existentes no município 

 
Relação dos novos 
polos de viabilização 
a cultura criados 

 
Investimento nos projetos 
culturais já existente no 
município 
 

 
Ampliar o investimento em projetos 
culturais já existentes 

 Número de crianças 
e adolescentes 
beneficiados por 
projetos culturais 

 
Realização de eventos 
municipais itinerantes em 
todos os distritos de Duque de 
Caxias, com o intuito de 
Manifestação da cultura 
brasileira e municipal 
 

 
Realização de 02 eventos culturais 
itinerantes no município anualmente 
Beneficiando todos os distritos. 

 
Incentivo às atividades: 
circenses, de dança, teatrais, 
voltadas para crianças e 
adolescentes, visando 
ampliar e fortalecer esse tipo 
de atividade cultural. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aumento das parcerias com 
instituições que promovam atividades 
circenses de dança e teatrais. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
EIXO II: PROTEÇÃO E DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
 

Objetivo 
 

Ações 
 

Metas 
 

Prazo de 
Execução 

    Monitoramento 
 

 
Responsáveis 

 Indicadores de 
resultados 

 
Programar as estratégias de 
divulgação e compartilhamento 
das informações para o combate  
ao trabalho infantil, visando o 
enfrentamento da temática em 
todos os distritos do município. 

 
Divulgar e compartilhar entre 
os setores do município 
informações para o combate 
ao trabalho infantil 
 

 
Atingir 100% da população com 
informações referentes ao combate 
do trabalho infantil 

 
 
 
 

2020 – 2030 
Contínuo 

 

 
Registros das Ações 

 
Conselhos  
Tutelares  
Secretaria 
Mun. Saúde 

 
Fomentar ações 
comemorativas em todos os 
setores envolvidos no dia 
12/06 (combate ao trabalho 
infantil). 
 

 
Realizar ações de grande impacto 
uma vez ao ano no mês da referida 
data sobreo combate ao trabalho 
infantil. 

 
Registros das Ações 

 
Todas as 
Secretarias e 
Sociedade 
Civil 

 
Resgatar o grupo de trabalho 
intersetorial para planejamento, 
execução e monitoramento das 
ações de combate ao trabalho 
infantil no município. 

 
Realizar as oficinas, iniciadas 
em 2018 para planejamento 
das ações, através do grupo 
de trabalho - GT composto 
por técnicos estatutários 
formalizados em portarias. 
GT composto por: MP, 
Assistente Social (conselho 
tutelar), MT, Secretaria  
municipal de  Trabalho e 
Renda, Saúde, Educação 
 

 
Realizar uma Oficina ao mês 

 
Registros das 
Ações e Lista de 
Presença das 
oficinas 

 
Todas as 
Secretarias e 
Sociedade 
Civil 

 
Ampliação das atividades para 
prevenção e atenção a crianças e 
adolescentes usuários e 
dependentes de álcool e outras 
drogas. 

 
Desenvolver campanhas 
preventivas acerca do uso de 
álcool e drogas por crianças e 
adolescentes. 

 
Levantamento das instituições que 
realizam atendimento a crianças e 
adolescentes usuários de álcool e 
droga. 
 

 
2020-2021 

 
Listagem das 
instituições 
levantadas 
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Sistematização das informações e 
desenho de rede de conscientização 
do uso de drogas por crianças e 
adolescentes. 
 

 
2022 

 
Elaboração da 
rede de 
atendimento com 
os fluxos 

 
 

Secretaria 
Municipal  de 

Saúde 
 

 
Viabilização das campanhas e 
programas de prevenção do consumo 
de drogas por crianças e 
adolescentes. 
 

 
2020-2022 

 
Registro da 
Campanha 

 
Promover a implementação 
permanente dos programas de 
prevenção e atenção a crianças e 
adolescentes usuários de drogas. 
 

 
2023-2024 

 
Relatório preliminar 
de implementação 

 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
Consolidação e regulamentação 
das campanhas de prevenção 
com períodos pré- estabelecidos 
 

 
2025 – 2027 

 
 
 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

 

 
Levantamento dos resultados das 
campanhas de prevenção 
 

 
2028 

 
Relatório de Impacto 

 
Trabalhocom o foco no resultado do 
levantamento, continuidade das 
campanhas de prevenção 
 

 
2029 – 2030 

 
Relatório de 
Impacto 

 
Regulamentar o fluxo de 
atendimento dos órgãos para 
combate ao uso de 
substância psicoativa. 

 
Levantamento dos órgãos 
envolvidos no combate ao uso de 
substância psicoativa. 
 

 
2020-2022 

 
Resultado do 
levantamento 

 
Início das atividades nas instituições 
capacitações e oficinas com os 
envolvidos. 

 
2023-2027 

 
Número de 
capacitações 

 

 
Cadastro dos indivíduos, 
familiares e rede de serviços 
voltada para os usuários de 
substâncias psicoativas. 

 
2028-2029 

 
Relatórios gerados 
pelo sistema de 
atendimento e 
análise da rede de 
atendimento 
 

 
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 – 
SINASE – Lei Nº 12.594 de 2012. 

 
Realizar uma pesquisa 
diagnóstica da situação do 
SINASE no município, as 
diretrizes, os objetivos, as 
metas, as prioridades e as 
formas de financiamento e 
gestão das ações de 
atendimento para os 
próximos 10 (dez) anos 
seguintes. 
 

 
 
Realização Pesquisa 
diagnóstico da situação SINASE 
no município 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2020-2023 

 
 
Resultado da 
Pesquisa 
Diagnóstico 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

 
Contribuir para a ampliação 
das atividades referentes a 
execução da medida de 
Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) 
 

 
Ampliar vagas para adolescentes 
em cumprimento de medida 
socioeducativa 
 
 
 

 
 

2020-2026 

 
Número de vagas 
ampliadas 

  
Aumentar o acesso dos 
adolescentes em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas aos 
programas, projetos e 
serviços ofertados pela 
política de educação. 

 
Divulgar e ampliar as vagas 

 
 

2027-2029 

 
Número de vagas 
preenchidas 

Sec. Municipal 
de Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos;  
 
Sec. Mun.  de 
Educação;   
 
Sec. Mun. de 
Trabalho e 
renda. 
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EIXO III: PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
Objetivo 

 
Ações 

 
Metas 

 
Prazo de 
Execução 

Monitoramento  
Responsáveis 

Indicadores de 
Resultados 

 
 
 

 
 
Fortalecer a participação da 
criança e do adolescente, dando 
voz aos acontecimentos 
pertinentes a sua comunidade e 
ao meio em que vive dando 
visibilidade ao Art. 15 da ECA 
estabelecido na CF 88. 

 
Aumentar a participação de 
crianças e adolescentes nos 
encontros realizados por 
órgão governamentais  e não 
governamentais sobre 
assuntos a realidade do 
mundo em que vivem. 
 

 
Aumentar o número de 
participação de crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual e 
contínuo 

 

 
Número de 
crianças e 
adolescentes 
Envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

CMDCA 

FMDCA 

 

 
Aumentar a atuação das 
crianças e adolescentes na 
organização dos encontros 
monitorados por equipes de 
profissionais para a 
participação efetiva dos 
direitos e deveres segundo o 
ECA art. 15 
 

 
 
Aumentar o número de atuação de 
crianças e adolescentes. 

 
Número de 
crianças e 
adolescentes 
envolvidos. 

 
Promover ações e debates 
que dizem respeito aos 
direitos das crianças e 
adolescentes contando com a 
participação deste público, 
manifestando suas opiniões. 
 

 
Realizar atividades de debate com 
crianças e adolescentes participando 
e emitindo opinião. 

 
Número de 
crianças e 
adolescentes 
envolvidos. 

 
Fomentar rodas de conversa 
viabilizando a oportunidade 
de crianças           e        
adolescentes participar 
expondo suas ideias. 
 

 
Realizar atividades com crianças e 
adolescente tendo direito a voz 

 
Número de 
crianças e 
adolescentes 
envolvidos 

 

 
Criar um comitê e espaço 
para adolescentes realizarem 
reuniões levando demandas, 
anseios, ideias no seu serviço 
e atenção de todos 
processos sociais. 
 

 
Criação de um comitê para 
adolescentes. 

 
2020-2021 

 
Ata das reuniões do 
Comitê 

 
CMDCA 

 
Criação de um grêmio 
estudantil nas instituições 
governamentais e não 
governamentais, para garantir 
a participação efetiva deles, 
dando visibilidade e escuta as 
ações que 
serão propostas por estes 
jovens. 
 

 
Criação de grêmio   
estudantil. 

 
2020-2022 

 
Pauta das 
discussões 
promovidas 

 

 

CMDCA 
 

FMDCA 

 
Organizar fóruns com temas 
dinâmicos, tendo a criança e 
adolescente o protagonista. 

 
Realização de 01 fórum anual voltado 
para o protagonismo de crianças e 
adolescentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2030 
Contínuo 

 

 
Registro do fórum 

 
Capacitar jovens nos 
assuntos pertinentes a 
política para que tenham 
senso crítico. 
 

 
Realizar 01 curso anual. 

 
Número de 
jovens que 
participaram. 

 
CMDCA 

 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

FMDCA 

 
 
Promover a integração da 
criançae adolescente nos 
conselhos de direitos para 
que sejam voz e tenham 
conhecimento das ações 
promovidas. 

 
 
 

 
Intensificar a participação de 
crianças e adolescentes nas 
reuniões do Conselho da Criança e 
do Adolescente. 

 
Livro de Assinatura 

 

 

 

 

CMDCA 
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 FMDCA 

 

  
Potencializar os fóruns com 
compromisso histórico de 
popularizar a prática social e 
realização periódica de 
conferências 

 
Intensificar a participação de 
crianças e adolescentes nos fóruns 

 
Registro do fórum 

 
Promover a organização de 
uma plenária convidando 
adolescentes de diferentes 
grupos, redes e movimentos, 
construindo temas e 
atividades estratégicas para o  
Município. 
 

 
Realização de 01 plenária anual. 

 
 
 
Registro da 
Atividade 
 

 
Promover rodas culturais 
através do teatro, poesia 
música em que os jovens 
sejam os participantes e 
protagonistas. 
 

 
Realização de 01 atividade cultural 
semestral. 

 
CMDCA 
 
Secretaria 
Municipal 
Cultura e 
Turismo 
 
FMDCA 
 

 
Participação através de 
ampliação de políticas públicas 
utilizando-se os meios de 
comunicação. 

 
Criação de mecanismos 
eficientes para fortalecer e 
evidenciar a divulgação dos 
comitês voltados para a 
formação dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 

 
Melhorar a divulgação das 
informações sobre encontros ou 
atividades que envolvam diretos da 
criança e do adolescente. 

 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2030 

 
 
 
 
 
 
 
Número de 

 

 

 

CMDCA 

 

 
Criação de programas nas 
redes sociais com conteúdo e 
temas monitorados por 
profissionais com a finalidade 
de despertar interesse 
cultural de crianças e 
adolescentes. 
 

 
Criar programas nas redes sociais. 

Contínuo 
 

crianças e 
adolescentes 
envolvidos 

 

FMDCA 

 

 
Ampliar o monitoramento das 
políticas públicas através de 
ações, pesquisas, avaliações e 
reuniões. 

 
Participação efetiva nas 
reuniões dos conselhos dos 
direitos da criança e 
adolescente no exercício da 
cidadania conscientizando o 
conhecimento nas ações 
coletivas na defesa aos seus 
direitos. 
 

 
Ampliação da participação da 
sociedade nas reuniões ordinárias 
do Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente. 

 
 

CMDCA 
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EIXO IV : CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

 
Objetivo 

 
Ações 

 
Metas 

 
Prazo de 
Execução 

 
Monitoramento 

 
 
Responsáveis 

 
Indicadores de 

Resultados 
 

 
Garantir o pleno funcionamento 
com infraestrutura física, 
orçamentária e clareza sobre a 
secretária que realizará a 
ordenação do conselho de 
direitos da criança e do 
adolescente, assegurando seu 
caráter paritário, deliberativo, 
controlador e a natureza 
vinculante de suas decisões. 
 

 
Garantir a manutenção, 
espaço físicos, materiais de 
consumos e 
administrativos. para o 
funcionamento do conselho de 
direitos da criança e do 
adolescente no município 

 
Manter de forma integral o pleno 
funcionamento do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
 
 
2020 – 2030 
contínuo 
 

 
Infraestrutura 
adequada para 
realização dos 
trabalhos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria de 
Assistência 
Social e 
Direitos 
Humanos 

 

 
Garantir equipe administrativa 
para operação com eficiência 
do conselho de direitos da 
criança e do adolescente no 
município. 
 

 
Garantir equipe administrativa do 
Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

 
Equipe 
administrativa 
completa. 

 
Qualificar as atribuições do 
conselho de direitos da criança 
e adolescente para formular, 
acompanhar e avaliar as 
políticas públicas e dos 
conselheiros tutelares para 
promover a proteção. 

 
Desenvolver treinos sobre 
gestão defundos e gestão de 
políticas para crianças e 
adolescentes voltadas aos 
conselheiros de direitos e 
tutelares. 
 

 
Dois Cursos anuais: um sobre gestão 
de fundos e outra sobre gestão de 
Políticas para crianças e 
adolescentes. 

 
 
2020-2023 

 
Número de 
conselheiros de 
direito e tutelares 
participantes. 
 

 
Possibilitar cursos por meio da 
modalidade presencial ou 
EAD para conselheiros 
tutelares.  
 

 
01 Curso anual de formação 
continuada para Conselheiros 
Tutelares 

 
2020 – 2030 
Contínuo 

 
Desenvolver treinos sobre 

 
01 Curso promovido para instituições 

 
2020-2021 

 
Número de 

 

MIROSC. que realizam trabalho com crianças e 
adolescentes. 

participantes no 
curso 
 

 
Levantamento de 
temas e prioridades 
de treinos 

 
01 Curso anual sobre a temática 
crianças e adolescentes para 
pessoas que realizam trabalho na 
área. 

 
2022 – 2029 

 
Ampliar e incentivar a  
sociedade civil na sua 
organização em rede fóruns, 
comitês para evidência e 
controle social das políticas 
públicas de direitos de criançae 
adolescente. 

 
Possibilitar espaços de 
participação de nas 
ações do conselho 
 

 
 
 
 
Divulgação das ações do 
Conselho. 
 

 
 
 
2020 – 2030 
Contínuo 

 
 
Lista de Presença 
Publicização das 
ações 
 

 
 

CMDCA 

 
Orientar e incentivar 
representatividade da 
sociedade civil para 
cumprimento do seu papel 
de controle social e não 
Individual. 
 

 
 
 

FMDCA 

 
 
 
 
Promover diagnóstico bianual 
sobre a situação de criança e 
adolescente no município. 

 
Desenvolver sistemas de 
dados para gestão de 
indicadores da infância e 
juventude. 
 

 
Realizar Pesquisa Diagnóstico. 

 
2020-2022 

 
 
 
Pesquisa 
Diagnóstica 
 

 
Sec.Assistência 
Social e Direitos 
Humanos 

 
Realizar e acompanhar 
diagnóstico anual 
qualitativo e quantitativo 
dos indicadores 
municipais. 

 
Alimentação dos dados. 

 
 
 
 
2020 – 2030 
contínuo 
 

 
Sec.Assistência 
Social e Direitos 
Humanos 

CMDCA  
  

Manutenção e 
adequação do sistema 
de informações sobre 
crianças e adolescentes. 
 

 
Alimentação dos dados. 

 
Sec.Assistência 
Social e Direitos 
Humanos 
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Garantir  transparência, 
divulgação de suas ações, 
chamamentos públicos, editais 
de captação, pregão eletrônico, 
termos de fomento e 
colaboração e fácil acesso as 
informações por parte dos 
cidadãos. 

 
Criar site para CMDCA. 
 

 
Criação do site CMDCA 

 
2020-2021 

 
 
 
Site no ar e 
atualizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMDCA 
 

 
Manter atualizados dados, 
pautas, notícias, editais e 
atas de assembleias. 
 

 
Atualização de site 

 
 
 
 
 
 
 
2020 – 2030 
contínuo 
 

 
Ter canal de divulgação 
e mecanismos de 
consulta para projetos 
aprovado. 
 

 
Atualização de canal no site. 

 

Possibilitar mecanismos 
eficientes de fortalecimento e 
incentivar ao registro junto ao 
CMDCA. 

 
Identificar e mapear as 
instituições de atendimento a 
criança e adolescente. 

  
 
Mapeamento de instituições. 

 
Listagem completa 
e atualizada de 
instituições que 
realizam 
atendimento a 
crianças e 
adolescentes. 
 

 
Conselho das organizações de 
atendimento, proteção e 
responsabilidade. 

 
Desenvolver campanhas para 
orientação e formação sobre 
ECA e atendimentos. 

 
01 Oficina Socioeducativa sobre 
ECA atual. 

 
 
 
Número de 
participantes. 
 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

EIXO V: GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

 
 

Objetivo 

 
 

Ações 

 
 

Metas 

 
Prazo de 
Execução 

 
Monitoramento 

 
 
 
Responsáveis  

Indicadores
 
de Resultados 

 
Fomentar a criação  de 
fluxograma   para 
acompanhamento, 
monitoramento  e avaliação das 
atividades  propostas no plano 
decenal. 
 

 
Acompanhar e monitorar as 
ações e metas propostas pelo 
Plano Decenal, visando 
avaliar sua efetiva realizaçãoe 
impacto gerado as crianças e 
aos adolescentes do 
município. 

 
Instituir a Comissão Intersetorial 
para  acompanhamento e 
Monitoramento do Plano Decenal. 

 
2020 

 
Acompanhamento.
 
dos indicadores 
deresultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMDCA 

 

 
Relatório 
qualitativo e 
quantitativo das 
ações realizadas. 
 

 
Garantir o acesso ao fundo da 
infância e adolescência entre as 
três esferas para as prioridades 
do plano decenal, nos 
parâmetros normativas do 
Conanda. 

 
Apresentar o diagnóstico do 
plano Decenal elaborado e 
solicitar uso do recurso para 
fins listados previstos. 

 
Produção de relatório de 
monitoramento baseado nos 
indicadores e prazos previstos sobre 
as ações do Plano Decenal dos 
Direitos Humanos das Crianças e 
Adolescentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2019 – 2030 
contínuo 

 

 
 
 
Prestação de 
Contas 
 

 
Desenvolver estratégias de 
monitoramento e avaliação de 
execução financeira do fundo 
e seus resultados. 

 
Garantia da fiscalização dos 
recursos destinados a 
implementação do presente Plano 
Decenal no âmbito das diversas 
políticas públicas 
 

 
Desenvolver campanhas de 
orientação com destinação de 

 
Promover campanhas de doação 

 
Divulgação e 
arrecadação 

 

 

recursos de IR para fundo. 

 
Elaborar edital de 
chamamento para seleção de 
projetos para destinação de 
recursos e captação do IR. 
 

. 
Elaborar edital. 

Divulgação 

 
Informar ao CONANDA sobre 
regularidade do fundo para IR. 

 
Garantia da fiscalização dos 
recursos. 

Prestação de 
Contas. 
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Apêndice B:        REGISTROS DAS REUNIÕES DO COMITÊ INTERSETORIAL 
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Apêndice C:  INSTITUIÇÕES 
 

 
INSTITUIÇÃO 

 
ENDEREÇO 

 
CONTATO/ EMAIL 

 
ABACC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 
AÇÃO DA CIDADANIA E CULTURA 

 
RUA : ALMIRANTE GRENFALL , N° 405, BL 03,  
SL 707- VILA SÃO LUIZ-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
(21) 2672 5792 MARCOS 

marcos.ferriera@instituiçãopersonalservice.org.br 

 ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
ANTÔNIO SOARES AV. MIGUEL COUTO, Nº 668- PARQUE 

LAFAIETE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
(21) 26571 3553/ (21)  2771 0976 

abas1@hotmail.com 
ABRIGO MUNICIPAL CASA COMUNITÁRIA  

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, N° 599- 
CENTRO- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
(21)  3652 5461 / (21)  2783 1306 / (21)  98022 0968 

LAR BENEFICENTE AMAR 
 
RUA BENINA, LOTE 11, QUADRA 82 – 
PARQUE PAULISTA-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
(21)  2775 3617/ (21)  9181 9208 / (21)  7874 2392 
www.larbeneficenteamar.org.br 

AMIRES - ASSOCIAÇÃO MISSÃO 
RESPLANDECER 

 
AV. ANTONIO DAVID Nº 354- PARQUE 
LAFAIETE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 
(21)  3842 8323/ (21)  99315 0859 

amiresmissao@gmail.com 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS     EXCEPCIONAIS 

 
RUA PARAIBA N°147 PAULICEIA-DUQUE DE 
CAXIAS-RJ 

(21) 26710961  

camposapaecaxias@yahoo.com.br 
ASCAC - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE APOIO 
A CRIANÇA 

ESTRADA BARÃO DO AMAPÁ, 474, LT 04 BARÃO 
DO AMAPÁ- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3659 6771/ (21) 2671-9715 

casaamiga2012@yahoo.com.br 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR RUA G, N°4 CHACARA RIOPETROPOLIS-DUAUE 
DE CAXIAS-RJ 

(21) 2677 0322 / (21) 2258 7890 

assoc.amar@acaminho.org.br 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TERRA DOS 
HOMENS 

RUA CORONEL ALBERTO DE MELO, Nº 219 / 
FDSCENTENÁRIO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3774-3063/ (21)  2524 1073/  
terradoshomens@terradoshomens.org. 

 

AEDHA - CASA ABRIGO DE REABILITAÇÃO 
BETEL 

RUA D, N° 235 – ILHA NOVA CAMPINAS- DUQUE 
DE CAXIAS-RJ 

(21)  3658 4762/  (21)  7835 3711 
abrigobetel@yahoo.com.br 

CASA FRATERNIDADE FRANCISCO DE 
ASSIS 

AVENIDA RIO DOCE N° 43SARAPUÍ-DUQUE DE 
CAXIAS-RJ 

(21)  2650 1793 /(21)  3659 3885 /(21)  3774 6885  

(21)  9348 2977 coordenacaocffa@gmail.com 

CASA DE PASSAGEM RUA MANOEL VIEIRA, S/N CENTENÁRIO-DUQUE 
DE CAXIAS-RJ 

(21)  2771 8021 crcpvjunior@yahoo.com.br 

CASA SOCIAL REVIVER AV. DR. MANOEL TELES, N° 700- CENTRO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2671 8055casasocialreviver@hotmail.com 

CEATA- CENTRO DE ATENÇÃO TOTAL AO 
ADOLECENTE 

RUA CORREIA MEIER, N° 127-25 DE AGOSTO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2673 6144 

ceata.pmdc@ig.com.br 

CEMINA - ASSOCIAÇÃO COMUNICAÇÃO 
EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO= 
SINAL DO VALE 

RUA LONDRINA, S/Nº QUADRA 10 LOTE 11- VILA 
SERRANA-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3568 4597 cemina@cemina.org.br 

CESAM- PROGRAMA ADOLESCENTE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS 

RUA LUIZ ZANCHETTA N°134- RIACHUELO (21)  3297 9800 / (21)  3297 9810 

antomylson.abreu@salesiano.br 

CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RUA ELIAS FRANCISCO PARIS, N° 343, SALA 
301/305- 25 DE AGOSTO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 1949 

atendimentobaixada@cieefrj.org.br 

CIRES- CENTRO INTEGRADO DE 
REABILITAÇÃO SARAPUI 

AV. REPUBLICA DO PARAGUAI, N°. 44- SARAPUÍ-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2674 1329 

GRUPO ESPÍRITA CONSOLADOR 
PROMETIDO 

RUA BEZERRA DE MENEZES 37 - PARADA 
ANGÉLICA- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2778 1288/ contato@consoladorprometido.org 

CREAS CENTENÁRIO RUA MANOEL VIEIRA, S/Nº - CENTENÁRIO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2771 2879 
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CRIADD- CENTRO DE RECURSOS 
INTEGRADOS DE ADOLESCENTES 

CASTRO LOPES S/N° - SARAPUÍ-DUQUE DE 
CAXIAS-RJ 

(21)  3651 1964/21 3651 1822 
criaadcaxias@degase.rj.gov.br 

ESPRO – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 
PROFISSIONALIZANTE DE PROJETO SOCIAL 

AVENIDA LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1490- 

CENTRO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  31247174 registrosocial@espro.org.br 

INSTITUTO CAMP AV. BRIGADEIRO LIMA E SILVA 1245/SL 306 - 25 
DE AGOSTO- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2783 9139  campcaxiasrj@hotmail.com 

INSTITUTO CENTRAL DE CIDADANIA RUA MANICORE PIZZARRO N° 107 JARDIM 
GRAMACHO- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 03659 2759 centraldecidadania.rio@uol.com.br 

FUNDAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA 
JESUS DE NAZARÉ 

RUA 3, N°. 644, CASA 01 -NOVA CAMPINAS- 
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3666 1076 fbejn@msn.com 

LAR FABIANO DE CRISTO AVENIDA TUPINAMBÁ DE CASTRO-1129- SOBRADO 
- CAMPOS ELÍSEOS- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2676 3418/2(21) 3886 8621/ (21)  3159 0228 

upi.maemarocas@lfc.org.br 

LAR JESUS E AMOR RUA. CAIBAR SCHUTEL LT 87-QD 19 - VILA 
ITAMARATI-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2671 4023 / (21)  97413 1638 

teresacristinasoares@bol.com.br 

ONG BELEM CASA DO PÃO RUA AURORA LEMOS N°6 - CHACARA RIO 
PETROPOLIS-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 3777 0831 roseongbelem1@gmail.com 

PERSONAL SERVICE RUA : ALMIRANTE GRENFALL , N° 405, BL 03, SL 707 
- VILA SÃO LUIZ- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5792 
marcos.ferriera@instituiçãopersonalserv ice.org.br  

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE DUQUE DE 
CAXIAS 

RUA ARI BARROSO N°. 605 - PARQUE BEIRA MAR- 
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2671 1911/ (21)  2652 1026   
pestalozzicaxias@yahoo.com.br 

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA 
MIRIM PIMPOLHIOS DA GRANDE RIO 

RUA ALMIRANTE BARROSO – N° 05 E 06- CENTRO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2671 3442 contato@pimpolhos.org.br 

 

CIREB - CENTRO INTEGRADO DE 
REABILITAÇÃO DA BAIXADA 

RUA BRAGANCIA S/N LT 28 QD 202- JARDIM 
GRAMACHODUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  975471720 cirebsocial@yahoo.com.br 

ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DE DUQUE 
DE CAXIAS 

GERALDO ROCHA,N 86 - JARDIM PRIMAVERA- 
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 99809 5494 

FUDEC PROJETO TELECOMUNICAÇÃO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC INCLUSÃO SOCIO DIGITAL RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC- FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA 
TÉCNICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
ESPORTE, LAZER, CULTURA E POLITICAS 
SOCIAIS DE DUQUE DE CAXIAS 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

CURSOS PREPARÓRIO ENSINO MÉDIO E 
VESTIBULARES 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
BELEZA E BEM ESTAR 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO AMPLIADO HORIZONTE RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO ALINHAVANDO O FUTURO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO MONTAGEM E MANUNTEÇÃO DE 
COMPUTADORES 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

PROJETO CRESCE RUA JURUENA N° 393 OLAVO BILAC (21)  32463511- (21)  2652 9832/ (21)  984582835 

projetocrescerpib@gmail.com 
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PROJETO PREPARATÓRIO ESTADUAIS E 
FEDEDERAIS 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

PEAFS FISICA E SOCIOEDUCATIVA RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE 

(21) 2672 5650 

SMS APOIO À FAMÍLIA ALAMEDA JAMES FRANCO, N03 -JARDIM 
PRIMAVERA- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3774 4020 

PROJETO OPERADOR DE TELEMARKTING RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO IMAGEM E 
AÇÃO 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PATRIMÔNIO 
SEGURO 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

SMEL PROGRAMA DESPORTIVA RUA GARIBALDE, S/N - 25 DE AGOSTO-DUQUE DE 
CAXIAS-RJ 

(21)  26534874 

FUNDEC DESIGN DE MODA INCIANTES RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 

(21) 2672 5650 

FUNDEC COLORIMETRIA 
ESPECIALIZAÇÃO 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC RECEPCIONISTA EM MEIOS DE 

HOSPEDAGEM 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC BORDADO E CUSTOMIZAÇÃO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC COSTUREIRO (A) RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

 

FUNDEC INSTALADOR E REPARADOR DE 
LINHAS DE TELECOMUNICAÇÃO ECABISTA 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC PROJETO PEF-KIDS RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC AUXILIAR ADMINISTRATIVO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC AUXILIAR DE LOGISTICA RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC PROMOTOR DE VENDAS RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC PRÉ ENEM RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC CANTO E CORAL RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC BOMBARDINO BÁSICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC GUITARRA BÁSICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC PERCURSÃO BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC PIANO BÁSICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC TECLADO BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC TROBONE BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUEDE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 
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FUNDEC TROMPA BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC OFICINA DOSVOX PESSOA COM 
DEFEICIENCIA VISUAL 

RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC TEOMPETE BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC TUBA BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC VIOLÃO BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC FLAUTA DOCE BASICO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC FLAUTA DOCE RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC CAVAQUINHO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC FLAUTA DOCE INICIAL RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

FUNDEC VIOLINO RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

FUNDEC INGLES RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 - PARQUE 
DUQUE- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

LIBRAS RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

INGLES KIDS RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

 

ESPANHOL NIÑOS RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

ESPANHOL RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

MANDARIM RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – 
PARQUEDUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

INFORMÁTICA RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

CABELEIREIRO (ASSISTENTE E AUXILIAR) RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

BARBEARIA (ASSISTENTE) RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

MAQUEADOR RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2672 5650 

MANICURE E PEDICURE RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

LIMPEZA FACIAL RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

CABELEIREIRO (AFRO) RUA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 31 – PARQUE 
DUQUE-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 5650 

UBS SARAPUI PROJETO ALAMEDA JAMES FRANCO N°03, PELOTAS – 
SARAPUI- JARDIM PRIMAVERA-DUQUE DE CAXIAS-
RJ 

(21)  2773 6333 

LAR DE NARCISA ALAMEDA MARQUESA FERREIRA , N°. 409 -JARDIM 
PRIMAVERA-DUQUE DE CXIAS-RJ 

(21)  2776 3155/ (21)  2776 3155/ (21)  2776 8970 
lardenaecisa@yahoo.com.br 

COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - UNIGRANRIO 

RUA PROFESSOR JOSE DE SOUZA HERDY - 25 DE 
AGOSTO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672 7777arodycordeiroherdyreitoria 
@unigranrio.com.br  
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CASA SOCIAL RENASCER RUA LONDRES LT 33 QD 7 - PARQUE EQUITATIVA- 
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

casasocialrenascer@gmail.com 

TRAMA ECOLÓGICA RUA WALTER SCOTT LOTE 03 QUADRA 27JARDIM 
PIRATININGA-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2776-9933/ (21)  99748-4649 
helannogueira@gmail.com 

DUQUE DE CAXIAS FUTEBOL CLUBE AVENIDA PASTOR AVELINO DE SOUZA N° 2894, 
SALA 102 - XERÉM-DUQUE DE CAXIAS- RJ 

(21) 3777-1347 caxiasfc@yhoo.com.br 

SOCIEDADE CULTURAL PROJETO LUAR RUA LEIBNITZ N°280 - LA ROUCHE FOUCALT N 151 - 
JARDIM PRIMAVERA-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2676  3055 projetoluar@yahoo.com.br 

CEI – CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO RUA SOUZA RENHAN°. 09- PARQUE SANTA MARTA- 
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2771  2100/ (21)  2209 2423 ceinet@ig.com.br 

CIACA - CENTRO INTEGRADO DE APOIO A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE ROSA E AZUL 

RUA JOSÉ DE ALENCAR, N° 376 - DR. LAUREANO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

INSTITUIÇÃO(21) 2674 3544/ (21)  3477 0883/    

(21) 991734348 

CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS 

RUA MOTA SOBRINHO, Nº. 30 - VILA IDEAL-DUQUE 
DE CAXIAS-RJ 

(21)  2772 1541 ccnsgraças@ig.com.br 

ESCOLA COMUNITÁRIA ANA DE SOUZA 
HERDY 

RUA CAPINEIRA, N 95 - PARQUE VILA NOVA-DUQUE 
DE CAXIAS-RJ 

(21)  2771  7915 

ESCOLA COMUNITÁRIA JOSÉ DE SOUZA 
HERDY 

RUA PEREIRA PASSOS, N 1000 - BEIRA MAR-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2672  7777 

CREAS FIGUEIRA RODOVIA WASHINGTON LUÍS KM. 109 – FIGUEIRA-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2773  2342 

CENTRO SOCIAL PETRONILHA EUGÊNIO 
FIGUEIREDO 

RUA EUCLIDES DA CUNHA N°867 – CENTENÁRIO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  2671 1733 - (21) 98513 1070- (21) 98148 4259 
censopef@gmail.com 

EQUINOVIDA – CENTRO MUNICIPAL 
ECOTERAPIA E REABILITAÇÃO PARA 
CRIANÇAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

RUA MARCIO SANTOS SILVA, N 2846 – XERÉM-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

INSTITUIÇÃO: (21) 3653 6731 

 

CENTRO COMUNITÁRIO LIDIA SANTOS – 
CEACA 

RUA ARMANDO DE ALBUQUERQUE, N 30 - VILA 
ISABEL 

(21)  2577 5181/ (21) 2577 0231/ (21) 2587 0000 

ABRACE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ASSISTÊNCIA E CRIANÇA EXCEPCIONAL 

RUA MARIO DE BARROS N°19 - 25 DE AGOSTO-
DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2675 1150 abracecarol@gmail.com 

OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL 

AVENIDA PERIMETRAL CURUPAITI N° S/N - 25 DE 
AGOSTO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2675 6600 oabduquedecaxias@infolink.com.br 

AFRO CULTURAL OJUOBÁ - AXÉ RUA CORONEL ALBERTO DE MELO – N°. 391 -
CENTENÁRIO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 2775-8435/ (21) 9141 2428  
julioxbrasil@hotmail.com 

ASPAS – AÇÃO SOCIAL PAULO VI AV LEONEL DE MOURA BRIZOLA N° 1861 2° ANDAR 
- CENTRO-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21) 3652-3399 
pedagogia.aspas@gmail.com 

INSTITUTO AMPARANDO RUA TOCANTINS N°33 -  JARDIM 
GRAMACHO- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

 (21)  3673 5447 - 99492 4661 
contato@amparando.com.br 

FLUMINENSE FOOTBOLL CLUB RUA PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA Nº 859 - 
XERÉM-DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3178 7001 
representantedivisesbase@fluminense.com.br 

PROJETO IED MISSÕES RUA BRAGANÇA S/Nº LOTE 25 QUADRA 202 - 
JARDIM GRAMACHO- DUQUE DE CAXIAS-RJ 

(21)  3659 2217/ (21)  96977 1635 
andersonleite350@gmail.com 

CEAPD PRAÇA ROBERTO SILVEIRA, Nº 31 – CENTRO-
DUQUE DE CAXIAS 

(21)  37744020  

FUNDAÇÃO CSN RUA PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY, Nº 934 
– 25 DE AGOSTO – DUQUE DE CAXIAS-RJ 

denise.martis@csn.com.br 31 3731 1092 
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Apêndice D:  Alterções realizadas no I PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES  de Duque de Caxias/ RJ, baseadas na Consulta pública realizada no 
período de 03 a 20 de julho de 2020.  

 
 

CONSULTA PÚBLICA REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 20 DE JULHO DE 2020 * 
 

Nome 
 

Proposta 
Alterações Justificativa (local onde foi incluído ou motivos da 

não inclusão) Sim Não 
 
Claudia Oliveira dos Santos  

 
Aulas de Prevenção a IST e gestação 
não planejada, apoio psicológico aos 
adolescentes em fase estudantil, é 
isso tudo com facilidade. 

 

X 

 
Já contemplado no Eixo 1 – com o seguinte objetivo: 
Ampliar a rede de prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), incluído HIV/ AIDS, no sentido de 
manter o número zerado de casos HIV/ AIDS notificados, 
e principalmente atuar no acompanhamento de crianças e 
adolescentes com casos confirmados. 

 
Leticia Felix Siébra 

 
1 – Inclusão da equipe de Políticas 
Básicas da gestão anterior no plano; 
2 – Corrigir o nome da Ação Social 
Paulo VI nas páginas (11 e 74), 
assim como atualizar os dados de 
atendimento da organização 234 
crianças e adolescentes e suas 
famílias dos bairros Beira Mar, Vila 
Ideal, Xerém, entre outros e 50 
famílias refugiadas residentes no 
Gramacho. Indica colocar apenas 
refugiados no lugar de considerados 
refugiados.  
3 – Atualizar o telefone do Centro 
Comunitário Nossa Senhora das 
Graças na página 145 e excluindo  
(21) 3652-3399. 
 

 
Parcialmente 

 

 
Item 1 – Devido a publicação no ano de 2020, a atual 
gestão optou por publicar com a nova equipe, porém 
destaca no seu histórico o início da construção do plano 
em 2018. 
2 – Item alterados nas páginas indicadas. 
3 – Itens alterados nas                             páginas indicadas. 

 

 
Bruneer Macedo Guimarães 

 
1 - Incluir no item objetivo 
estratégico 2.6 contemple algo que 
trata sobre a prioridade de projetos e 
ações de promoção ao direito à 
convivência familiar e comunitária 
com foco na primeira infância;  
2 – Incluir no objetivo estratégico 
6.1 a participação de crianças e 
adolescentes nos processos de 
formulação, deliberação, 
monitoramento e avaliação das 
políticas públicas; 
3 – No objetivo estratégico 6.3 
incluir o incentivo a programas de 
ativismo com adolescentes nos 
territórios, envolvendo princípios 
como participação política, 
representatividade, engajamento 
social e conquista do território.  
 

 

X 

 
Item 1 – já contemplado no eixo 1 com a seguinte objetivo 
estratégico - Garantir que crianças e adolescentes sejam 
assistidos em todas as suas necessidades dentro do âmbito 
da saúde desde o período do pré-natal até a criança 
completar mil dias devida. 
Item 2 e 3 contemplados no eixo III no seguinte objetivo: 
fortalecer a participação da criança e do adolescente, 
dando voz aos acontecimentos pertinentes a sua 
comunidade e ao meio em que vive dando visibilidade ao 
Art. 15 da ECA estabelecido na CF 88. 

  
Este anexo refere-se à CONSULTA PÚBLICA realizada no período de 03 a 20 de julho de 2020 e disserta sobre as sugestões de alterações ou propostas 

realizadas para inserção no I Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Duque de Caxias/ RJ. 
O preenchimento do questionário e o acesso a proposta do Plano Decenal ficaram disponíveis no site da Prefeitura, por meio de acesso ao formulário 

disponibilizado nos links:    
http://duquedecaxias.rj.gov.br/cmdca.php  e  https://drive.google.com/file/d/1Hj4MfPYEGlgIT88GZZLntyaR3e12QY9y/view 
 
Fonte (s): https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/conselho-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-de-duque-de-caxias-publica-consulta-
publica-on-line/2222?fbclid=IwAR2flf4aVMMK6CYhs3y7RVgYIL0WJf_tgMOp8XYx5YgytmZWlHI9TUGCELA#.XwNDTYuNDjY.whatsapp 

 
 

 

Republicação
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