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  LEI Nº                3066                      DE         13               DE           NOVEMBRO        DE  2020 

 
 
 

                    Denomina logradouro público. 
   
 
  
 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

   Art. 1º Passa a denominar-se RUA PROFESSORA REGINA TOPAZIO DE 
SOUZA a atual Rua K, localizada no Bairro Barro Branco, 3º Distrito deste Município. 
  
   Art. 2º O Anexo Único, contendo referências geográficas do supracitado 
logradouro, é parte integrante desta Lei. 
   
 Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em      13      de                                        

novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

 WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
                                  Prefeito Municipal 
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   LEI Nº               3067                DE        13          DE         NOVEMBRO               DE  2020 
 
 
 

                                                                       Denomina Logradouro 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
 

  Art. 1º Passa a denominar-se PRAÇA ALIPIO RIBEIRO 
GONÇALVES a praça recém-construída na confluência da Estrada Jornalista 
Geraldo Rocha com Rua Sá Carvalho, Loteamento Vila Maria Helena, Bairro 
Chácaras Arcampo, 2º Distrito deste Município. 
          
                       Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em      13       de                                        

novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Oriunda do Projeto de Lei nº 159 de 2020 
de autoria do vereador DIVAIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Oriunda do Projeto de Lei nº 158 de 2020 
de autoria do vereador DIVAIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
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DECRETO Nº 7.744, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020. 

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

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000959/2020, 
 
Considerando o Projeto de Reurbanização Integrada do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) nas Comunidades de Vila Nova e Vila Ideal. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 

título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei n. º 3.365, de 21 de junho de 1941, o 

imóvel com área de 228,005m², situado à Rua São Francisco, n° 77 - fundos - 2° andar, Código de 

cadastro nº 100, Vila Ideal - 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também 

sobre todos os direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que 

recaírem sobre o bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a reurbanização 

da área compreendida como Vila Ideal e Vila Nova e Canalização do Canal Caboclo, desconstituindo a 

favelização e ocupação urbana desordenada existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 12 de novembro de 2020. 

  

 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
Estado do Rio de Janeiro 
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
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DECRETO Nº 7.746, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 

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

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

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

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

Considerando as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no Sistema Único de 
Saúde (SUS), que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, 
conforme o art. 289, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

Considerando a necessidade de regulamentação, no Município de Duque de Caxias, da Lei 
Federal nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do “coronavírus” responsável pelo surto de 2019; 

Considerando o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020; 

Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e 
internacional, ou seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo 
Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 Considerando o estado de exceção em decorrência da emergência de saúde pública decorrente do 
“coronavírus” (2019-nCoV); 

   Considerando a necessidade de manter a regularidade dos serviços municipais, com o fito de 
assegurar o pleno exercício dos serviços prestados aos contribuintes;   
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Considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos inclusive como esteio 
para o fomento à economia local; 

    Considerando que o Decreto Estadual nº 47.345, de 05 de novembro de 2020, que dispôs sobre 
as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação 
de emergência em saúde, e deu outras providências; 

Considerando os dados colhidos pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, que apontam, 
no âmbito do Município de Duque de Caxias, inequívoca redução do número de casos confirmados do 
novo coronavírus (covid-19), especialmente a partir da vigésima primeira semana epidemiológica; 

Considerando que a análise da plataforma do Sistema Estadual de Regulação aponta a 
estabilização/redução da demanda relativa à transferências para enfermarias e UTI’s em pacientes 
acometidos pelo novo coronavírus (covid-19); 

Considerando que os dados publicados pela Secretaria de Estado de Saúde 
(“http://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html”) apontam, no âmbito do Município de Duque de 
Caxias, inequívoca redução do número de internações (enfermaria e UTI) por Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG); 

Considerando o teor de pesquisa recentemente divulgada pela plataforma “Farol Covid” 
(https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/10/ritmo-de-contagio-desacelera-em-capitais-e-

avanca-no-interior-aponta-levantamento-com-cidades-onde-ha-mais-mortos-por-covid-no-brasil.ghtml”), que 
inseriu o Município de Duque de Caxias entre as três cidades de todo o país com menor velocidade de 
transmissão do novo coronavírus (covid-19); e 

Considerando os resultados já obtidos a partir da testagem em massa (e gratuita) realizada no 
âmbito do Município de Duque de Caxias, a partir da qual se verifica um índice de resultados positivos pra 
o novo coronavírus (covid-19) equivalente a apenas 10,5% dentre todos os 85.522 (oitenta e cinco mil 
quinhentos e vinte e dois) testes realizados até a presente data (dados disponíveis em 
https://coronavirus.duquedecaxias.rj.gov.br/), 

 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 

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

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

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 
coronavírus, vetor da COVID-19, bem como reconhece a manutenção da situação de emergência no 

âmbito do Município de Duque de Caxias por tempo indeterminado. 
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Art. 2º Qualquer servidor público integrante da administração direta, autárquica ou 

fundacional, empregado público ou contratado por empresa que preste serviços para o Município de 
Duque de Caxias suas autarquias ou fundações, que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse 

seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) 

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

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

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

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

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

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

quanto a responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus 
funcionários quanto aos riscos do 2019-nCoV e quanto a necessidade de reportarem a ocorrência de 

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

omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública. 

Art. 3º Visando garantir a continuidade dos serviços públicos, compete ao Gestor de cada Pasta, 

dentro do critério de conveniência e oportunidade, a concessão de férias e/ou licenças para os servidores 

lotados nas Secretarias desta Prefeitura. 

CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO DE ATIVIDADES 

Art. 4º De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na 

prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-19), FICAM SUSPENSOS, até 
30 de novembro de 2020, em todo território deste Município, os seguintes: 

I - frequência e/ou visita, pela população, a piscinas (exceto para aula de natação), clubes 

recreativos, rios, cachoeiras e Unidade de Conservação; e 

II - visitas externas a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus 2019-nCoV, internados na 

rede pública municipal de saúde. 
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CAPÍTULO III 

DAS RESTRIÇÕES E OBRIGAÇÕES 

Art. 5º Todas as atividades e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, não 

elencados no artigo anterior, poderão funcionar, devendo observar todos os protocolos e medidas de 

segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: 

I - adotar a restrição de aglomeração humana no interior de suas instalações, inclusive quando se 
tratar de ambientes abertos, orientando sobre a necessidade de afastamento entre os consumidores com 

distância mínima de 1 (um) metro; 

II - disponibilizar álcool em gel ou líquido 70% (setenta por cento), sabonete líquido inodoro 
antisséptico, papel toalha e água corrente para a correta assepsia de clientes e funcionários, de fácil acesso 

a seus consumidores; 

III - disponibilizar ao menos um funcionário em sua entrada, dispondo de álcool em gel ou líquido 
70% (setenta por cento), para assepsia das mãos de seus clientes, além de carrinhos de compras, onde 

houver; 

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

V - manter suas instalações sanitárias providas de lavatórios com água corrente e supridas de 

produtos destinados à higiene pessoal, tais como álcool em gel ou líquido 70% (setenta por cento), papel 

higiênico, sabonete líquido inodoro antisséptico, toalhas de papel para secagem das mãos e coletores dos 
resíduos dotados de tampa com acionamento sem contato manual; 

VI - promover orientação aos funcionários e colaboradores quanto às condutas de prevenção da 

transmissão do COVID-19; 

VII - atentar para a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial por seus funcionários e 

colaboradores, de acordo com a Lei Municipal nº 3.025, de 11 de maio de 2020; 

VIII - permitir o ingresso e permanência de consumidores em seu interior, inclusive quando se 
tratar de ambientes abertos, somente utilizando máscaras de proteção facial, nos termos do Decreto 

Municipal nº 7.562, de 22 de abril de 2020; e 

IX - priorizar a ventilação natural em detrimento do uso de ar condicionado. 
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§ 1º As academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares deverão higienizar seus 

equipamentos a cada troca de usuário, de modo a prevenir a transmissão do coronavírus, sem prejuízo 

das demais disposições deste Decreto. 

§ 2º Os locais de atividades religiosas, de qualquer natureza, deverão observar, além do constante 

no Decreto nº 7.545, de 27 de março de 2020, o disposto neste Decreto Municipal. 

§ 3º As Casas de Festa regularmente autorizadas, deverão observar, para seu funcionamento, o 

disposto neste Decreto Municipal. 

Art. 6º Fica autorizada a retomada parcial com 50% (cinquenta por cento) das ocupações ou 2 

metros de distanciamento nas salas de cinemas neste Município, além das demais obrigações dispostas 

neste Decreto. 

Parágrafo único. Durante as exibições é obrigatória a utilização de equipamento de proteção 

individual (EPIs) por consumidores, profissionais que trabalham no atendimento do cinema e demais 

integrantes do parque exibidor. 

Art. 7º Fica autorizada a retomada parcial com 1/3 (um terço) das ocupações das salas de teatro, 

salas de concerto, museus e centros culturais neste Município, desde que respeitadas todas as demais 

obrigações dispostas neste Decreto. 

Art. 8º Fica autorizada a retomada parcial das atividades culturais dos Circos Itinerantes, desde 

que respeitada rigorosamente a normativa de 4m² (quatro metros quadrados) por pessoas ou o 

distanciamento de 2m² entre pessoas da mesma família ou do mesmo convívio social, sem prejuízo das 

determinações da legislação federal e estadual. 

Art. 9º Fica autorizada a retomada parcial das atividades dos Parques de Diversões Itinerantes, 

desde que respeitadas rigorosamente as normativas de distanciamento social, utilizando-se para isso de 

50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de ocupação máxima, com operação por meio de seções, 

respeitando ainda uma redução de 50% (cinquenta por cento) também da capacidade direta de cada uma 

das atrações, sem prejuízo das determinações da legislação federal e estadual. 

Art. 10. Fica autorizada a realização de eventos culturais, de entretenimento e lazer, com prévio 

distanciamento social estabelecido para seus participantes através de espaços delimitados e isolados 

entre si em estabelecimentos propícios a realização deste formato de evento. 

§ 1º Estes eventos poderão acontecer em espaços abertos, respeitando a limitação de 50% de 

sua capacidade de público. 
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§ 2º Ficam proibidas as montagens de pista de dança ou espaços de dança de livre acesso do 

público presente, assim como camarotes e áreas especiais que se diferenciem do formato estrutural 

previsto no parágrafo anterior. 

§ 3º Cada espaço delimitado deverá destinar-se a pessoas da mesma família ou convívio social, 

respeitando-se um distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre eles. Os ingressos deverão ser 

vendidos exclusivamente para a ocupação do espaço delimitado, de forma online através de sites e 

aplicativos, sendo expressamente vedada a venda individualizada de ingressos, assim como a venda no 

local do evento. 

Art. 11. Os estabelecimentos para retomarem as atividades escolares de ensino presencial, na 

modalidade cursos livres, deverão, além de observar o disposto neste artigo, disporem de estrutura para 

manter o distanciamento de 1 metro (um metro) de raio entre todos os frequentadores do ambiente 

educacional, quer sejam alunos, trabalhadores ou outros. 

Parágrafo único. Para efeito deste Decreto, cursos livres são aqueles considerados como educação 

não formal de duração variável. Enquadram-se na categoria de Formação Inicial e Continuada, 

Qualificação Profissional ou reciclagem, proporcionando ao aluno conhecimentos que lhe permitam 

inserir-se no mercado de trabalho, aperfeiçoar seus conhecimentos em área especifica ou ainda cumprir 

exigências legais. 

Art. 12. As feiras livres, que realizem a comercialização de produtos de gênero alimentício, serão 

regulamentadas por Portaria do Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos. 

CAPÍTULO IV 

DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 13. Fica determinada a manutenção de 50% (cinquenta por cento) do número de veículos 

destinados ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal. 

 Art. 14. Os veículos em operação nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros 

de circulação municipal deverão:  

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

II - circular somente com passageiros sentados; e 

III - serem higienizados internamente diariamente. 

Art. 15. Fica proibida a utilização do passe livre de estudante municipal até 30 de novembro de 

2020. 
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CAPÍTULO V 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

Art. 16. Ficam suspensas, até 30 de novembro de 2020, as aulas na rede pública municipal, sem 

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

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

Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC) expedirem ato infralegal para regulamentar 

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

mantida rotina administrativa nas sedes dos respectivos órgãos. 

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

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei 

Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal. 

Art. 18. O descumprimento das medidas previstas neste Decreto, por parte dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, ensejará as penalidades previstas na Lei nº 1.664, 

de 28 de novembro de 2002, e suas alterações (Código Tributário Municipal), na Lei nº 1.618, de 28 de 

dezembro de 2001, e suas alterações (Código de Posturas) e demais legislação em vigor. 

Art. 19. Ficam mantidos todos os termos do Decreto nº 7.626, de 3 de julho de 2020. 

Art. 20. Fica revogado o Decreto nº 7.735, de 30 de outubro de 2020. 

 Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Duque de Caxias, 13 de novembro de 2020.  

 
 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 

 

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

  

 

 
 

DECRETO Nº 7.747, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020. 

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

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000961/2020, 
 
Considerando o Projeto de Reurbanização Integrada do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) nas Comunidades de Vila Nova e Vila Ideal. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 

título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei n. º 3.365, de 21 de junho de 1941, o 

imóvel com área de 48,45m², situado à Rua São Francisco, n° 77 - fundos - 1° andar, Código de cadastro 

nº 100, Vila Ideal - 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre 

todos os direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem 

sobre o bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a reurbanização 

da área compreendida como Vila Ideal e Vila Nova e Canalização do Canal Caboclo, desconstituindo a 

favelização e ocupação urbana desordenada existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de novembro de 2020. 

  

 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N.º 1412/GP/2020
Instaurando Inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos 
relatados no Processo Administrativo nº 000/054003/2016, em 
nome do servidor RENATO DOS SANTOS FARIA, Médico 
da Família, matrícula nº 17.459-0, conforme solicitação da 1ª 
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo (despacho 
da Secretaria Municipal de Administração), em observância ao 
disposto no artigo 182, da Lei nº 1506/2000, contida nas fls. 10/11 
do processo acima mencionado.
Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Em 12/11/2020.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CPL - Comissão Permanente de Licitação
P R E F E I T U R A

DUQUE DE
fe-arcá? CAXIAS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO

ESPÉCIE
Primeiro Termo Aditivo n9 04-002/2020, referente ao Termo de Fornecimento n9 02-047/2019, assinado 
em 11/11/2019, oriundo do Pregão Eletrônico n° 047/2019, do tipo Maior Percentual de Desconto por Item, 
com base na Lei n9 10.520/2002, conforme os processos administrativos n9 012/000294/2018 e n9 
012/000537/2020.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS e, do outro lado, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, inscrita no CNPJ sob o n9 34.274.233/0001-02, 
neste ato, representado por procuração, pelo Sr. HENRIQUE ALVES AMORIM, inscrito no CPF sob o n9 
361.712.868-85, e pela Sra. ROSSELINE GOMES VICENTE, inscrita no CPF sob o n9 082.156.887-64.

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade ADITAR por 08 (oito) meses o Termo de Fornecimento n9 02- 
047/2019, assinado em 11/11/2019, oriundo do Pregão Eletrônico n° 047/2019, do tipo Maior Percentual 
de Desconto por Item, com base na Lei n9 10.520/2002, cujo objeto o fornecimento parcelado e contínuo 
de combustível (gasolina comum e Diesel S-10) para abastecimento das viaturas oficiais e locadas e do seu 
respectivo transporte, conforme documentos constantes nos Processos Administrativos n9. 
012/000294/2018 e 012/000537/2020. O valor Global deste termo Aditivo é de R$ 1.603.985,25 (um 
milhão, seiscentos e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 09 de novembro de 2020.

Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Pt&iicisáo m  BatetUn Oíid-: g 
m ± L .  ̂  1

Alameda Esmeralda, ns 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
CAXIAS

Número do Processo Administrativo 012/000537/2020

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico n° 047/2019

Tipo de Licitação Maior Percentual de Desconto por Item

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Fornecimento

Data de assinatura 09/11/2020

Prazo 08 (oito) meses

Valor global
j ' . ' ■.. . ■ • - - ■ •

Y/-:\
' - • ‘
......... - ............. ....................................................... .......... ............... • .................:.................................. .................................... ...................

R$ 1.603.985,25 (um milhão, seiscentos e três 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e 
cinco centavos)

Número, data e valor do Empenho -

Dados secundários

■ . v‘: ■■ r- " .
s \  A  * X .  ̂v V, jj ^  \ \ X

O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
ADITAR por 08 (oito) meses o Termo de 
Fornecimento n9 02-047/2019, assinado em 
11/11/2019, oriundo do Pregão Eletrônico n° 
047/2019, do Tipo Maior Percentual de 
Desconto por Item, com base na Lei n9 
10.520/2002, tendo como objeto o fornecimento 
parcelado e contínuo de combustível (gasolina 
comum e Diesel S-10) para abastecimento das 
viaturas oficiais e locadas e do seu respectivo 
transporte, conforme documentos constantes 
nos Processos Administrativos n9. 
012/000294/2018 e 012/000537/2020.

\ \ x- , ' S Ŷs <iK\ \<̂> í& t̂ ŜYsN ^ •> ''''̂
Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

è  - r r   P R E F E I T U R A

J fc  DUOUE DECAXIAS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

Termo de Compromisso e Obrigações n9 000061/SMPHU - URB-DJ/2020, 
conforme o Processo Administrativo n9 007/000612/2020.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, PAULO CESAR FERREIRA 
DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n9 019.627.377-30.

O objeto do presente termo pedido de legalização das modificações 
com acréscimo de área de duas unidades residenciais unifamiliares 
licenciadas sem habite-se e com área total construída de 410,46m2 
sendo: área da casa I com 217,83m2 e casa II com 192,63 m2 em 
atendimento ao ofício V1302/2020 da Defensoria Pública e conforme 
decreto 3636/99, mediante assinatura de termo de compromisso 
quanto a área de 86,82 m2 ocupando o afastamento frontal. Situado à 
Rua Francisco Alves Batista, Lote 01, Quadra 02, Loteamento: Parque 
Lagunas e Dourados, Bairro: Bar dos Cavaleiros, I o Distrito- Duque de 
Caxias- RJ, tendo em vista que o projeto não atende aos Parâmetros 
Urbanísticos, no que tange ao afastamento frontal mínimo de 3,00m 
determinado pelo Decreto 4590/05 para o uso residencial. Itens 
infringidos quanto ao afastamento frontal para o uso misto: 1.0- 
permitido: mínimo 3,00m; Executado: 0,0m. Área infringida ocupando o 
afastamento frontal: (3,00+ 5,97+5,50) x 3,00x 2 pavimentos = 86,82m2. 
De acordo com a ficha de análise a fls. 27 e Decreto n9 3536/99, de 
acordo com o exposto pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Habitação à fl.28 do Processo Administrativo n9 007/000612/2020.

P R E F E I T U R A

DUQUE DE
£ CA XIA S

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 30 de Setembro de 2020.

RAFAEL MACHADO QUARESMA
Subsecretário Executivo de Urbanismo e Habitação

,',V.\'CPe
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

m k , .

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

PORTARIA N- 070 /2020 /G S

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais conferida pela Lei Orgânica do Município de Duque de 

Caxias, bem como por solicitação da Secretaria Municipal de Controle 

Interno, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, de acordo com a Deliberação TCE-RJ 279/2017,

RESOLVE:

Art. I 2 - Instaurar procedimento de Tomada de Contas Especial, a fim de 

que sejam cumpridas as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro, referente ao Processo TCE-RJ n2 242.363-5/12.

Art. 22 - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para compor a 

presente Tomada de Contas, sob a presidência do primeiro, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data da publicação.

Myrian Medeiros da Silva Mat. n2 07.764-9 

Regina Célia Soares Ferreira Mat. n2 12.220-0 

Claudia Rocha Mat. n.2 20.626-4

Art. 32 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 06 de novembro de 2020.

■ i J z  j . d J L J  i
I

^ A A V r o —  
CLAUDIA DE ARAUJCmANA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Mat. 13.144-5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.

Tel.: 2671-6612 /2771-5870

PORTARIA N° 71 de 01 de novembro de 2020 -  SME

Assunto: Nomeação de Gerente e Fiscais..
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere o art. 9o do Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93,

Art. 1o - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação 
vigente, bem como Decreto Municipal n° 7349/2019, atuarem como gerente e fiscais do 
Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e 
COOTRAB - Cooperativa Central de Trabalho Ltda
Processo Administrativo: 5.533/2017
Objeto: Prestação de Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias.
Data da Vigência da Portaria: A partir de 01 de novembro de 2020.
Nome do Gerente: Flávia de Menezes de Jesus
Função: Assessora Especial de Gestão de Pessoal
Matrícula: 35.199-7
Nome do Fiscal: Luciana de Oliveira Vieira 
Função: Assessora de Acompanhamento Processual 
Matrícula: 35.367-1
Nome do 1o Suplente: Ricardo de Oliveira Fernandes 
Função: Professor II 
Matrícula: 10.865-6
Nome do 2o Suplente: Sandra Emília de Almeida 
Função: Professora II 
Matrícula: 09.758-4
Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições contrárias e portarias anteriores.

RESO LVE:

Secretária Municipal de Educação 
Matrícula 13.144-5

rO

■ < â l k . d * t , L à X J I

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120. 

___________________________________ Tel.: 2671-6612 /2771-5870___________________________________

PORTARIA N° 72 de 01 de novembro de 2020 -  SME
Assunto: Nomeação de Gerente e Fiscais.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 9o do Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93,

Art. 1o - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação 
vigente, bem como Decreto Municipal n° 7349/2019, atuarem como gerente e fiscais do 
Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e 
COOTRAB - Cooperativa Central de Trabalho Ltda
Processo Administrativo: 5.534/2017
Objeto: Apoio técnico operacional, de acordo com as especificações e quantitativos 
dispostos, conforme Termo de Referência e seus anexos, constantes no processo 
administrativo, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 
Duque de Caxias.
Data da Vigência da Portaria: A partir de 01 de novembro de 2020.
Nome do Gerente: Flávia de Menezes de Jesus 
Função: Assessora Especial de Gestão de Pessoal 
Matrícula: 35.199-7
Nome do Fiscal: Luciana de Oliveira Vieira 
Função: Assessora de Acompanhamento Processual 
Matrícula: 35.367-1
Nome do 1o Suplente: Ricardo de Oliveira Fernandes 
Função: Professor II 
Matrícula: 10.865-6
Nome do 2o Suplente: Sandra Emília de Almeida 
Função: Professora II 
Matrícula: 09.758-4
Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições contrárias e portarias anteriores

RESO LVE:

CLAUDIA DE ARAÜJO VIANA
0?t©ÍSl | Secretária Municipal de Educação 

Matrícula 13.144-5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120. 

___________________________________ Tel.: 2671-6612 / 2771-5870___________________________________

PORTARIA N° 73 de 01 de novembro de 2020 -  SME

Assunto: Ratificação do número de matrícula do Gerente de Contrato.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o art. 9o do Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93,

Art. 1o - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação 
vigente, bem como Decreto Municipal n° 7349/2019, atuarem como gerente e fiscais do 
Contrato de Prestação de Serviço firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e 
COOTRAB - Cooperativa Central de Trabalho Ltda
Processo Administrativo: 54.528/2018
Objeto: Prestação de serviços hidráulicos, sanitários, estruturais e afins, para atender às 
necessidades das Unidades vinculadas à Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de 
Caxias.
Data da Vigência da Portaria: A partir de 01 de novembro de 2020.
Nome do Gerente: Flávia de Menezes de Jesus 
Função: Assessora Especial de Gestão de Pessoal 
Matrícula: 35.199-7
Nome do Fiscal: Luciana de Oliveira Vieira 
Função: Assessora de Acompanhamento Processual 
Matrícula: 35.367-1
Nome do 1o Suplente: Ricardo de Oliveira Fernandes 
Função: Professor II 
Matrícula: 10.865-6
Nome do 2° Suplente: Sandra Emília de Almeida 
Função: Professora II 
Matrícula: 09.758-4
Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se todas as 
disposições contrárias e portarias anteriores.

RESO LVE:

CLAUDIA DE RAUJO VIANA
WJ/QjrrüL/

Secretária Municipal de Educação
Matrícula 13.144-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 007 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 -  SME

Define parâmetros comuns à execução do 
planejamento da Matrícula 2021, para a 
Educação Infantil (I- Creche e II- Pré- 
Escola), Ensino Fundamental I e II,
Educação Especial e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) na Rede Pública Municipal de 
Ensino de Duque de Caxias/RJ.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Duque de Caxias/RJ, no uso de suas atribuições 

legais e considerando:

■ A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece em seu Artigo 205 que a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho;

■ A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 que, em seu Artigo 11, define: 

“Os Municípios incumbir-se-ão de: I  -  organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e 

dos Estados

■ A necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado, para atendimento eficaz da 

demanda escolar da Educação Infantil I -  Creche: faixa etária das crianças de 01 (um) ano a 03 

(três) anos e (11 onze meses), de acordo com a capacidade de atendimento nas unidades de creches 

municipais, Educação Infantil II -  Pré-Escola: faixa etária das crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) 

anos, Ensino Fundamental I e II, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

dar continuidade à Matrícula 2021;

■ A consolidação do planejamento decenal da educação (2010/2020) de Duque de Caxias/RJ, Lei 

Municipal n° 2640/14, de acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) e Lei Municipal n° 

2713/15;

■ A consolidação do Sistema Mais Matrícula 2021 no modelo informatizado via Internet,

garantindo um atendimento de excelência aos caxienses no momento da escolha da Unidade Escolar

Página 1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

em que seus filhos irão estudar.

RESOLVE:

DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO

Artigo Io - Definir as diretrizes, ações e os procedimentos necessários ao ingresso e a permanência 

de estudantes nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ, para o 

ano letivo de 2021.

I- A matrícula de novos estudantes para o ano letivo de 2021 será realizada no modelo 

informatizado, através de cadastro pelo Sistema Mais Matrícula 2021 -  disponível na internet no portal 

da SME-DC: www.smeduquedecaxias.rj.gov.br/matricula , exceto para os estudantes das Unidades 

Escolares de Campo, que poderão fazê-lo diretamente na unidade escolar.

II -  Os pais/responsáveis legais e/ou estudantes realizarão as inscrições no Sistema Mais Matrícula 

2021, acessando a Internet pelo seu computador residencial, tablet ou celular smartphone.

Artigo 2o - O Planejamento de Matrícula aqui denominado Sistema Mais Matrícula 2021 será 

informatizado e via Internet. O Sistema Mais Matrícula 2021 foi dividido em três interfaces 

(ambientes), conforme disposto no Artigo Io.

a) Externa - Acesso total ao público para as inscrições das vagas de toda a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II e EJA, exceto estudantes das Unidades Escolares de Campo.

b) Interna Unidade Escolar - Acesso à central de matrículas da SME - Duque de Caxias por 

todas as unidades escolares para a confirmação de novas matrículas (Creches, Escolas e CCAICs), 

bem como as inscrições das unidades escolares do campo.

c) Interna SME -  Acesso à central de matrícula pela CAE/CSDT para gestão geral do sistema.

Artigo 3o - A Matrícula pelo Sistema Mais Matrícula 2021 (calendário anexo) é composta de 
duas fases:

I - PRIMEIRA FASE - responsável por oferecer a totalidade de vagas disponíveis na Educação 

Infantil I e II (Creche e Pré-Escola), Educação Especial e do Ensino Fundamental I e II das unidades 

escolares.
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II - SEGUNDA FASE - responsável por oferecer as vagas remanescentes da primeira fase na

Educação Infantil II (Pré-Escola) e do Ensino Fundamental I e II das unidades escolares.

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Artigo 4o - Fica atribuída a Subsecretária Pedagógica (SSP) a responsabilidade de planejar, 

definir e organizar o ingresso de estudantes na Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de 

Caxias/RJ, garantindo sua permanência, de acordo com as normas e procedimentos desta resolução.

Artigo 5o - A Subsecretária Pedagógica (SSP) será responsável pela organização e 

autorização de funcionamento de todas as Modalidades e Etapas de Ensino, ano de escolaridade/Etapas 

da EJA e turmas das unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias.

Parágrafo Único -  De acordo com a proposta da Subsecretária Pedagógica (SSP), todas as 

unidades escolares irão apresentar o planejamento formulado para as turmas do ano letivo de 2021. A 

SSP, com base nesta apresentação e nas estratégias definidas pela SME -  DC definirá a organização das 

turmas, ano de escolaridade e modalidades/etapa de ensino.

Artigo 6o - A Coordenadoria de Assistência ao Educando (CAE) ficará responsável por 

informar, orientar e executar os encaminhamentos necessários para o bom andamento da Matrícula 

2021.

Parágrafo Único - A Coordenadoria de Assistência ao Educando funcionará como Central de 

Matrícula para o atendimento dos estudantes, pais ou responsáveis legais.

Artigo 7o - A Coordenadoria de Suporte e Desenvolvimento e Tecnológico (CSDT)

ficará responsável por informar, orientar, assistir e executar os encaminhamentos técnicos do Sistema 

Mais Matrícula 2021.
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Artigo 8o -  Os pais/responsáveis legais realizarão a inscrição no site 

www.smeduquedccaxias.ri.uov.br/matncula munidos da certidão de nascimento da criança. Na ausência 

desse documento, o responsável deverá procurar a CAE/CSDT na sede da SME. No caso de duplicidade 

de inscrições, a Central de Matrícula excluirá a mais antiga e será considerada válida aquela que for mais 

atual.
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Artigo 9o - Ao acessar o Sistema Mais Matrícula 2021, o responsável legal/estudante 

preencherá todos os dados solicitados e fará 5 (cinco) opções de unidades escolares da sua preferência, 

conforme a localidade/bairro onde resida. Concluído o cadastro, o sistema irá gerar uma ficha com 

todas as informações sobre o candidato e um número de protocolo para identificar sua inscrição.

Parágrafo Único -  Nas inscrições para sorteio público de vagas na Educação Infantil I -  

Creche, o responsável legal fará apenas 1 (uma) opção de unidade escolar onde concorrerá à vaga.

Artigo 10° - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi 

contemplado serão amplamente divulgadas para conhecimento de toda a comunidade escolar, através do 

portal da SME, no endereço www.smcduquedccaxias.eom.br/matricula, dentro dos prazos 

estabelecidos pelo calendário da Matrícula 2021, em todas as fases e etapas.

I - Os responsáveis legais deverão comparecer à unidade escolar para efetivação da matrícula 

durante o período apontado pelo calendário anexo, sob pena de perder a vaga.

II -  Em caso de não efetivação da matrícula, o responsável legal deverá realizar nova inscrição 

na 2a fase, conforme calendário anexo.

Artigo 11 - As inscrições serão realizadas nas modalidade/etapas correspondente à faixa etária 

do estudante, observando o quadro geral a seguir:
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QUADRO GERAL

Modalidade/Etapa
Ano de 
Escolaridade Faixa Etária

EDUCAÇÃO

INFANTIL

I -C R E C H E —
1 a 3 anos

(completos até 31 de março de 2021)

I I  - PRÉ- ESCOLA —
4 e 5 anos

(completos até 31 de março de 2021)

ENSINO

FUNDAM ENTAL

1° SEGM ENTO 1° ANO
A partir de 6 anos

(completos até 31 de março de 2021)

2" SEGM ENTO 6o ANO

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS

Etapa I  
Etapa 11 

Etapa III  
Etapa IV  

Etapa V

A partir de 15 anos 

(completos até 31 de março de 2021).

Artigo 12 -  A totalidade das vagas existentes na Rede Pública Municipal de Ensino será 

obrigatoriamente informada à SME - Duque de Caxias pelas unidades escolares.

I - As unidades escolares, após reunião pedagógica com a SSP e SSAGP (Subsecretária Pedagógica, 

Subsecretária de Gestão de Pessoas), informarão a projeção do quantitativo de vagas disponíveis para o 

ano letivo. Dessa forma, será estabelecido o quadro de vagas, cuja atualização será feita pelas unidades 

escolares, sempre que solicitado pela SME-Duque de Caxias. II

II - Todas as atualizações do quadro de vagas serão feitas pela CAE através do Sistema Mais 

Matrícula 2021, observados os prazos determinados no calendário anexo.

DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (na mesma unidade escolar)

Artigo 13 - A renovação de matrícula será garantida, para continuidade de estudos na mesma 

unidade escolar no ano letivo de 2021, aos estudantes regulares da Rede Municipal de Ensino de Duque de 

Caxias/RJ no presente ano.
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I- A direção de cada unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ deverá 

assegurar a renovação de matrícula, através de relação nominal, com assinatura do responsável legal ou 

do próprio estudante, quando maior e capaz ou emancipado.

II - Caberá à unidade escolar as providências necessárias para que, ao fim do prazo do calendário 

anexo, tenha sido assegurada a renovação de matrícula a todos os estudantes interessados na continuidade 

de seus estudos na Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ.

Parágrafo Único -  Para o estudante que irá solicitar transferência (troca) de unidade escolar, a renovação 

de matrícula será diferenciada. Para tanto, deverão ser observadas as orientações que regulam a 

Renovação por Transferência Interna.

DA RENOVAÇÃO POR MIGRAÇÃO

Artigo 14 -  A Renovação por Migração consiste em reorganizar em novas unidades escolares 

apenas os estudantes da Rede Municipal de Ensino que não poderão prosseguir seus estudos na 

unidade escolar inicial de entrada no Sistema Municipal de Ensino.

Artigo 15 -  É obrigatória a informação da migração via ofício com lista nominal para a escola de 

destino com cópia para a CAE dos estudantes oriundos dentro do prazo estabelecido no calendário 

anexo.

I - da Educação Infantil I (1 a 3 anos) que serão encaminhados para as unidades escolares que 

atendem pré escola de 4 e 5 anos da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ (ou seja, 

alunos que serão transferidos da turma de 3 anos para turma de 4 anos e de 4 para 5 anos em 

outra unidade escolar);

II - da Educação Infantil II (Pré-Escola) que serão encaminhados para as unidades escolares de 

Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Duque de Caxias/RJ (ou seja, alunos que 

serão transferidos da turma de 5 anos da Educação Infantil para turma de Io ano do Ensino 

Fundamental em outra unidade escolar); III-

III- do Io segmento do Ensino Fundamental/Etapas Iniciais da EJA que serão encaminhados para as 

unidades escolares com 2o segmento de Ensino Fundamental/ Etapas Finais da EJA da Rede Municipal
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de Ensino de Duque de Caxias/RJ (ou seja, alunos que serão transferidos do 5° ano para o 6° ano em 

outra unidade escolar e da Etapa III para a Etapa IV da EJA).

Artigo 16 -  Todas as unidades escolares que realizarem migração deverão consultar previamente 

os pais e/ou responsáveis legais sobre a confirmação do aceite da vaga na unidade escolar direcionada, 

registrando em ata.

Artigo 17 -  Os pais e/ou responsáveis legais deverão comparecer à unidade escolar tiue 

açç>)hçrá o estudante a fim de efetivar sua matrícula por migração, apresentando a documentação 

necessária e observando o período apontado no calendário anexo, sob pena de perder a vaga.

DA RENOVAÇÃO POR TRANSFERÊNCIAS INTERNAS (entre unidade escolar!

Artigo 18- O estudante ou responsável legal que pretenda mudar de Unidade Escolar deverá dirigir- 

se diretamente à escola pretendida e, caso tenha disponibilidade de vaga, será atendido sem a necessidade 

de confirmação da SME -  Duque de Caxias/RJ; consultar calendário anexo.

Parágrafo único: A Unidade Escolar deverá expedir documento comprobatório da existência da

vaga.

DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA fEDUCACÂO 

ESPECIAL)

Artigo 19 - As inscrições dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, com laudo médico, serão realizadas através de cadastro próprio 

preenchido pelo responsável legal no Sistema Mais Matrícula 2021 -  via internet, no endereço: 

www.sm cdum icdccaxias.com .hi/m atricula.

I -  Para o período prioritário de inscrição são considerados estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, todos os que apresentarem laudo 

médico especializado comprobatório desta condição, de acordo com a Resolução do CME/DC N° 

016/2016.

II - Os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação terão sua matrícula efetivada, preferencialmente, na unidade escolar mais
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próxima à sua residência.

III -  A Subsecretária Pedagógica (SPP), através da Coordenadoria de Educação Especial (CEE), 

indicará as unidades escolares com Atendimento Educacional Especializado necessário a cada 

estudante, após a efetivação da matrícula no ensino regular.

IV - Confonne disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96, as vagas 

destinadas à Educação Especial serão oferecidas de forma preferencial. Para tanto, é necessário que os 

pais/responsáveis legais realizem a matrícula no período determinado pelo calendário anexo, a fim de 

garantir o atendimento prioritário.

DA MATRÍCULA NAS CRECHES E CENTROS DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA 

CAXIENSE (CCAICs)

Artigo 20 - As Creches Centro de Atendimento à Infância Caxiense (CCAICs) destinam-se ao 

atendimento da população infantil com baixo peso (até a P5), segundo a recomendação da OMS (2006), 

ou com índices bem próximos ao de risco nutricional

Parágrafo Único - A partir da avaliação antropométrica, realizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde, serão emitidas as avaliações nutricionais pertinentes. Os alunos com indicação de matrícula terão 

sua efetivação imediata.

Artigo 21 - As inscrições iniciais e as matrículas nos CCAICs serão efetivadas diretamente nas 

mesmas, encaminhadas e atestadas pela Comissão Permanente de Seleção dos CCAICs.

I - As inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente no ato da efetivação da matrícula 

pela U.E., no Sistema Mais Matrícula 2021.

II - A SME-Duque de Caxias considera como CCAICs as seguintes unidades escolares: CCAIC do 

Jardim Gramacho, CCAIC Olavo Bilac, CCAIC de Campos Elíseos, CCAIC do Parque Muísa, 

CCAIC do Jardim Anhangá, CCAIC de Xerém e CCAIC do Amapá.

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL I (Creche: 1 a 3 anos)

Artigo 22 - As inscrições para o sorteio de vagas na Educação Infantil I (Creche: de 1 ano a 3 anos
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e 11 meses) serão realizadas através de cadastro próprio feito pelo responsável legal no Sistema Mais

Matrícula 2021 -  via internet, no endereço www.smcduqualccaxias.ri.uov.br/matricuIa. excetuando 

CCAICs.

I - Para o ingresso na Educação Infantil I a criança deverá ter idade de 1 ano, 2 anos ou 3 anos 

completos até a data de 31 de março de 2021, em consonância com o Art. 2o da Resolução 2/2018 

CNE/CEB e Artigo 6o, Inciso I, Alínea “b” da Deliberação CME/DC no 08/2006.

II - A matrícula da criança na Educação Infantil I será assegurada após sorteio público das vagas 

disponibilizadas na Unidade Escolar escolhida no ato da inscrição.

III - Todos os participantes receberão uma classificação indicativa da ordem numérica em que 

foram sorteados. Aqueles que forem contemplados com a vaga deverão comparecer à unidade escolar para 

efetivação da matrícula durante o período apontado pelo calendário anexo, sob pena de perder a vaga.

IV - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi contemplado serão 

publicadas no portal da SME, no endereço www.smeduqucdccaxias.ri.uov.hr/matricula.

Artigo 23- As vagas dos estudantes desistentes deverão ser informadas à CAE pelos gestores das 

Unidades Escolares, a fim de que esta proceda às convocações de acordo com a lista de espera que 

atenderá a 50% das vagas disponibilizadas.

Artigo 24 -  Os pais/responsáveis legais dos estudantes contemplados nas reclassificações serão 

contactados pela CAE e terão o prazo de 02(dois) dias úteis para realizar a efetivação da matrícula na 

Unidade Escolar em que foi contemplado.

Artigo 25 -  É proibido realizar mais de uma inscrição por aluno para participar do sorteio. No 

caso de duplicidade de inscrições, a Central de Matrícula excluirá a mais antiga e será considerada válida 

aquela que for mais atual.

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL II tPré-escola: 4 e 5 anos) E ENSINO 
FUNDAMENTAL I e II

Artigo 26 -  As inscrições para a Educação Infantil II (4 a 5 anos) e para o Ensino Fundamental I e II 

serão realizadas através de cadastro próprio feito pelo pai/responsável legal no Sistema Mais Matrícula ^  1
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2021 -  via internet no endereço: www.smcdutiucdeeaxias.coni.hr/malricula. Para o ingresso na 

Educação Infantil II - Pré-Escola, a criança deverá ter a idade de 4 a 5 anos completos até o dia 31 de 

março do ano de 2021, em consonância com o Artigo 2o da Resolução 2/2018 CNE/CEB e Artigo 6o, 

Inciso I, Alínea “b” da Deliberação CME/DC n° 08/2006.

I Para o ingresso no Io ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter a idade mínima de 6 

anos completos até o dia 31 de março de 2021, em consonância com o Artigo 2o da Resolução n° 

01/2010 CNE/CEB e Artigo 6o, Inciso II, Alínea “a”, Deliberação CME/DC n° 08/2006.

II - As listagens contendo o nome do estudante e a unidade escolar em que foi contemplado serão 

publicadas no portal da SME, no endereço www.snicduuuetlecaxias.coni.hr/niatricula. Os 

pais/responsáveis legais deverão comparecer a unidade escolar contemplada para efetivação da matrícula 

durante o período apontado pelo calendário anexo, sob pena de perder a vaga.

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA1

Artigo 28 -  As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão realizadas através de 

cadastro feito pelo pai/responsável legal ou estudante no Sistema Mais Matrícula 2021 -  via internet no 

endereço: www.smcduuucdccaxias.com.hr/matricula. I II

I - O ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) dar-se-á a partir dos 15 (quinze) anos 

(Deliberação do CME/DC, n° 19/2019 em acordo com o Artigo 5o da LDB/1996), com a devida 

autorização do responsável legal, no caso de menores de idade.

II -  Os estudantes não contemplados dentro do limite de vagas ofertadas pela Unidade Escolar de 

destino comporão listagem de solicitação de vaga, a ser preenchida pela própria Escola, em formulário 

disponibilizado pela SME, para ser encaminhado ao CAE para atendimento do educando.

DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Artigo 29 -  As matrículas dos estudantes nas unidades escolares consideradas como Educação do 

Campo serão efetivadas diretamente nas mesmas, de acordo com a disponibilidade de vagas. As 

inscrições recebidas deverão ser lançadas imediatamente no ato da efetivação da matrícula pela U.E. no 

Sistema Mais Matrícula 2021.

Página 10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parágrafo Único -  A SME -  Duque de Caxias considera como Educação do Campo as seguintes 

unidades escolares: Escola Municipal Coração de Jesus, Escola Municipal Leni Fernandes do 

Nascimento, Escola Municipal Montese, Escola Municipal Parque Capivari, Escola Municipal 

Presidente Vargas, Escola Municipal Professor Raul de Oliveira, Escola Municipal Sargento João 

Delio Dos Santos, Escola Municipal Santa Rita, Escola Municipal Santo Izidro, Escola Municipal 

Bairro Tabuleiro, CIEP Brizolão 328 Marie Curie e Escola Municipal Brasil-Itália.

DO QUANTITATIVO DE VAGAS E DA FORMACÀO DAS TURMAS

Artigo 30 - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ, obedecendo à legislação 

pertinente e à especificidade de cada distrito, determina o quantitativo de vagas para cada unidade 

escolar e o quantitativo de estudantes por ano de escolaridade, objetivando garantir a qualidade do 

atendimento aos mesmos, em conformidade com o espaço físico da unidade escolar, de acordo com as 

deliberações do CME/DC -  01 e 02/2005, da seguinte forma:

EDUCAÇÃO IN FAN TIL I  (1, 2 e 3 ANOS) E I I  (PRÉ-ESCOLA) E  ENSINO FUNDAM ENTAL

ANOS DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE ESTUDANTES
Educação Infantil I e II (1, 2 e 3 anos / Pré- Escola) 20 (vinte) estudantes

1° Ano de escolaridade (Ciclo de Alfabetização) 24 (vinte e quatro) estudantes

2o Ano de escolaridade (Ciclo de Alfabetização) 24 (vinte e quatro) estudantes

3o Ano de escolaridade (Ciclo de Alfabetização) 24 (vinte e quatro) estudantes

4o e 5o Anos de escolaridade 34 (trinta e quatro) estudantes

6o, 7o, 8o e 9o Anos de escolaridade 37 (trinta e sete) estudantes

EDUCAÇÃO ESPECIAL

TIPOS DE ATENDIMENTO NÚMERO DE ALUNOS

Classe Especial Autismo 6 (seis) a 8 (oito) estudantes

Classe Especial Deficiência Intelectual 
Dl- acima de 14 anos

12 (doze) a 15 (quinze) estudantes

Classe Especial Deficiência Intelectual 
Dl -  abaixo de 14 anos

10 (dez) a 12 (doze) estudantes
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Classe Especial Deficiência Visual DV 6 (seis) a 8 (oito) estudantes

Classe Especial Deficiência Múltipla DMU 6 (seis) a 8 (oito) estudantes

Classe Especial Deficiência Auditiva DA 10 (dez) a 12 (doze) estudantes

Sala de Recursos -  SR 14 (quatorze) estudantes

EDUCACÃO DE JOVENS E  ADULTOS

ETAPAS NÚMERO DE ALUNOS
Etapa I 25 (vinte e cinco) estudantes

Etapa II 30 (trinta) estudantes

Etapa III 35 (trinta e cinco) estudantes

Etapas IV e V 38 (trinta e oito) estudantes

Parágrafo Único -  As turmas regulares poderão ter até 2 (dois) estudantes com deficiência,

sendo reduzido, para cada estudante com deficiência, 1 (um) estudante do quantitativo da turma, visando 

contribuir para a qualidade do atendimento educacional.

Artigo 31- A formação de turma para 2021 fica sujeita a análise e autorização da 

Subsecretária Pedagógica (SSP) após o redimensionamento da rede.

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

Artigo 3 2 - 0  estudante somente garante sua vaga ao efetivar a matrícula na Unidade Escolar. 

Caso o pai/ representante legal não compareça no período definido pelo calendário anexo, será 

considerado desistente da vaga.

Artigo 33 -  No ato da matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certidão de nascimento ou documento que a substitua (original e cópia);

b) Dois retratos 3x4 recentes;

c) Histórico escolar ou declaração de escolaridade da escola de origem (ambos originais e cópias);

d) Número do cadastramento escolar (quando houver);

e) Caderneta de vacinação (original e cópia); v.
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f) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);

g) Tipo sanguíneo (original e cópia);

h) CAM (Certificado de Alistamento Militar), CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação)
ou Certificado de Reservista para aqueles candidatos do sexo masculino às vagas na EJA, com 18
(dezoito) anos completos ou mais (original e cópia);

i) Laudo médico do estudante que no ato da inscrição declarou-se pessoa com deficiência 
(original).

j) Cartão do SUS

Parágrafo Único -  A autenticação dos documentos, acima solicitados, deverá será feita através 
da conferência exclusiva do Diretor ou Secretário Escolar, declarando a autenticidade por escrito 
com aposição da devida assinatura e carimbo constando o cargo e matrícula. Os originais, após a 
autenticação dos documentos, deverão ser devolvidos ao responsável do aluno.

Artigo 34 - A falta de qualquer documento não impedirá a realização da matrícula ou 

transferência, devendo esse documento ser entregue em um prazo máximo de 45 dias após a solicitação. 

(Artigo 8o da Deliberação n° 08/2006 CME/DC -  A matrícula só será considerada efetivada após a 

entrega do histórico escolar, visto que a declaração de que trata o inciso IV, somente terá validade até 

45 dias após a realização da solicitação de matrícula, ficando até então em exigência).

Artigo 35 - Não serão cobrados e nem aceitos quaisquer valores no ato da matrícula ou da 

renovação.

Artigo 36 - A matrícula na unidade escolar será feita pelo responsável legal na forma civil e/ou do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (guardião, tutor ou curador especial) ou pelo próprio interessado 

quando maior e capaz ou emancipado.

Artigo 37 - Alunos maiores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome social durante a 

matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de mediação. (Em conformidade com a Resolução 

1/2018/CNE/CP)

Artigo 38 - Alunos menores de 18 (dezoito) anos podem solicitar o uso do nome social durante a 

matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus representantes legais, em conformidade com o 

disposto no artigo 1.690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Em conformidade 

com a Resolução 1/2018/CNE/CP)
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Artigo 39 - No período de matrícula, as secretarias funcionarão com atendimento ao público. 

As escolas que ministram ensino noturno terão o horário de funcionamento definido pela Secretaria 

Municipal de Educação -  SME.

DA SEGUNDA FASE DE MATRÍCULA

Artigo 4 0 - 0  pai/ responsável legal que não realizar a inscrição na primeira fase deverá aguardar 

a segunda fase de matrícula, quando serão disponibilizadas as vagas remanescentes da Primeira Fase de 

Matrícula, conforme o calendário anexo.

I -  Caso o pai/responsável legal tenha realizado a inscrição na Ia Fase e perdido o prazo para a 

efetivação de matrícula, será necessário realizar nova inscrição na 2a Fase.

II - A partir da 2a fase, a matrícula da EJA será realizada diretamente na Unidade Escolar, conforme a

Artigo 41 - Os casos omissos serão resolvidos pela SME - Duque de Caxias/RJ.

Artigo 42 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

disponibilidade de vagas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

contrário.

Duque de Caxias - RJ, 11 de NOVEMBRO de 2020.

Secretária Municipal de Educação

Matrícula: 13.144-'j5U
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CALENDÁRIO OFICIAL DA MATRÍCULA 2021

E

S

23 de novembro de 2020 
a

27 de novembro de 2020

Transferência para estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

(Por opção da família e somente em caso de mudança de bairro)

C
23 de novembro de 2020 

a
11 de dezembro de 2020

Renovação de Matrícula (na mesma unidade escolar)

0

L

25 de novembro de 2020 
a

03 de dezembro de 2020

Renovação por Transferências Internas
(entre alunos de unidades da Rede Municipal que mudaram de bairro)

A
27 de novembro de 2020 

a
04 de dezembro de 2020

Efetivação da migração interna nas unidades escolares (comparecimento 
dos pais à unidade de destino)

19 de novembro de 2020 
a

23 de novembro de 2020

Lançamento no Sistema do Quadro de vagas das Creches e Unidades 
Escolares, FEITO PELA SME

24 de novembro de 2020 Início das matrículas nas Unidades Escolares do Campo
24 de novembro de 2020 

a
08 de dezembro de 2020

Inscrições para estudantes de 01 a 03 Anos com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

ON LINE-NO SISTEMA
24 de novembro de 2020 

a
08 de dezembro de 2020

Inscrições para estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ( 4, 5 anos - 1° ano ao 

5o ano -  6o ano ao 9o ano do Ensino Fundamental)
ON LINE-NO SISTEMA

09 de dezembro de 2020 
a

09 de janeiro de 2021

Inscrições para SORTEIO da Educação Infantil 1 (Creche -  1 a 3anos)
ON LINE-NO SISTEMA

09 de dezembro de 2020 
a

09 de janeiro de 2021

Inscrições para Matrícula na Rede (Alunos Novos) -  (4, 5 anos - 1° ano
ao 5o ano)

ON LINE - NO SISTEMA
09 de dezembro de 2020 

a
09 de janeiro de 2021

Inscrições para Matrícula na Rede (Alunos Novos) -(6° ano ao 9" ano)
ON LINE - NO SISTEMA

09 de dezembro de 2020 
a

09 de janeiro de 2021

Inscrições para Matrícula na Rede (Alunos Novos) -  Educação de 
Jovens e Adultos - EJA

ON LINE - NO SISTEMA

04 de janeiro de 2021
Divulgação das Unidades Escolares, contemplados para matrícula dos 
Alunos com Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação.
06 de janeiro de 2021 

a
13 de janeiro de 2021

Efetivação da Matrícula de 01 a 03 anos dos Alunos com Deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação,

nas Creches.
06 de janeiro de 2021

a
13 de janeiro de 2021

Efetivação das matrículas para estudantes com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (4, 5 anos - 

1° ano ao 5o ano -  6o ano ao 9o ano do Ensino Fundamental)

14 de janeiro de 2021
a

15 de janeiro de 2021

Realização do SORTEIO PÚBLICO 
Educação Infantil 1 (Creche -  1 a 3 anos), no 1" Distrito

15 de janeiro de 2021 
a

18 de janeiro de 2021

Realização do SORTEIO PÚBLICO 
Educação Infantil I (Creche -  1 a 3 anos), no 2" Distrito

19 de janeiro de 2021
Realização do SORTEIO PÚBLICO 

Educação Infantil 1 (Creche -  1 a 3 anos), no 3" Distrito

19 de janeiro de 2021 Realização do SORTEIO PÚBLICO 
Educação Infantil I (Creche -  1 a 3 anos), no 4" Distrito

20 de janeiro de 2021 
a

26 de janeiro de 2021

Efetivação de Matrícula dos contemplados no SORTEIO PÚBLICO 

da Educação Infantil I (01 a 03 anos)
20 de janeiro de 2021 Divulgação da lista dos contemplados na Ia fase no Portal da SME 

(4 e 5 anos - 1° ano ao 5° ano -  6° ano ao 9° ano do Ensino Fundamental -
EJA)

21 de janeiro de 2021 
a

29 de janeiro de 2021

Efetivação de matrícula dos contemplados na Ia fase nas unidades 
escolares (4 e 5 anos e 1° ano ao 5o ano -  6° ano ao 9o ano do Ensino 

Fundamental - EJA)
01 de fevereiro de 2021 

a
05 de fevereiro de 2021

ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS PELAS UNIDADES 
ESCOLARES

INÍCIO DA SEGUNDA FASE DE MATRÍCULA: 08/02/2021

25 de janeiro de 2021 Matrícula para Educação de Jovens e Adultos -  EJA (Direto na Unidade
Escolar)

08 de fevereiro de 2021 
a

12 de fevereiro de 2021

Inscrições para as vagas remanescentes da Ia fase de 4 e 5 anos - 1° ano 
ao 5° ano -  6o ano ao 9Ü ano do Ensino Fundamental 

ON LINE-NO SISTEMA
10 de fevereiro de 2021 Término da Matrícula nas unidades escolares do campo
19 de fevereiro de 2021 Divulgação da lista dos contemplados na 2a fase no Portal da SME 

4 e 5 anos - 1° ano ao 5° ano -  6o ano ao 9“ ano do Ensino Fundamental
22 de fevereiro de 2021 

a
26 de fevereiro de 2021

Efetivação de Matrícula dos contemplados na 2a fase nas unidades 
escolares 4 e 5 anos - 1° ano ao 5o ano -  6° ano ao 9° ano do Ensino 

Fundamental
27 de fevereiro de 2021 

a
04 de março de 2021

Atualização do quadro de vagas pelas unidades escolares
ON LINE -  NO SISTEMA

04 de março de 2021 Final da 2a fase de matrícula
08 de março de 2020 Atendimento na CAE -  Coordenadoria de Assistência ao Educando 

Telefone: 2771 - 6787

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  42 andar -  25 de agosto - Duque de Caxias / RJ.

CEP: 25.071-120 - Tel.: 2771-5870 / 2772-3152 - Email: assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br
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EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 027/2020, especificado no livro n° 001,

conforme processo administrativo n° 010/001477/2020.

PARTES: Município de Duque de Caxias, representado pela Secretaria

Municipal de Educação e ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ

OBJETO: Pagamento da importância de RS 5.576,82 (cinco mil, quinhentos e setenta e

seis reais e oitenta e dois centavos) nos termos do Decreto 6260/2013, reconhecida a dívida pelo 

MUNICÍPIO em favor do credor supracitado, em razão da locação do imóvel situado à Avenida Barão 

do Rio Branco, Lote 9, Quadra B, Saracuruna, Duque de Caxias onde funciona a Escola Municipal Zilda 

Arns Neumann no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

Duque de Caxias, 05 de novembro de 2020.

Xlh\

CLAUDIA DE a RAUJO VIANA
Secretária Municipal de Educação 

Mat.: 13.144-5

CliTj

í d l  d t  è ...í
■ i .-i

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.5 013 oriundo do Edital n.5 001/2019 de 24 de julho 
de 2019, conforme Processo Administrativo n5 12491/18.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e KAREN 
BARROS SOLINHO DE LIMA, CPF N2 110.436.157-41.

OBJETO:Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de NUTRICIONISTA, junto a 

Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 03 de novembro de 2020.

ANGELINA GABRIELLE MOREIRA ORNELAS PEREIRA
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA

Processo n°. 000/000967/2018

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 013/2020 - Menor Valor Global 

Assunto: Homologo

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o aumento de carga 

execução de melhorias na infraestrutura elétrica dos estabelecimentos escolares para 

instalação de aparelhos de ar condicionado.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tomada de Preços 013/2020

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais e declarada a empresa 

vencedora pela Comissão de Licitações, conforme documento de fls. 3254/3255, a autoridade 

competente da Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 43, inciso VI da Lei n° 

8.666/93, bem como o Decreto Municipal n° 7349/2019, resolve:

HOMOLOGAR a presente licitação referente ao processo administrativo n°. 

000/000967/2018, na modalidade Tomada de Preços sob o n°. 013/2020, conforme os termos 

do art. 38, VII da Lei n° 8.666/93 e determinação prevista no Decreto Municipal n° 7349/2019, 

tendo como objeto a contratação de empresa especializada para o aumento de carga e 

execução de melhorias na infraestrutura elétrica dos estabelecimentos escolares para 
instalação de aparelhos de ar condicionado, em favor da empresa MASTER COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n° 20.010.416/0001-16, com endereço Avenida 

Perimetral Professor Jose de Souza Herdy n° 602, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de 

Caxias- RJ , no valor total global de R$ 820.927,82 (oitocentos e vinte mil, novecentos e vinte 

e sete reais e oitenta e dois centavis), conforme condições e especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos, com base na ata de sessão de julgamento acostada aos autos pela 
comissão de julgamento do presente certame, das propostas de preços e habilitação.

DUQUE DE CAXIAS'

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA

Processo n°. 000/000967/2018

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n° 013/2020 - Menor Valor Global 

Assunto: Homologo

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o aumento de carga 

execução de melhorias na infraestrutura elétrica dos estabelecimentos escolares para 

instalação de aparelhos de ar condicionado.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tomada de Preços 013/2020

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais e declarada a empresa 

vencedora pela Comissão de Licitações, conforme documento de fls. 3254/3255, a autoridade 

competente da Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 43, inciso VI da Lei n° 

8.666/93, bem como o Decreto Municipal n° 7349/2019, resolve:

HOMOLOGAR a presente licitação referente ao processo administrativo n°. 

000/000967/2018, na modalidade Tomada de Preços sob o n°. 013/2020, conforme os termos 

do art. 38, VII da Lei n° 8.666/93 e determinação prevista no Decreto Municipal n° 7349/2019, 

tendo como objeto a contratação de empresa especializada para o aumento de carga e 

execução de melhorias na infraestrutura elétrica dos estabelecimentos escolares para 
instalação de aparelhos de ar condicionado, em favor da empresa MASTER COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n° 20.010.416/0001-16, com endereço Avenida 

Perimetral Professor Jose de Souza Herdy n° 602, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de 

Caxias- RJ , no valor total global de R$ 820.927,82 (oitocentos e vinte mil, novecentos e vinte 

e sete reais e oitenta e dois centavis), conforme condições e especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos, com base na ata de sessão de julgamento acostada aos autos pela 
comissão de julgamento do presente certame, das propostas de preços e habilitação.

DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA

O presente processo administrativo foi norteado pelos pareceres e notas técnicas 
expedidos pela D. Procuradoria Geral do Município de Duque de Caxias, bem como da 

Secretaria Municipal de Controle Interno, que seguem devidamente acostados ao processo 

licitatório.

ANGELINA GABRIELLE MOREIRA ORNELAS PEREIRA
Subsecretária de Administração, Gestão de Pessoal 

Mat. 33949-0

I E- -Mis Oíic,£l

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Gr A XIAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE
Primeiro Termo Aditivo n9 03-051/2020, referente ao Termo de Prestação de Serviços n9 01-A- 
002/2020, assinado em 30/04/2020, oriundo da Dispensa de Licitação com base no art. 24, IV, da Lei 

Federal n9 8.666/1993, e Art. 49 da Lei n9 13.979/2020, conforme documentos constantes nos 

processos administrativos n9 014/000551/2020 e 014/001639/2020.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL e, 
do outro lado, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SALOMÃO E PARDELHAS LTDA -  EPP, inscrito no 
CNPJ sob o n9 01.631.153/0002-80, neste ato representado pela Sr. ANTONIO SALOMÃO, inscrito no 

CPF/MF sob o n9 855.912.387-34.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 180 (cento e oitenta) dias o Termo de 
Prestação de Serviços n9 01-A-002/2020, assinado em 30/04/2020, oriundo da Dispensa de Licitação 
com base no art. 24, IV, da Lei Federal n9 8.666/1993, e Art. 49 da Lei n9 13.979/2020, tendo como 
objeto a prestação de serviços de exames laboratoriais para atender as necessidades do Hospital 

Municipal Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, conforme especificações e quantidades constantes no 

Termo de Referência, Ato de Dispensa de Licitação e Ratifico, acostados nos autos dos Processos 
Administrativos n9 014/000551/2020 e n9 014/001639/2020. O valor global deste Termo Aditivo é de 
R$ 2.935.335,90 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e 
noventa centavos). A despesa parcial decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

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

954 29/10/2020 R$ 978.445,30 1491 10 302 0018 2259 3.3.90.39.00 03

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 30 de outubro de 2020.

PARTES

OBJETO

JOSÉ 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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Número do Processo Administrativo 014/001639/2020

Modalidade da Licitação
'  '  ■ -V. ' , >•' . V  . ;

Dispensa de Licitação com base no art. 24, IV, da Lei 
Federal n9 8.666/1993 e Art. 49 da Lei n9 13.979/2020.

■ • ' \  ' r ;  ' '  . ' , ■ ; ; ' • /

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Prestação de Serviços

Data de assinatura
1 • • •< • ‘

“ .- ‘ ! ■; -> 1 -"3 -v ■

30/10/2020

Prazo 180 (cento e oitenta) dias

Valor global R$ 2.935.335,90 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Número, data e valor do Empenho
Nota de Empenho n9 954, emitida em 29/10/2020, no 
valor de R$ 978.445,30 (novecentos e setenta e oito mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).

• ■

O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
PRORROGAR por 180 (cento e oitenta) dias o Termo de 
Prestação de Serviços n9 01-A-002/2020, assinado em 
30/04/2020, oriundo da Dispensa de Licitação com base 
no art. 24, IV, da Lei Federal n9 8.666/1993, e Art. 49 da 
Lei n9 13.979/2020, tendo como objeto a prestação de

Dados secundários
-  ;:.v  - -V A  ■ ■ A  -• "• t W Í :. V / T -  ' ............'

. V  . : .. -  . L U;?:.U;i . . : 7  ' . . . ,

serviços de exames laboratoriais para atender as 
necessidades do Hospital Municipal Ricardo Augusto de

:! ' . ' '  ■ ' '■■■ K W &  l  ’  È ■ lÀ;, ...
. s ‘ • K » ' ' "

Azeredo Vianna, conforme especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência, Ato de Dispensa de 
Licitação e Ratifico, acostados nos autos dos Processos

. '  \  ’ ■ -  • ^  '  : .

Administrativos n9 014/000551/2020 e n9 
014/001639/2020.

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

P R E F E I T U R A

D U Q U E DE
C A X I A S

ESPÉCIE:

PARTES

OBJETO

DATA DE

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 168/2020, encartado às fls 499/501, especificado 
no Livro n° 001/2020/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/001614/2020.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 
de R$ 77.553,34 (Setenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e 
trinta e quatro centavos), fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor 
da MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A, referente a aquisição de 
materiais médicos, em conformidade com as especificações constantes no 
Procedimento Administrativo n° 014/001614/2020.

ASSINATURA

Duque de Caxias, 04 de Novembro de 2020.

Secretário Municipal de Saúde
Mat. 10.952/07.715-6

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUOUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EDITAL 04/2020 - SMCT

DISPÕE SOBRE A CHAM ADA PÚBLICA PARA A 
SELEÇÃO DE PRO FISSIC IO NA IS, PESSOAS  
FÍSICAS E/OU M ICR OEM PREENDEDOR  
INDIVIDUAL (M EI) COM  FORM AÇÃO NA ÁREA DE 
CULTURA PARA EXERCEREM  AS ATIVIDAD ES DE 
ANÁLISE E EM ISSÃO DE PARECER TÉCNICO  
SOBRE PROJETOS CULTURAIS, O CUPANDO  O 
BANCO DE PARECERISTAS

A Prefeitura Municipal cie Duque de Caxias/RJ, por meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo, através da Comissão Gestora do Fundo de Cultura, toma-se Público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará Processo seletivo, mediante Chamada 
Pública, para seleção de profissionais, pessoas físicas e/ou Microempreendedor 
Individual (MEI), com formação técnica na área de cultura para exercerem as atividades 
de serviços técnicos especializados em análise, emissão de parecer técnico e seleção de 
projetos culturais, ocupando o banco de Pareceristas para o prêmio da Lei Aldir Blanc 
nos termos do presente Edital, com fundamento na Lei Federal n° 14.017/2020, Decreto 
Federal n° 10.464/2020, Decreto Legislativo n° 6/2020, e no que couber, a lei federal n° 
8.666/93 e demais disposições aplicáveis as legislações.

1. INTRO DUÇÃO

1.1. A presente Chamada Pública será regida pelos princípios da Legalidade, Finalidade, 
Moralidade Administrativa, Proporcionalidade, Impessoalidade e Eficiência.

1.2. A presente Chamada Pública e seus anexos estarão disponíveis para consulta no site 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: https://culturaduquedecaxias.com.br/editais 
□ do □município Dele Cduque □ deQcaxias.htm

1.3. A abertura da presente chamada Pública dar-se-á por meio da INTERNET de acordo 
com as condições estipuladas neste Edital

1.4. As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações 
ou pedidos de esclarecimento, obrigarão a todos os candidatos e serão publicadas em todos 
os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas.

1.5. A convocação pública a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no 
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio 
da prévia e ampla defesa e não gera obrigação de indenizar.

1.6. Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação desta Chamada poderão ser 
obtidos por mensagem escrita enviada para o eCmail, cultura.juridico@gmail.com durante o 
prazo de Inscrição. Todas as respostas serão fornecidas, em até 03 (três) dias úteis, pela 
Comissão Julgadora, nomeada nos termos da Instrução Normativa n° 01/2020/SMCT.

1.7. Eventuais impugnações à presente Chamada Pública, deverão ser encaminhadas, por 
escrito, para o eDmail cultura.juridico@gmail.com em até 01 (um) dia após o início das 
Inscrições. Todas as respostas serão divulgadas, em até 5 (cinco) dias úteis.

1.8. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o candidato que não o 
fizer no prazo estabelecido no item acima. As impugnações posteriores a essa data não terão 
efeito de recurso.

1.9. Somente serão aceitas as impugnações protocoladas na forma do item 1.7.

LIO. Caberá à Comissão Julgadora responderás impugnações, que poderá solicitar informações 
e esclarecimentos dos órgãos técnicos da Prefeitura para cumprimento do encargo, caso em que 
o prazo de resposta do item 1.7 será dobrado.
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2. OBJETO DA CHAMADA PÚBLICA

2.1. O objeto da Chamada Pública é a seleção de profissionais, pessoas físicas e/ou 
Microempreendedor Individual (MEI), com formação técnica na área de cultura para exercerem 
as atividades de serviços técnicos especializados em análise, emissão de parecer técnico e 
seleção de projetos culturais, (Pareceristas) credenciados por meio de Chamamento Público, 
para prestação de serviços de análise de projetos culturais com emissão de parecer técnico sobre 
projetos culturais, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, 
em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
atendendo o disposto na Lei n° 8.666/93 e Lei Municipal 2.796/2016, e a Lei 14.017/2020.

2.2. Cada Parecerista deverá possuir habilidade para analisar qualquer tipo de projeto cultural, 
não havendo seleção de inscritos por área técnica/específica.

2.3. Os contratados, para emissão do Parecer a que faz referência esse chamamento público, 
deverão prestar o serviço presencialmente, em dias úteis, na Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, localizada na Rua Major Frazão,181, 5o andar. Jardim Vinte e Cinco de Agosto, 
Duque de Caxias -  RJ ou de forma remota, onde o selecionado deverá dispor de toda 
infraestrutura necessária, sem prejuízo de sua produtividade, vindo este a arcar com custos desta 
infraestrutura, uma vez ser colocado à disposição do mesmo um local estruturado.
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2.4. Credenciar os candidatos que preencham as exigências mínimas requeridas e que 
tenham a qualificação necessária para analisar e emitir pareceres técnicos, em projetos 
culturais;

2.5. Assegurar que a demanda por contratado seja regida pela impessoalidade, considerando 
a área e o nível do projeto a ser analisado;

2.6. Suprir as necessidades de emissão de pareceres técnicos dos projetos culturais, 
observando as especificidades de cada Unidade de análise técnica.

3. BASE LEGAL

3.1. O presente Edital foi elaborado para atendimento das exigências do artigo 11 da Lei 
2.796/2016 e as eventuais contratações serão fundamentadas no artigo 25 da Lei 8.666/1993 
e amparo na Lei emergencial Aldir Blanc n° 14.017/2020

4. ESTIM ATIVA DE PREÇO

4.1. Para elaboração da estimativa de preço, para cada projeto analisado e com emissão do 
parecer, foi pesquisado, através de buscadores de Internet, o maior número possível de 
editais ou congêneres para contratação de parecerista e similares responsáveis pela 
apreciação de projetos culturais a serem fomentados pelo Poder Público, ocorridos ou com 
inscrições disponíveis nos 12 (doze) meses anteriores a pesquisa realizada no dia 19 de 
outubro de 2020.

4.2. Serviram como referência da estimativa de preço 12 (doze) editais publicados pelos
seguintes órgãos: Governo do Estado do Paraná
(http://w\vw.comunicacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos restritos/files/documento/2020- 
09/edital 02,2020 - secc pr.pdf). Prefeitura de Mogi das Cruzes 
(http://www.cultura.pmmc.com.br/images/stories/2020/editais/edital 012 cap.pdfi.Prefeitu 
ra de Curitiba (Fundação Cultura de Curitiba 
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/leideincentivo/acesso pareceristas-2020/). 
Prefeitura de Rio das Ostras (Fundação Rio das Ostras de Cultura)- 
(https://www.fundacaoriodasostrasdecultura.ri.gov.br/arquivos/44/EDITAL%20DE%20FQ 
MENTO 002 2020 0000001.pdf). prefeitura Municipal de Petrópolis (Instituto Municipal 
de Cultura e Esportes 2020 https://www.petropolis.ri.gov.br/e- 
gov/sad/licitacoes contratos/files/licitacoes/chamada publica/2020/10/02 2020 Chamada
Publica 1 7 .pdf) , Governo do Estado de Pernambuco (Secretaria de Cultura do Estado de 

Pernambuco http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/EDITAL-
PARECERISTAS-FÜNCULTÜRA-M%C3%9ASlCA-2020.pdf). Prefeitura de Maringá, 
Prefeitura de Santo André.. Governo do Estado do Distrito Federal (Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa - http://www.cultura.df.gov.br/wp- 
conteudo/uploads/2020/08/Edital-12-Credenciamento-de-pareceristas.pdf , Prefeitura de 
Balneário Camboriú (https://culturabc.com.br/pinc/downloads_04-2020/edital-004-2020- 
pareceristas-fcbc.pdf) e Prefeitura de Bombinhas.
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4.3. Para se obter uma remuneração média, “um valor médio de mercado”, foram excluídas 
aquelas que não atrelavam a remuneração a um número de projetos a serem analisados por 
dificultar uma mensuração objetiva do valor devido pelo serviço. Assim, foram 
desconsiderados 2 (dois) do total de 12 (doze) editais pesquisados, sendo eles os dos 
seguintes órgãos: Prefeitura de Santo André; e Prefeitura de Bombinhas.

4.4. Nos editais que estabeleceram remuneração variável por faixas em relação a quantidade 
de projetos, para fins de comparação, dividiu-se o valor estabelecido de contraprestação 
pecuniária pelo número máximo de projetos a ser analisado dentro daquela faixa.

Assim, foi obtido o seguinte valor de remuneração média por projeto:

Editais Remuneração por 
Projeto

Governo do Estado do Paraná R$ 50,00
Prefeitura de Mogi das Cruzes R$ 150,00
Prefeitura de Curitiba (Fundação Cultura de Curitiba) R$ 50,00
Prefeitura de Rio das Ostras (Fundação Rio das Ostras de 
Cultura)

R$ 50,00

Prefeitura Municipal de Petrópolis (Instituto Municipal de 
Cultura e Esportes - IMCE) R$ 66.00
Governo do Estado de Pernambuco (Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco)

R$ 100,00

Prefeitura de Maringá R$ 50,00
Prefeitura de Santo André -
Governo do Estado do Distrito Federal (Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa)

R$ 200,00

Prefeitura de Balneário Camboriú R$ 50,00
Prefeitura de Bombinhas -

VALOR MÉDIO (aproximado) RS 76,00

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA REMUNERAÇÃO

5.1. O valor dos recursos destinados ao repasse desta Chamada Pública corresponde ao 
valor total de R$ 30.000,00(trinta mil reais).

5.2. A remuneração para avaliações será escalonada conforme o número de projetos a 
serem analisados, no aporte financeiro de R$ 76,00 (setenta e seis reais) por projeto 
analisado e com a emissão do parecer, na modalidade analisada.

5.3. O modelo de contratação de parecerista tem por objetivo credenciar profissionais 
mais qualificados, os quais atuarão na análise de projetos culturais a serem fomentados 
na forma da Lei Federal n. 14.017/2020 (Aldir Blanc, Lei emergencial).

5.4. O parecer técnico deverá ser completo, objetivo e conclusivo, incluindo a análise da 
planilha orçamentária, abordando todos os itens da legislação e regulamentação (decretos.

instruções normativas e outros) em vigor, além do previsto neste edital, 
independentemente da sugestão de deferimento ou de indeferimento, dos subsídios 
oferecidos para análise do projeto e de eventual não atendimento às diligências.

5.5. Nos casos de recurso contra decisão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
o projeto será encaminhado ao parecerista que emitiu o parecer técnico contestado, sem 
direito a remuneração. Caso o parecerista esteja indisponível, a análise deverá ser 
realizada por outro parecerista e o valor da remuneração será igual ao previsto 
inicialmente para análise de cada projeto.

5.6. O Parecerista deverá abrir, mensalmente, Processo Administrativo para solicitar a 
remuneração dos pareceres exarados no último mês, que deverá conter:

a) requerimento de pagamento;

b) Nota, fatura ou Recibo de Prestação do Serviço;

c) cópia da inscrição de contribuinte como profissional autônomo no Regime Geral 
da Previdência Social -  INSS (PIS. PASEP, Cl, NIS ou NIT);

d) cópia do cadastro de contribuinte do Imposto sobre Serviços -  ISS de Duque de 
Caxias. Serão retidos na fonte os valores correspondentes aos impostos cabíveis (ISS, 
INSS e IR), conforme o índice.

5.7. A Remuneração será efetuada por meio de Ordem Bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Recibo 
de Prestação de Serviço autônomo (RPA) ou Nota Fiscal de Serviços, após as deduções 
de impostos e outras decorrentes de Lei, bem como da regular liquidação, conforme 
disposições dos arts. 62 a 65 da Lei n° 4.320/64 e arts. 42 e 44 do Decreto Municipal n° 
7.349/2019.

5.8. A remuneração somente será autorizada depois de efetuada a validação dos pareceres 
pela Comissão Julgadora Específica prevista no art. 11, parágrafo I o da Lei Municipal n° 
2.796/2016, bem como os atestos e fiscalização pelos servidores responsáveis.

5.9. O parecer técnico considerado insatisfatório poderá retornar ao parecerista para 
correção uma única vez.

5.10. Caso o parecer técnico esteja inadequado após sua devolução, não será validado 
pelos servidores responsáveis, gerando perda do direito à remuneração, pela insatisfatória 
análise realizada e redistribuição do produto ou projeto a outro parecerista sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas neste Edital.

5.11. Antes de cada remuneração ao contratado, será realizada consulta relativa a débitos 
relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União; a débitos relativos a 
créditos tributários estaduais e à dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro; a débitos 
relativos a créditos tributários Municipais e à dívida ativa do Município de Duque de 
Caxias; e Débitos Trabalhistas, para verificar a manutenção das condições de habilitação 
a serem exigidas nestes Edital.

5.12. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou,
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no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante.

5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.

5.14. Havendo a efetiva execução do objeto, a remuneração será realizada normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

5.15. Quando da remuneração, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.

5.16. Nenhum pagamento será efetuado ao parecerista enquanto pendente de liquidação 
de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou 
a correção monetária.

5.17. A presente Chamada Pública será custeada com que serão aplicados pela seguinte 
modalidade: operação não reembolsável.

5.18. Os recursos relativos ao presente exercício financeiro correrão à conta da seguinte 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho: 13.122.0001.2.174 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 
Fonte de recurso: 00
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6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

6.1. Poderão participar desta Chamada pública:

6.2. Pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos;

6.3. Profissionais da cultura de qualquer área e formação, podendo ser representados por 
si mesmos como pessoa física, ou como Micro Empreendedores Individuais (MEI), com 
ou sem fins lucrativos, com finalidade artística cultural.

6.4. A formação técnica diz respeito à qualificação do candidato para operar como 
parecerista, poderá ser comprovada pela conclusão de curso técnico-profissionalizantes, 
formação superior e/ou especialização na área cultural. O candidato deverá ter 
experiência cultural comprovada.

6.5. A comprovação técnica para análise dos projetos culturais, se dará através de um ou 
mais documentos elencados abaixo:

a) Por meio de currículo e portfólio;

b) Original e fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS). em que constem a identificação civil, a foto, o(s) emprego(s) exercido(s) e 
o(s) período(s) de contrato de trabalho na análise de projetos culturais;
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c) Fotocópia de diário oficial ou congênere, em que foi publicado ato de provimento 
em cargo ou função pública na análise de projetos culturais, acompanhado de 
documento que comprove a continuidade ou o fim do exercício do cargo ou função;

d) Comprovação através de Fotocópia de diário oficial, contrato ou outro documento 
idôneo, que indique experiência na prestação de serviço de análise de projetos 
culturais.

e) Original e fotocópia de declaração de Instituição Privada (Associações, 
Sociedades, Fundações e Empresas em Geral) devidamente assinada pelo seu 
representante legal, conforme consta na Ata de Constituição ou Contrato Social da 
Instituição, cadastrado no site oficial da Receita Federal, contendo o período 
trabalhado e as atividades desenvolvidas, desde que na análise de projetos culturais;

f) Original e fotocópia de declaração da Instituição Pública, devidamente assinada 
pelo seu representante legal, contendo o período trabalhado e as atividades 
desenvolvidas, juntamente com documento que comprove que o declarante é o 
representante legal da Instituição, desde que na análise de projetos culturais.

g) Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 
Técnico ou superior fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação -  MEC;

h) Não ser servidor público ou funcionário a qualquer título da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, bem como de seus respectivos cônjuges, companheiros e 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

i) Não ser integrante da Comissão de Credenciamento, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau;

j) Caso o credenciado incida nas situações elencadas nos itens h ou i, deverá declarar- 
se impedido de analisar projetos e solicitar imediatamente seu descredenciamento;

k) Possuir certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à 
dívida ativa da União, na situação regular, conforme documento de regularidade 
fiscal a ser emitido pela Procuradoria -  Geral da Fazenda Nacional - PGFN / Receita 
Federal no Cadastro de Pessoa Física - CPF do responsável;

l) Possuir certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários estaduais e à 
dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro;

m) Não possuir débitos relativos a créditos tributários Municipais e à dívida ativa do 
Município de Duque de Caxias.

n) Possuir Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

7.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer todo conteúdo deste Edital 
em sua íntegra e cerificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
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7.2. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico 
http://culturaduquedecaxias.com.br/gestao, solicitada no período das inscrições, 
conforme item 8.1 observando o horário oficial de Brasília/DF ou presencialmente, em 
dias úteis, das 13 às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura Turismo, localizada na Rua 
Major Frazão, 181, Bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias -  RJ.

7.3. No momento da inscrição, o candidato deverá preencher completamente o 
formulário, bem como anexar cópia da seguinte documentação:

7.4. Registro Geral (RG) ou outro documento válido como identidade, que prove idade 
igual ou superior a 18 anos;

7.5. Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Microempreendedor Individual (MEI):

a) Caso o Parecerista seja representado por MEI ele deverá anexar à inscrição:

1. CNPJ;
2. Cópia do ato constitutivo (contrato social ou comprovante de inscrição no MEI)
3. Cópia autenticada do RG do Titular do MEI;
4. Cópia autenticada do CPF do Titular do MEI;
5. Certidão negativa conjunta de tributos federais e contribuições previdenciárias;
6. Certidão negativa de tributos da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ);
7. Certidão negativa de tributos da dívida ativa estadual (PGE);
8. Certidão negativa de tributos municipais do município respectivo e Certificado de 
regularidade do FGTS;
9. Certidão negativa trabalhista;
10. Currículo do representante com documentação comprobatória de atuação 
na área cultural em que figure o nome MEI.

b) Caso o Parecerista seja representado pelo CPF ele deverá anexar na inscrição;

1. Comprovante de inscrição no órgão de classe competente, se for o caso;
2. Certificados ou diplomas que comprovem o grau de escolaridade;
3. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida 

ativa da União, na situação regular, conforme documento de regularidade fiscal 
a ser emitido pela Procuradoria -  Geral da Fazenda Nacional - PGFN / Receita 
Federal no Cadastro de Pessoa Física - CPF do responsável;

4. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários estaduais e à dívida 
ativa do Estado do Rio de Janeiro;

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.6. No caso de inscrição online, os documentos citados no item 7.4 e 7.5. deverão ser 
todos compilados em um único arquivo no formato “PDF” de tamanho máximo de 3 MB.

7.7. Declaração De Inexistência De Impedimento, devidamente assinada

7.8. Todos os documentos a serem anexados digitalmente na forma do item anterior terão 
seus formatos “PDF” de tamanho máximo de 3 MB.

7.9. Não serão atendidas solicitações de reavaliação por preenchimento equivocado do 
formulário de inscrição, bem como da falta ou inadequação de documentos obrigatórios.

7.10. Caso haja mais de uma inscrição com o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
somente a última será considerada válida.

7.11. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo não se responsabilizará por inscrições 
que deixarem de ser concretizadas por congestionamento das linhas de comunicação ou 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, tampouco 
por falhas decorrentes do equipamento do candidato.

7.12. A aceitação da solicitação de inscrição será comunicada em até 5 (cinco) dias úteis 
do recebimento do formulário de inscrição.

7.13. O candidato é responsável por acompanhar as Publicações referentes a este Edital.
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8. DOS PRAZOS.

8.1. As datas correspondentes a cada etapa deste Edital deverão obedecer ao cronograma 
a seguir:

____________________________ PRAZOS GERAIS______________________________
® Início das Inscrições: 23/11/2020;
® Término das Inscrições: 25/11/2020 até 23:59 hs;
® Prazo para Impugnação do Edital: 23/11/2020, até 23:59 hs;
® Avaliação das inscrições: 26/11/2020 a 27/11/2020;
® Publicação do resultado preliminar: 30/11/2020;
® Prazo para interposição de recursos: 01/12/2020, até as 23:59 hs;
® Análise dos recursos apresentados: 02/12/2020;
® Prazo para reconsideração da Comissão Julgadora: 03/12/2020;
® Publicação do Resultado dos recursos e resultado final dos selecionados: 
04/12/2020;

9. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

9.1. A seleção para o credenciamento dos parecerista compreenderá as seguintes etapas, 
de caráter eliminatório:

9.1.1, Etapa 1 - Triagem administrativa; e

9.1.2. Etapa 2 - Avaliação da qualificação, titulação e experiência profissional.

10. ETAPA 1 DA TRIAGEM ADMINISTRATIVA

10.1. As inscrições passarão, inicialmente, por um processo de triagem Administrativa na 
SMCT, no qual será verificado o atendimento da solicitação de:
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10.2. Preenchimento de todos os campos do formulário eletrônico com informações 
válidas;

10.3. Envio de cópia digital dos documentos obrigatórios;

10.4. Caso seja constatada a falta ou a inadequação de documentos obrigatórios anexados 
ao pedido de inscrição e/ou o preenchimento equivocado do formulário, o candidato será 
eliminado do processo seletivo sem a análise pela Comissão de Credenciamento.

10.5. Não poderão ser contratados os interessados que estejam proibidos de celebrar 
contratos administrativos, na forma da legislação vigente.

10.6. Nesta etapa também será verificada a existência de sanção que impeça a contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.6.1. SICAF;

10.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União;

10.6.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

10.6.4. Relação de Inidôneos e Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da 
União-TCU.

10.6.5. Será ainda consultado, por escrito, os órgãos pertinentes da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias para que informe a existência de débitos relativos a 
créditos tributários Municipais e à dívida ativa do Município de Duque de Caxias em 
relação ao interessado que não esteja inabilitado pelas consultas dos itens anteriores 
ou pelas certidões dos itens de 7.5.8.

10.7. Constatada a existência de sanção, o interessado será inabilitado, por falta de 
condição de participação.

10.8. Os resultados desta etapa serão publicados no Boletim Oficial e no endereço 
eletrônico: http://culturaduquedecaxias.com.br.

11. ETAPA 2 -  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO, 
TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

11.1. Os candidatos, cujas inscrições forem consideradas válidas na etapa de triagem 
administrativa, terão os documentos analisados quanto aos aspectos de qualificação, 
titulação e experiência profissional pela Comissão de Credenciamento para fins de 
pontuação, conforme abaixo:

FORM AÇÃO LIMITE DE 
COMPROVAÇÕES PONTUAÇÃO

a - Portfólio 1 1
b - Graduação 1 2
c - Especializações na área cultural. - 1
d - Mestrado na área cultural. - 4
e - Doutorado na área cultural. - 6
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL LIMITE DE 
COMPROVAÇÕES PONTUAÇÃO

Experiência profissional nos termos do 
item 6.5 e qualquer outra que se 
quantifique por período.

5 anos de 
comprovação

2 pontos por ano de 
comprovação

Experiência profissional nos termos 
dos itens 6.4 e qualquer outra que se 
quantifique por trabalho realizado.

10 comprovações 1 ponto por 
comprovação

11.2. Será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, a pontuação 3.

11.3. Caso seja constatado que a documentação anexada ao formulário de inscrição não 
está de acordo com o exigido, o candidato será eliminado.

11.4. Os resultados desta etapa serão publicados no Boletim Oficial e no endereço 
eletrônico: http://culturaduquedecaxias.com.br. conforme o item 12.4.

12. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

12.1. A Comissão de Credenciamento será composta por representantes, titulares e 
suplentes, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Sociedade Civil no 
Conselho Municipal de Política Cultural, conforme elencado abaixo:

12.1. 03 (três) representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sem 
nenhum tipo de vínculo; parentesco ou proximidade, com o candidato;

12.1.2. 01 (um) representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Política 
Cultural, sem nenhum tipo de vínculo; parentesco ou proximidade, com o candidato;

12.2. À Comissão de Credenciamento compete:

12.2.1. Avaliar as informações especificadas no portfólio dos candidatos;

12.2.2. Opinar, fundamentadamente, acerca da qualificação técnica, titulação e 
experiência profissional dos candidatos; e

12.2.3. Determinar o somatório de pontos obtidos pelos candidatos nas áreas 
pleiteadas.

12.3. A Comissão será designada através de Portaria do Secretário Municipal de Cultura 
e Turismo a ser publicada no Boletim Oficial do Município.

12.4. Após a finalização das análises pela Comissão de Credenciamento, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo divulgará o resultado dos recursos das Etapas no 
Boletim Oficial do Município e na internet, no endereço eletrônico 
http://culturaduquedecaxias.com.br.

12.5. Em caso de empate na pontuação total de cada candidato, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, na ordem abaixo, utilizados na sequência, caso o empate 
persistir:
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a) O candidato que tiver a maior pontuação no critério “e” (item 12.1 .d);

b) O candidato que tiver a maior pontuação no critério “d” (item 12.1.d);

c) O candidato com a maior idade.

13. DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS ETAPAS 1 e 2.

13.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado das Etapas disporá de 
01 (um) dia útil, a contar da data de publicação do resultado no endereço eletrônico: 
http://culturaduquedecaxias.com.br, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de 
término.

13.2. A interposição de recurso poderá ser realizada via internet, em formulário a ser
disponibilizado no endereço eletrônico: http://culturaduquedecaxias.com.br, ou
presencialmente, em dias úteis, das 13 às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura 
Turismo, localizada na Rua Major Frazão, 181, Bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, 
Duque de Caxias -  RJ.

13.3. Caberá ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo decidir sobre os recursos 
interpostos e determinar a publicação dos resultados no Boletim Oficial e na internet, no 
endereço eletrônico: http://culturaduquedecaxias.com.br.

14. RESULTADO FINAL

14.1. O resultado final do credenciamento será divulgado no Boletim Oficial do 
Município e na internet, no endereço eletrônico http://culturaduquedecaxias.com.br, após 
o julgamento dos recursos a que faz referência o item 13.3.

14.2. Os credenciados integrarão o Banco de Pareceristas da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e poderão ser contratados, a qualquer tempo durante a vigência do 
credenciamento, de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira orçamentária, 
em função da programação das ações de análise e/ou parecer de projetos apresentados 
para obtenção de recursos junto ao Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias.

14.3. A manutenção dos credenciados no Banco de Pareceristas da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo se dará por um período de 12 (doze) meses a partir da data da 
publicação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período, sem prejuízo 
da realização de outros procedimentos de credenciamento ao longo deste período, 
ressalvada a vigência do presente.

115. DA CONTRATAÇÃO

15.1. Somente os credenciados convocados terão necessidade de comprovar todas as 
informações prestadas e a documentação inserida no formulário via internet. O candidato 
classificado será convocado a apresentar presencialmente, na Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, em até cinco dias úteis contados da convocação, original e cópia da 
documentação exigida.

15.2. As cópias da documentação deverão estar acompanhadas das vias originais para que 
sejam autenticadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou deverão ser cópias 
já autenticadas.

15.3. O candidato classificado que não apresentar a documentação original obrigatória, 
não poderá assinar o Termo de Contrato e será eliminado do processo seletivo.

15.4. A irregularidade dos documentos obrigatórios apresentados, mesmo que verificada 
a qualquer tempo, em especial na ocasião da assinatura do termo de contrato, acarretará 
a eliminação do candidato ou descredenciamento do parecerista;

15.5. Após a Ratificação e Publicação do Extrato da Inexigibilidade de Licitação, o 
credenciado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses 
consecutivos, prorrogáveis, até o limite de sessenta meses, a contar de sua assinatura.

15.6. A qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias poderá requisitar aos 
credenciados o envio de documentação atualizada, especialmente em relação a certidões 
negativas cuja regularidade deverá ser mantida por todo período da contratação, conforme 
item 7.5.a -6.7-8-9 e 7.5.b -3-4-5, os quais deverão ser entregues em até 05 dias úteis a 
contar do recebimento da notificação, preferencialmente via correio eletrônico, ou 
qualquer outro meio idôneo que possibilite a comprovação de que foi recebido.
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16. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. A execução dos serviços será gerida e fiscalizada nos termos do Decreto Municipal 
n° 7.349/2019.

16.2. O servidor responsável pela fiscalização do contrato deverá sustar, recusar, mandar 
refazer os serviços, quando executados em desacordo com as especificações e 
recomendações deste Edital.

16.3. A fiscalização do serviço ainda caberá:

a - exigir o cumprimento de todos os itens das especificações do objeto licitado; 

b - dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço.

16.4. A existência e a atuação da fiscalização e operacionalidade da PMDC em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne 
à execução do objeto a ser contratado.

16.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, ficando essa responsável pelos danos causados diretamente a PMDC ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços.

16.6. A PMDC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues 
em desacordo com o solicitado.
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16.7. REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO para gerenciamento, 
acompanhamento e fiscalização:

16.7.1. Gerente de Contrato: JOICE MARQUES CORRÊA, Assessoria de Gabinete, 
matrícula: 34.574-1;

16.7.2. Fiscal do Contrato: EGEU LAUS SIMAS, Assessor de Projetos Especiais, 
matrícula 35.799-5 e Suplentes: HENRIETTE PESSANHA, matrícula: 36987-0 e 
Z1LMA DA CONCEIÇÃO ALVES, matrícula 04904-4.

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

17.1. CREDENCIADO

17.1.1. Prestar os serviços de análise técnica e emissão de pareceres relativos aos 
projetos culturais que lhe forem disponibilizados de forma classifícatória que se 
relacionem com a(s) área(s) e segmento(s) de credenciamento;

17.1.2. E star disponível para participar das reuniões da Comissão Julgadora 
Específica prevista no art. 11, parágrafo 1 ° da Lei Municipal n° 2.796/2016, após ser 
notificado nos prazos e conforme calendário definido pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo

17.1.3. Observar os critérios, as condições e os prazos conforme as normas expedidas 
pelo Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

17.1.4. Comunicar formalmente ao setor demandante, com antecedência de até dois 
dias do término do prazo inicialmente previsto, os motivos de ordem técnica que 
impossibilitem a conclusão clo(s) parecer(es) dentro do prazo previsto, indicando a 
necessidade de prorrogação;

17.1.5. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 
sobre qualquer assunto de interesse da Prefeitura ou de terceiros que tomar 
conhecimento em razão da execução dos serviços;

17.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes da análise e emissão de parecer, 
inclusive os referentes tios materiais e equipamentos utilizados, fora das dependência 
da Secretaria de Cultura e Turismo;

17.1.7. No caso de projetos em forma física, receber e entregá-los analisados e com 
o devido parecer conclusivo, no prazo, forma e local estipulados pelo setor 
demandante;

17.1.8. Adotar as medidas de segurança adequadas e suficientes, no âmbito das 
atividades sob sua responsabilidade, quanto à manutenção do sigilo relativo ao objeto 
do termo de contrato;

17.1.9. Prestar informações ao setor demandante, acerca das questões relativas aos 
trabalhos desenvolvidos, quando solicitado;
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17.1.10. Executar diretamente o(s) serviço(s) que lhe for(em) designados pelo setor 
demandante, sem transferência de responsabilidade, vedada a subcontratação ou 
delegação a qualquer título;

17.1.11. Declarar impedimento, por escrito, quando caracterizado conflito de 
interesses, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções nele previstas e devolver 
imediatamente o(s) projeto(s) ao setor demandante;

17.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação de qualificação exigidas na 
contratação;

17.1.13. O credenciado se obriga a não divulgar e manter sigilosos os dados e 
informações às quais venha a ter acesso em razão da análise do projeto, obrigando- 
se ainda, a não fazer uso indevido dos dados e informações contidas nos processos, 
sob pena de responsabilização administrativa, cível e criminal.

17.1.14. O credenciado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis do país, seja de 
forma direta ou indireta.

18. CREDENCIANTE

18.1. Dar ciência, por escrito, de qualquer anormalidade constatada na prestação dos 
serviços do credenciado e solicitar esse a correção de eventuais falhas ou irregularidades 
que forem verificadas;

18.2. Solicitar, por escrito, as providências que impliquem alterações nos serviços do 
credenciado;

18.3. Conceder período de suspensão temporária de recebimento de projeto(s), quando 
solicitado formalmente pelo credenciado;

18.4. Subsidiar as ações dos pareceristas, fornecendo:

a - espaço adequado para o desempenho de suas funções (caso optem pelo trabalho 
presencial);

b - esclarecimentos sobre critérios editalícios, normas legais ou regulamentações 
aplicáveis.

18.5. Solicitar no prazo estabelecido, a remuneração pelo(s) parecer(es) emitido(s) que 
forem validados.
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19. DAS SANÇÕES

19.1. Em caso cie descumprimento das regras e obrigações estipuladas nas legislações 
pertinentes, o parecerista estará sujeito ao descredenciamento e às sanções 
administrativas:

19.1.1. O parecerista estará sujeito ao descredenciamento e às seguintes sanções 
administrativas a serem aplicadas, sendo na primeira advertência escrita, na segunda 
suspensão de 30 dias e na terceira descredenciamento.

19.1.2. O descredenciamento também poderá ser determinado sumariamente nas 
seguintes hipóteses:

19.1.2.1. Extravio ou dano parcial ou total dos projetos;

19.1.2.2. Utilização de materiais e divulgação indevida de informações 
apresentadas pelos proponentes;

19.1.2.3. Reprodução não autorizada dos projetos;

19.1.2.4. Emissão de parecer técnico nas hipóteses previstas de impedimento 
ou suspeiçào;

19.1.2.5. Exercício de atividade profissional que enquadre em situação que 
constitua impedimento ao credenciamento; ou

19.1.2.6. Emissão de parecer técnico considerado insatisfatório, e que, após 
revisão, permaneça inadequado, conforme normativos pertinentes.

20. DA RESCISÃO

20.1. Na hipótese de desinteresse de qualquer das partes pela prorrogação do Termo de 
Contrato, deverá haver manifestação de vontade por escrito, com antecedência de. no 
mínimo, 30 (trinta) dias.

21. DAS VEDAÇÕES

21.1. E vedada a participação e permanência no Banco de Pareceristas os profissionais 
que contenham as seguintes características:

21.1.1. Ser servidor público da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive os dependentes;

21.1.2. Ser integrante da Comissão de Credenciamento, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau;

21.1.3. Possuir vínculo ou participação junto aos Coletivos, Empresas, Espaços 
Culturais e outros que estejam concorrendo ao fomento ou a premiação dos Editais 
que serão analisados.
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21.1.4. Menores de 1 8 anos.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. O Edital de Chamamento Público terá vigência de até 12 (doze) meses. Podendo ser 
prorrogado por igual período, caso seja de interesse público.

22.2. As inscrições e procedimentos de contratação de credenciados seguirão o trâmite 
regulamentado neste instrumento, com todas as informações importantes divulgadas no 
sítio: http://culturaduquedecaxias.com.br.

22.3. Nenhuma indenização será devida aos interessados pela formalização da solicitação 
de credenciamento.

22.4. Aplicam-se a essa contratação à Lei n° 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

22.5. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

22.6. Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço eletrônico: 
http://culturaduquedecaxias.com.br ou pelo e-mail:projetosculturadc@gmail.com .

22.7. Impugnações, solicitações, informações e recursos deverão ser apresentados no 
protocolo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Major Frazão, 
181, Bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias -  RJ, em dias úteis, no 
horário de 13 h às 17h.

22.8. O Foro para solucionar os litígios que envolvam o presente credenciamento, bem 
como as contratações dele decorrentes, será o da Comarca de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, de Novembro de 2020.

SIMONE SANGELIS DE OLIVEIRA

Subsecretária Municipal de Cultura de Duque de Caxias

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CMDCA– Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA Rua Manoel Vieira s/n- Bairro: Centenário -  Duque de Ca.\ias/RJ

CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461
E-m ail: cmdcaíÁ duquedecaxias.ri.gov.br / cmdcaduquedecaxiastóf gm ail.com

RESOLUÇÃO N° 021/CMDCA/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA
de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais, previstas nos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal 8069/90 -  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o que se dispõe 
Art.9° da Lei Municipal n° 1066/91 e. considerando:

“Que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das 
inscrições e autoridade judiciária”;

“Que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva 
localidade”;

Conforme o parecer da Comissão de Garantia de Direitos e com a aprovação do 
colegiado, na Assembléia Extraordinária no dia 10 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 - Art. 39 o REGISTRO 
PROVISÓRIO n° 158/2020 para a Associação Brasileira de Assistência a Carentes 
Especiais - ABRACE, sediada na Rua Matriz e Barros. n° 19 -  Jardim 25 de Agosto -  
Duque de Caxias - RJ, com validade 31 de Dezembro de 2020.

Pelo exposto, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA A 
CARENTES ESPECIAIS -  ABRACE, de Duque de Caxias, está autorizada a 
desenvolver as atividades -  no Município de Duque de Caxias -  RJ, conforme 
descritos abaixo:

Regime de Atendimento Público Alvo Faixa
Etária

Instituição de Reabilitação com os serviços: Fonoaudióloga, 
Fisioterapia. Arte terapia. Terapia Ocupacional, Musica terapia.

Crianças e 
Adolescentes 0 a 1 8 anos

Instituição voltada para acompanhamento das famílias das 
crianças e adolescentes assistidos, promovendo autonomia e o 

Fortalecimento de vínculo.
Família 20 + anos

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

Duque de Caxias. 11 de Novembro de 2020

Presidenta do CMDCA/DC
. s h j t íâ a .J iT .u k ir c a c '»
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Mareia N w e a t o
Presidente CMDCAOABRJ- 2082S0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
CMDCA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUQUE DE CAXIAS-CMDCA/ DC

Criado pela Lei Municipal n? 1066 de 19 de ago.sto de 1991
Sede: Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 

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

Certificado de Registro Provisório

O Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias -  CMDCA-DC, conforme 
determina o Artigo 9o Inciso VII, da Lei Municipal N°. 1066/91 e o do Artigo 90 Parágrafo Primeiro, da Lei Federal 
n°. 8069/90 -  Estatuto da Criança e do Adolescente, concede o Registro Provisório para Associação Brasileira de 
Assistência a Carentes Especiais - ABRACE, sediada na Rua Matriz e Barros n9 19 Jardim 25 de Agosto- Duque de 
Caxias- RJ, CNPJ 21.059.836/0001-31. O REGISTRO PROVISÓRIO foi tombado neste Conselho sob o n° 158/20, 
deferido em Assembléia Extraordinária realizada no dia 10 /08 /2020. Em reunião ordinária de 04/11/2020 ficou 
determinada a extensão de prazo com validade até 31 /12 /2020  conforme Resolução do CONANDA autorizado a 
funcionar com os regimes/programas de atendimentos descritos no verso.

Duque de Caxias, 11 de Novembro de 2020.

MARCIA NASÒMÉNTO CARDOSO
Presidente do CMDCA-DC

■íarcia Nascimento
Presidente CMDCA
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REGIME DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO:

Instituição de Reabilitação voltada para promover a 
independência e autonomia e o fortalecimento de

vínculos.
Faixa etária de 00 a 18 anos de idade de ambos os 

sexos portadores de necessidade especiais.

Fonoaudióloga;
Fisioterapia;
Arte terapia;

Terapia Ocupacional;
Musica.

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 -  Art. 39, I, o REGISTRO  
PROVISÓRIO, com validade até 31/12/2020. Devendo cumprir integralmente o 
disposto no Art. 34, V, da citada Resolução no prazo estipulado. Publique-se a 

Resolução 021/CMDCA/2020 -  Duque de Caxias. RJ.

& X s KCçí ■ ' ík
■"V '»Anne Alverca 

Assistente Social do SUAS. Ay 
Técnica do CMDCA-DC
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CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C RIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua Manoel Vieira s/n- Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ 
CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461
E-mail: cmdeaífl duquedecaxias.ri.gov.br cnidcaduquedecaxiasfa gmail.eom

RESOLUÇÃO N° 024/CMDCA/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA
de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais, previstas nos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal 8069/90 -  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o que se dispõe 
Art.9° da Lei Municipal n° 1066/91 e. considerando:

“Que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das 
inscrições e autoridade judiciária”;

“Que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva 
localidade”;

Conforme o parecer da Comissão de Garantia de Direitos e com a aprovação do 
colegiado, na Assembléia Ordinária no dia 15 de julho de 2020;

RESOLVE:

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 - Art. 39 o REGISTRO 
PROVISÓRIO n° 082/2003 para a CASA DA CRIANÇA, sediada na Rua Macaé. n° 195 
-  Parque Lafaiete -  Duque de Caxias - RJ. com validade 31 de dezembro de 2020.

Pelo exposto, CASA DA CRIANÇA de Duque de Caxias, está autorizada a 
desenvolver as atividades -  no Município de Duque de Caxias -  RJ, conforme 
descritos abaixo:

Regime de Atendimento Público Alvo Faixa
Etária

Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Projeto Escolinha de Futebol, Enlace. Acolher.

Crianças e 
Adolescentes 0 a 1 7 anos

Atendimento Orientação e Apoio Sócio Familiar Família 20 + anos

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

Duque de Caxias, 11 de Novembro de 2020.

^ \ omjjcu flíUUTYUyilt) CoaaoC/  
MARCIA NASCIMENTO CARDOSO 

Presidenta do CMDCA/DC .....   ,.r-.,. . -fi-; U  . ‘ */•.,**»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
CMDCA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DUQUE DE CAXIAS CMDCA/DC
Criado pela Lei Municipal n°. 1066 de 19 de agosto de 1991 

Sede: Rua Manuel Vieira s/n°- Bairro Centenário -  Duque de Caxias/RJ 
CEP: 25020-2 lOTel.: 3652-5461

Certificado de Registro Provisório

O Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias -  CMDCA-DC. conforme determina o Artigo 
9o Inciso VII, da Lei Municipal N°. 1066/91 e o do Artigo 90 Parágrafo Primeiro, da Lei Federal n°. 8069/90 -  Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o REGISTRO PROVISÓRIO n° 082/2003 para a CASA DA CRIANÇA, sediada na Rua Macaé, n° 195, -  
Parque Lafaiete — Duque de Caxias - RJ, CNPJ 05.866.162/0001-20, encontra-se com REGISTRO PROVISÓRIO neste 
Conselho sob o n° 082/2003, deferido o REGISTRO em Assembléia Ordinária realizada no dia 15 de julho de 2020. Em reunião 
ordinária em 04/11/2020 ficou determinada extensão de prazo com validade até 31/12/2020 conforme Resolução do CONANDA, 
ficando autorizado a funcionar com os regimes/programas de atendimentos descritos no verso.

Duque de Caxias, 11 de Novembro de 2020.

TíI aMaXV ’ t kLViv fi A f i o  I c ju W
MARCIA NASCIMENTO CARDOSO

Presidenta do CMDCA/DC
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REGIME DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
Atendimento Orientação e Apoio Sócio Familiar

Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto 
Projeto Escolinha de Futebol 

Projeto Enlace 
Projeto Acolher

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 - Art. 39 O REGISTRO PROVISÓRIO sob n° de
RESOLUÇÃO: 024/2020/CM DCA- Duque de Caxias -  RJ. Certificado válido até 31/12/2020.

f i
Anne Alverca

%
% S ^ /

O •> cy.' 6-
Técnica do SUAS 1 - CMDCA-DC ° 

Matricula 15763

CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

E-mail: enideaduquedecaxiastá gmail.com

RESOLUÇÃO N° 026/CMDCA/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais, previstas nos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal 8069/90 -  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o que se dispõe 
Art.9° da Lei Municipal n° 1066/91 e. considerando:

“Que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das 
inscrições e autoridade judiciária”;

“Que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva 
localidade”;

Conforme o parecer da Comissão de Garantia de Direitos e a aprovação, por 
unanimidade. Assembléia Ordinária do dia 04 de Novembro de 2020.

RESOLVE:

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 - Art. 11 a renovação REGISTRO 
n° 115/09 para a INSTITUIÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA 
E AO ADOLESCENTE ROSA E AZUL - CIACA de Duque de Caxias -  RJ, Rua José 
de Alencar. n° 376 -  Bairro: Dr. Laureano Duque de Caxias- RJ. com validade até 07 de 
novembro de 2021.

Pelo exposto, a INSTITUIÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE ROSA E AZUL, esta autorizada a desenvolver as atividades -  no 
Município de Duque de Caxias -  RJ, conforme descritos abaixo:

Regime de Atendimento Público Alvo Faixa Etária

Atividade Cultural e Fiducativa Criança e Adolescentes 06 a 18 anos

Orientação e apoio sócio familiar Família 24 e + famílias

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

Duque de Caxias. 10 de Novembro 2020.

Mareia Nascimento
Presidente CMDCA

OABEJ- 208230
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CM DCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Rua Manuel Vieira s/n° - Bairro: Centenário -  Duque de Caxias/RJ

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

Duque de Caxias. 10 de Novembro de 2020.

ATESTADO REGULAR DE FUNCIONAMENTO

Atestam os que a INSTITUIÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE ROSA E AZUL - CIACA, situada a Rua José de A lencar, n? 376 -  Dr 
Laureano -  Duque de Caxias-RJ, CNPJ n- 09 .615.210/0001-69, diante do parecer 
em itido pela Comissão de Garantia de Direitos após visita técnica que a Instituição 
encontra-se em pleno e regular funcionam ento.

A Instituição encontra-se devidam ente registrada nesse Conselho sob o número 
115/2009 cumprindo suas finalidades estatutárias, com mandato atual da sua Diretoria 
no período de novembro 2020 a novembro 2021, constituída pelos m em bros, de 
reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone a conduta dos 
m em bros, abaixo relacionados:

Presidente(a): Selma Miranda de Carvalho 
Vice-Presidente(a): Rafael Diogo Carvalho Leandro 
Secretário(a): Atiles de Abreu Leandro

Conforme o Estatuto da Entidade em seu Artigo 26°:

“a entidade não remunera nem concede 
vantagens ou benefícios por qualquer forma ou 
título a seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores. benfeitores ou equivalentes”.

O Estatuto está registrado no Cartório 2o Registro de Pessoas, sob n° 028275 

em 11 de Julho de 2011.

O presente atestado é validado pelo período de 01 (um) ano conforme a 
DELIBERAÇÃO n° 010/CMDCA/2019.

Duque de Caxias, 10 de novembro de 2020.

Presidente CMDCA
OABRJ- 208230

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

CEP: 25020-2 lOTel.: 3652-5461
E-mail: cmdcaíã duquedecaxias.rj.gov.br cmdcaduquedecaxias@gmail.com

RESOLUÇÃO N° 027/CMDCA/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA
de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais, previstas nos artigos 90 e 91 da 
Lei Federal 8069/90 -  Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o que se dispõe 
Art.9° da Lei Municipal n° 1066/91 e. considerando:

“Que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das 
inscrições e autoridade judiciária”;

“Que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual 
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva 
localidade”;

Conforme o parecer da Comissão de Garantia de Direitos e a aprovação, por 
unanimidade. Assembléia Ordinária do dia 04 de Novembro de 2020.

RESOLVE:

Conceder ante o cumprimento da Resolução 514/2018 - Art. 11 a RENOVAÇÃO DO 
REGISTRO sob o n° 052/15 da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL
PROFISSIONALIZANTE - ESPRO, sediada a Avenida Governador Leonel Brizola, n° 
1490 -  Centro -  Duque de Caxias - RJ. com validade até 06 junho de 2022.

Pelo exposto, Instituição ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 
PROFISSIONALIZANTE- ESPRO, esta autorizada a esta autorizada a desenvolver o 
projeto -  no Município de Duque de Caxias -  RJ, conforme descritos abaixo:

A m .

Regime de Atendimento Público Alvo Faixa Etária

Aprendizagem em técnicas Básicas de Gestão, 
Atendimento e Serviços; Aprendizagem em 
Gestão, Qualidade,Atendimento e Serv iços; 
Aprendizagem em Serviço Administrativos; 
Aprendizagem em Qualidade, Atendimento e 
Serviços em Lanchonete;
Aprendizagem em Empreendedorismo e Gestão 
de Pequenos Negócios.

Adolescentes 13 a 17 anos

Acompanhamento as família Família 30 e +

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

Duque de Caxias. 10 de Novembro de 2020.

Ú Í.V: 8’viiÍÍiA ôío  no Búiíiilííi Gtkiiaí Ca/uWr
MARCIA NASCIMENTO CARDOS
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Presidenta do CMDCA/DC

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

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

Atestam os que a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO, 
situada a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nQ 1490 -  Centro -  Duque de 
Caxias-RJ, CNPJ n5 51.549.301/0001-00, diante do parecer emitido pela Comissão de 
Garantia de Direitos após visita técnica que a Instituição encontra-se em pleno e 
regular funcionam ento.

A Instituição encontra-se devidam ente registrada nesse Conselho sob o número 
052/15 cumprindo suas finalidades estatutárias, com mandato atual da sua Diretoria 
no período de novembro 2020 a novembro 2021, constituída pelos m em bros, de 
reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone a conduta dos 
m embros, abaixo relacionados:

Presidente(a): Luiz Augusto Prado Barreto
Vice-Presidente(a): João Gilberto M arcondes Machado de Campos 
Secretário(a): Antonio Carlos Pela

Conforme o Estatuto da Entidade em seu Artigo 26°:

Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas SP. sob n° 697982 em 18 de Dezembro de 

2015.

O presente atestado é validado pelo período de 01 (um) ano conforme a

Duque de Caxias, 10 de Novembro de 2020.

ATESTADO REGULAR DE FUNCIONAMENTO

“a entidade nâo remunera nem concede 
vantagens ou benefícios por qualquer forma ou 
título a seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores, benfeitores ou equivalentes”.

O Estatuto está registrado no Cartório 3o Oficial de Registro de Títulos e

DELIBERAÇÃO n° 010/CMDCA/2019.

Duque de Caxias, 10 de novembro de 2020.
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IPMDC

ATOS DO PRESIDENTE

IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  f D T U R O .

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

PORTARIA n°: 0640/2020/ IPMDC/PRESIDÊNCIA

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de 

Caxias, nomeado pela Portaria n° Portaria n° 3 12/GP/2018, de 22 de fevereiro de 2018. publicada no

suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37° do Decreto Municipal n° 7.349/2019.

RESOLVE:

Artigo Io. Designar, como Gerente do contrato o Servidor RODRIGO DOS SANTOS 

CORDEIRO, Tesoureiro Geral do IPMDC, inscrito sob a matrícula n°. 6/0647-8. como fiscal do 

contrato a servidora SUSI MENEGUETTI CORRÊA. Chefe de Administração do IPMDC. inscrita sob 

a matrícula n°. 6/0649-0. e como suplentes de fiscal os servidores ROSANGELA LIMA DA SILVA , 

Técnica de Contabilidade do IPMDC , inscrita sob a matrícula n°. 0/5299-8 e o servidor LUCAS 

MENDES COLLI. Assistente do Presidente do IPMDC, inscrito sob a matrícula n°. 6/0665-6. que 

deverão acompanhar e fiscalizar como titular a execução do contrato de prestação de serviço n° 01- 

005/2018 , Primeiro termo aditivo 03-007/2019 e seu Segundo termo aditivo 03-007/2020; celebrado 

entre o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE DUQUE 

DE CAXIAS a AQUI TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E EVENTOS LTDA- 

ME. inscrita no CNP.I n° 73.224.875/0001-40. tendo como objetivo a contratação especializada no 

fornecimento de água mineral potável, sem gás. acondicionada em embalagem retornável, em plástico

NOMEAÇAO DE GERENTE, FISCAL E SUPLENTES DE 

FISCAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO N" 03-007/2020

DO CONTRATO N° 01-006/2018, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.

Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias n° 6.512 de 23 de fevereiro de 2018. no uso de

Rua José de Alvarenga, n" 642, Centro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro - RJ. CEP 25.020-140
Telefone: (21) 3257-6000 Site: http://ipmde.com.br e-mail: faleeonosco@ipmdc.com.br
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higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante -  galão de 

20 (vinte) litros, em atendimento as necessidades do 1PMDC.

Artigo 2o. Compete ao gerente, fiscal e suplentes de fiscal do contrato as atribuições gerenciais, 

técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, bem como o acompanhamento e 

verificação da conformidade da prestação de serviço ou do fornecimento do objeto, a fim de que as 

normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as 

ocorrências e reportando-se às autoridades competentes quando necessária a providência que não seja do 

seu alcance.

Artigo 3o. Registre-se e publique-se.

Duque de Caxias. 05 de novembro de 2020.

MARCELLE DE CASTRO FAR1ANO
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489
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IPMDC
M A i S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

INSTITUTO DE PREV IDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQl E DE ( AMAS -  IPMIK

PORTARIA N." 642/2019 IPMDC

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO.

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque 

de Caxias, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5o do Regulamento Interno do IPMDC, 

publicado no BO n° 4.398 de 12 de novembro de 2001.

RESOLVE:

Retificar a Portaria n° 929/2019, que aposentou, com base no artigo 3o da Emenda 
Constitucional n° 47/2005, por erro material no somatório do benefício;

NOME: CARLOS ANTONIO FERNANDES PELEVE
MATRICULA: 058746

FUNÇÃO: CADASTRADOR NÍVEL 15

LOTAÇÃO: SEFAZPLAN

PROCESSO: 2019.04.29606P

Descrição Valor Mensal Valor Anual

Vencimento Integral (Art. 51 da Lei 1.506/2000) RS 1.083,72 RS 13.004,64

11 Triênios - 70% (Art. 59, inciso III, alínea "c", 66 e 144, todos 
da Lei n° 1.506/2000)

RS 758,60 RS 9.103,20

Gratificação de Produção - 20%
(Art. 59, inciso II, alínea “h”, Lei 1506/2000) RS 216,74 RS 2.600,88

Total RS 2.059,06 RS 24.708,72

Duque de Caxias. 06 de novembro de 2020.

A ^ _ -
MARCELLE DE CASTRO FABIANO

Presidente do IPMDC 
Matrícula: 6/06489
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IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS -  IPMDC

PORTARIA N.° 0643/2020 IPMDC

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE 

PENSÃO POR MORTE.

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque

de Caxias, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5o do Regulamento Interno do 

IPMDC, publicado no B.O n° 4.398 de 12 de novembro de 2001,

RESOLVE:

RETIFICAR, a Portaria N.° 0637/2020 IPMDC, em conformidade com o disposto no artigo 40. 
parágrafo 7.° Inciso I da Constituição da República, redação dada pela Emenda Constitucional n.° 
41/2003 c/c o Parágrafo Único do artigo 3" da Emenda Constitucional N° 47/2005, em favor de 
VIVIANE CARVALHO DE ALCANTARA e EMANUELLE CARVALHO DE 
ALCANTARA (até 02/02/2027). respectivamente cônjuge e filha menor do ex-servidor 
MANOEL PEDRO DE ALCANTARA NETO, matrícula 04721-6. que exercia a função de 
Técnico de Raio X Classe C Nível 23. falecido em 17/08/2020. com valores fixados em partes 
iguais, 50% para cada beneficiária, a contar da data do óbito, para inclusão da filha do casal no 
referido ato:

Vencimento Integral
(Alt. 51 da Lei 1.506/2000) R$1.727,28

11 Triênios - 70%
(Alt. 59, Inciso III, Alínea "c”, 66 e 144, todos da Lei n.° 1.506/2000)

R$1.209,09

Gratificação de Insalubridade - 40%
(Art.59, Inciso II, Alínea "b”, 144 e 241, Lei 1506/2000; Art. 13, 

Alínea " f  da Lei 937/89 e Art. 9.° da Lei 1057/91)
R$690,91

Total mensal R$3.627,28
Total anual R$43.527,36

Processo n° 2020.07.30481 P.

Duque de Caxias, 09 de novembro de 2020.

M l
í CAÍMARCELLE DE CASTRO FABIANO

Presidente do IPMDC 
Matrícula: 6/06489
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IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O  M A I S  F U T U R O .

EXTRATO DE TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ESPECIE: 2o T ermo aditivo ao contrato n° 01-006/2018, oriundo da dispensa de licitação n° 

003/2018. instruída no processo administrativo n° 2018.1030.50051 8PA.

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC, inscrito no CNPJ sob o n° 28.453.066/0001 - 
56 e. do outro lado, AQUI TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E EVENTOS 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 73.224.875/0001-40.

OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato firmado em 05/11/2018. passando a vigorar até 

05/11/2021.

AMPARO LEGAL: Autorização do Presidente e concordância da empresa contratada exarada no 

processo administrativo 2020.1043.1001341 PA. com amparo legal no artigo 57. inciso 11. da Lei 

n°8.666/93.

COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: A despesa parcial decorrente deste termo será 

coberta pela: Nota de Empenho n° 000826/2020. emitida em 08/10/2020, no valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais), e atendida pela Classificação Orçamentária Órgão: 000005; Unidade: 

002501; Funcional: 09.122.0001; Projeto/Atividade: 2.412; Recurso: 1-01.00.000000: Elemento: 

3.3.90.39.00.00.00; Elemento Comp:. 3.3.90.39.99.00.00; Fundo 000003; Código Reduzido 

000016. O complemento do valor parcial mencionado será pago mediante a emissão de nota de 

empenho complementar em momento oportuno.
In
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Duque de Caxias, 05 de novembro de 2020.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489 •t.Tí.w'. w ryu m S ’ ’■
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FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

TERMO: Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços por prazo 
determ inado n. 2 046/2017, conform e procedim ento  adm inistrativo  
n. 2 000.515/2020.

PARTES: FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultura  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e Solange Maria Vieira Silva.

OBJETO: O presente term o tem  por objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato de trabalho  n. 2 046/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços, por p razo  determ inado, na função de " Assistente 
O peracional 1", po r requerim ento  da p rópria  contratada, com 
fundam ento  legal na C láusula 8a, alínea "i" do referido contrato.

PRAZO: Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do dia 17 de setem bro de 2020, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 21 de ou tubro  de 2020.

JOILSON ANTO NIO  CARDOSO DO NASCIMENTO  
Presidente da Fundee

matrícula 240.259-2 » " ^  T l

\ M éU k  a® i à J à J L . !  |
í _____ _ ____ í;
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TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços por prazo 
determ inado n. s 057/2019, conform e procedim ento  adm inistrativo 
n. B 000.514/2020.

FUNDEC - Fundação  de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultu ra  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e Eduardo de A lm eida Lopes.

O presente term o tem  po r objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato de trabalho n. s 057/2019, cujo objeto é a prestação de 
serviços, por p razo  determ inado, na função de " In stru to r Docente I 
-  Educador Especializado - M atem ática", por requerim ento  da 
p rópria  contratada, com fundam ento  legal na C láusula 8a, alínea “i  
do referido contrato.

Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do dia 17 de setem bro de 2020, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 21 de ou tubro  de 2020.

JJ   
JOILSON ANTO NIO  CARDOSO DO  NASCIMENTO  

Presidente da Fundee -
matrícula 240.259-2 *

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
0 futuro se constrói

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços por prazo 
determ inado n. 2 249/2017, conform e procedim ento  adm inistrativo  
n. 2 000.512/2020.

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultura  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e José Jocely Silva Araújo.

O presente term o tem  po r objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato de trabalho  n. 2 249/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços, po r p razo  determ inado, na função de " Inspetor 
Patrim onial 1", po r requerim ento  da própria  contratada, com 
fundam ento  legal na  C láusula 8a, alínea "i" do referido contrato.

Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do dia 14 de setem bro de 2020, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 21 de ou tubro  de 2020.
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Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
0 futuro se constrói


