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PODER EXECUTIVO

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

LEI N° 3133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

Disciplina a utilização de verbas de 
Suprimento de Fundos realizado por 
adiantamento para a Administração 
Direta e Indireta do Município de Duque 
de Caxias, bem como das Despesas de 
Representação e dá outras 
providências.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Fica instituído, no Município de Duque de Caxias, a forma de 
pagamento de despesas pelo regime de Suprimento de Fundos, realizado por 
adiantamento, que se regerá conforme esta Lei e Decretos regulamentadores.

Art. 2o Para os fins dispostos nesta Lei, entende-se por:

I -  Suprimento de Fundos: numerário colocado à disposição do Servidor, na 
forma de adiantamento, a fim de permitir a realização de despesas que, por sua 
natureza, urgência ou economicidade, não possam aguardar a realização de processo 
licitatório ou de dispensa de licitação;

II-  Unidade Credenciada: é definida como Secretaria Municipal,
Superintendências, Subsecretárias, Gerências, Departamentos, Coordenações ou 
equipamentos públicos, além de Órgãos, Setores ou equipamentos públicos da 
Administração Indireta, e serão definidas por Decreto Municipal regulamentador; e

III- Agente Autorizado Credenciado: é o Servidor Público, estável ou 
nomeado em cargo em comissão, que deverá habilitar-se perante a Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP), por meio de Portaria de designação do 
titular do Órgão Municipal da Administração Direta ou Indireta, e será responsável por 
uma Unidade Credenciada.

Art. 3o Os pagamentos a serem efetuados por meio do regime de Suprimento 
de Fundos ora instituído restringir-se-ão aos casos previstos nesta Lei.
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Art. 4o Para cada Unidade Credenciada, poderá ser autorizado até 12 (doze) 
adiantamentos de Suprimento de Fundos por exercício financeiro, podendo ser concedido 
até 2 (dois) adiantamentos concomitantes.

Parágrafo único. Cada adiantamento de Suprimento de Fundos respeitará o valor 
entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), de acordo com a classificação 
das Unidades Credenciadas, que serão definidas por Decreto Municipal regulamentador.

Art. 5o Poderão realizar-se sob o regime de adiantamento os pagamentos das 
seguintes espécies de despesas:

I -  material deconsumo;

II -  serviços de terceiros;

III -  transporte em geral;

IV -  despesas extrajudiciais, tais como: taxas, emolumentos e expedição de 
certidões e afins;

V -  despesas miúdas e de pronto pagamento, não cobertas por instrumento 
contratual;

VI -  material periférico de informática e comunicação; e

VII -  manutenção de veículos oficiais.

Art. 6o Consideram-se para os efeitos desta Lei, as despesas como:

I -  despesas miúdas e de pronto pagamento:

a) selos postais, telegramas, material e serviços de limpeza e higiene, 
alimentação em serviços externos, pequenos carretos, transportes urbanos, pequenos 
consertos, aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações;

b) encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e de 
papelaria, cópias xerográficas, em quantidade restrita, para uso ou consumo próximo ou 
imediato; e

c) quaisquer outras de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que 
eventuais e devidamente justificadas, tais como despesas com estacionamento, pedágios, 
fotocópias tiradas fora das repartições públicas municipais; e
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II -  material periférico de informática e comunicação:

a) cabos;

b) fios elétricos;

c) mouses;

d) teclados;

e) caixas de som;

f) pendrives;

g) HDs externos;

h) roteadores;

i) switches;

j) receptores USB;

k) receptores Wi-Fi; e

l) aparelhos telefônicos.

Art. 7o A requisição de Suprimento de Fundos será efetuada por meio de 
processo administrativo próprio, devidamente assinado pelo Agente Autorizado 
Credenciado, em formulário próprio, contendo:

I -  identificação da espécie de despesa, com os respectivos valores para material 
de consumo e/ou prestação de serviços;

II -  nome completo, cargo ou função e matrícula do Agente Autorizado 
Credenciado responsável pelo adiantamento; e

III -  dotação orçamentária própria.

Art. 8o Não se fará novo adiantamento:

I -  ao Servidor em alcance; e
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II -  ao Servidor suprido, responsável por 2 (dois) adiantamentos pendentes de 
aprovação.

Parágrafo único. Entende-se por Servidor em alcance: o responsável por 
Suprimento de Fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua 
aplicação, seja total ou parcialmente.

CAPÍTULO II
DO PERÍODO DE APLICAÇÃO

Art. 9o O adiantamento solicitado poderá ser aplicado durante o exercício 
financeiro vigente, respeitado o disposto no Decreto Municipal de encerramento daquele 
exercício.

CAPÍTULO III
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE ADIANTAMENTO

Art. 10. O pedido de Suprimento de Fundos será autuado e seguirá o seguinte
trâmite:

I -  Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) para 
verificação do cumprimento dos critérios estabelecidos no art. 8o desta Lei;

II -  Diretoria de Execução Orçamentária da SMFP para emissão de Nota de 
Empenho;

III -  Diretoria de Contas a Pagar da SMFP para a Liquidação de Despesa; e

IV -  Subsecretária do Tesouro da SMFP para pagamento.

Parágrafo único. Para os Órgãos da Administração Indireta, deverá ser observado 
o trâmite em setores equivalentes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
(SMFP) e da Secretaria Municipal de Controle Interno (SMCI).

Art. 11. Os processos de adiantamento terão sempre andamento preferencial e
urgente.

Art. 12. Autorizado, o crédito do Suprimento de Fundos ocorrerá em conta 
corrente do Agente Autorizado Credenciado, indicada no processo administrativo.

Art. 13. Efetuado o pagamento, a Diretoria de Contabilidade da SMFP inscreverá 
o nome do responsável no Sistema Patrimonial em conta apropriada subordinada ao Grupo 
Suprimento de Fundos no Ativo Disponível.
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CAPÍTULO IV
DAS NORMAS DE APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO

Art. 14. O Suprimento de Fundos não poderá ser aplicado em despesa de 
classificação diferente para a qual foi autorizado.

Art. 15. A cada pagamento efetuado, exigir-se-á, conforme especificado nos 
incisos deste artigo, o correspondente comprovante fiscal como comprobatório da 
realização da despesa (que poderá ser realizada somente à vista, por qualquer meio 
existente ou que venha a ser criado, tal como pagamento em espécie, transferências 
bancárias e interbancárias, cartão de débito, débito em conta corrente):

I -  no caso de compra de material: Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda ao 
consumidor, ou documento legal que venha a substituí-la; e

I I -  no caso de prestação de serviços por Pessoa Jurídica: Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços Eletrônica (NFSe), ou documento legal que venha a substituí-la.

§1° Na hipótese do inciso II deste artigo, deverá ser retido o valor do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o serviço prestado e pago com a 
verba de Suprimento de Fundos, observadas as disposições da Lei Complementar 
Nacional n° 116, de 31 de julho de 2003.

§2° Os comprovantes fiscais serão sempre emitidos em nome do Município de 
Duque de Caxias, com o respectivo CNPJ, ou de suas Autarquias, Fundações e Empresas 
Públicas, com seus respectivos CNPJs.

§3° É vedado o pagamento a autônomo (RPA).

Art. 16. Os comprovantes de despesa não poderão conter rasuras, emendas, 
acréscimos, entrelinhas, borrões e/ou valor ilegível, bem como obrigatoriamente deverão 
apresentar:

I -  a data da emissão e o detalhamento do material fornecido ou do serviço 
prestado; e

II -  a correta descrição que possibilite o conhecimento da natureza das despesas 
e da unidade de materiais ou serviços.

Art. 17. Em todos os comprovantes de despesa deverá constar atestado de 
recebimento do material ou da prestação do serviço.

5

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CAPÍTULO V
DO RECOLHIMENTO DO SALDO

Art. 18. O saldo de adiantamento não utilizado será recolhido ao Tesouro 
Municipal, mediante guia denominada Documento de Arrecadação Municipal (DAM), onde 
constará o número do CPF, nome do responsável e identificação do adiantamento cujo 
saldo está sendo restituído, que será classificado como “Receita Orçamentária” no Grupo 
“Outras Receitas Correntes”.

Art. 19. O prazo para recolhimento do saldo não utilizado será de 10 (dez) dias 
úteis, a contar do termo final do período de aplicação.

Art. 20. No mês de dezembro, todos os saldos de adiantamento serão recolhidos 
ao Tesouro Municipal, segundo o cronograma estabelecido no Decreto de Encerramento 
de cada exercício, mesmo que o período de aplicação não tenha expirado.

Art. 21. Se, eventualmente, algum saldo de adiantamento for recolhido no 
exercício seguinte, o valor será classificado como “Receita Orçamentária” no Grupo 
“Outras Receitas Correntes”.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 22. Até 10 (dez) dias corridos após o encerramento do período de aplicação, 
o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.

Parágrafo único. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas, 
que deverá obrigatoriamente ser realizada no mesmo processo administrativo que 
concedeu o adiantamento de Suprimento de Fundos.

Art. 23. A prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes documentos:

I -  despacho assinado pelo Agente Autorizado Credenciado responsável pelo 
Suprimento de Fundos, encaminhando a prestação de contas;

II -  relação de todos os documentos de despesa, constando:

a) espécie do documento;

b) nome do interessado;

c) valor da despesa;

d) número e data do documento;

e) ao final da relação, a soma da despesa realizada;

f) carimbo e assinatura do Agente Autorizado Credenciado; e
6
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III -  cópia do DAM do saldo não aplicado, se houver;

IV -  documentos das despesas realizadas, dispostos em ordem cronológica, na 
mesma sequência da relação descrita no inciso II deste artigo;

V -  os documentos referidos no inciso IV deste artigo, de medidas reduzidas, 
serão colados em folhas brancas tamanho A4 e em cada folha somente poderá ser colado 
1 (um) documento; e

VI -  em cada documento constará obrigatoriamente: atestado de recebimento do 
material ou da prestação de serviço, a finalidade da despesa, o destino do material e 
outros esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita caracterização da despesa.

Parágrafo único. Para a prestação de contas do Suprimento de Fundos, devem 
ser anexadas fotocópias dos documentos fiscais impressos em impressoras térmicas, 
evitando que as informações neles constantes se percam com o passar do tempo, sob 
pena de não serem considerados válidos.

Art. 24. Caberá ao Titular da Unidade Credenciada a abertura de Inquérito 
Administrativo das prestações de contas não entregues no prazo previsto nesta Lei.

Art. 25. Após atendidos os requisitos presentes no art. 23 desta Lei, a prestação 
de contas deverá ser encaminhada à SMCI, que verificará se as disposições da presente 
Lei foram inteiramente cumpridas, fazendo as exigências necessárias, fixando prazo de 10 
(dez) dias corridos para que os responsáveis possam cumpri-las.

Parágrafo único. A critério da SMCI, poderá ser prorrogado o prazo previsto no 
caput deste artigo, por uma única vez.

Art. 26. Caberá à SMCI a recomendação de aprovação ou reprovação das 
prestações de contas.

Art. 27. Após despacho da SMCI, o processo administrativo de Suprimento de 
Fundos deverá ser remetido à Diretoria de Contabilidade da SMFP, que tomará as 
seguintes providências, por meio de despacho no processo administrativo, pela aprovação 
ou não aprovação da prestação de contas, conforme critérios a seguir:

I -  no caso de prestação de contas aprovadas:

a) baixar do Sistema Patrimonial, do Grupo Suprimento de Fundos no Ativo 
Disponível o valor creditado relativo ao Suprimento de Fundos; e

b) encaminhar o processo administrativo de Suprimento de Fundos ao Agente 
Autorizado Credenciado, que deverá inserir despacho de ciência nesse documento, 
remetendo-o novamente à Diretoria de Contabilidade da SMFP, que o arquivará em local 
sequro, onde ficará à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ); e
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II -  não tendo sido aprovada a prestação de contas, a Diretoria de Contabilidade 
da SMFP deverá encaminhar o processo administrativo de Suprimento de Fundos ao 
Agente Autorizado Credenciado, que deverá seguir a orientação do despacho que não 
aprovou a prestação de contas.

Parágrafo único. Caberá recurso da não aprovação de contas ao Chefe do Poder 
Executivo, ou a quem este delegar, no prazo de 10 (dez) dias após a remessa do processo 
administrativo ao Agente Autorizado Credenciado, contados a partir da data de 
recebimento da guia de remessa.

Art. 28. Não tendo sido provido o recurso no caso de não aprovação da prestação 
de contas, o Chefe do Poder Executivo, ou a quem este delegar, encaminhará o processo 
administrativo ao Agente Autorizado Credenciado, por meio de despacho no próprio 
processo, com as devidas determinações e prazos a serem cumpridos.

Art. 29. Caso o Agente Autorizado Credenciado não cumpra o disposto no 
despacho referido no art. 28 desta Lei, dentro do prazo estabelecido, a Diretoria de 
Contabilidade da SMFP remeterá o processo administrativo ao Chefe do Poder Executivo, 
com despacho devidamente fundamentado, recomendando a abertura de inquérito 
administrativo, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DESPESA DE REPRESENTAÇÃO

Art. 30. Despesas de Representação são gastos, principalmente, com 
alimentação, quando o Agente Público esteja representando o Município de Duque de 
Caxias.

§1° O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário Municipal da Casa Civil, Secretário 
Municipal de Governo e Procurador-Geral do Município são os Agentes Públicos que 
podem realizar as Despesas de Representação, além de outros expressamente 
designados pelo Chefe do Poder Executivo.

§2° As Despesas de Representação deverão ser devidamente justificadas e 
comprovadas e seu reembolso deverá ser autorizado pelo Chefe do Poder Executivo ou 
por autoridade a quem este delegar.

§3° As Despesas de Representação serão reembolsadas ao Agente Público, 
mediante abertura de Processo Administrativo devidamente autuado.

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto Municipal e eventuais 
omissões para sua aplicação poderão ser disciplinadas pela Secretaria Municipal de
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Fazenda e Planejamento, Secretaria Municipal de Controle Interno e Secretaria Municipal 
de Governo, por meio da publicação de Instruções Normativas Conjuntas correspondentes.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário, especialmente, a Lei Municipal n° 2.672, de 4 de dezembro de 
2014.

abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em

de 2021.
01 de

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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LEI N° 3134 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

Amplia a atuação e competência 
do Setor de Licitações (SL), no 
âmbito da Secretaria Municipal de 
Governo.

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

Art. 1o Os processos licitatórios, incluindo todas as modalidades licitatórias, 
dispensa e inexigibilidade de licitação, instaurados pelos entes integrantes da 
Administração Pública Indireta do Município de Duque de Caxias atualmente existentes, 
para fins de materialização de procedimentos licitatórios voltados para a aquisição de 
bens e serviços, especialmente no que diz respeito à fase externa, passam à alçada do 
Setor de Licitações (SL) da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, vinculado à 
Secretaria Municipal de Governo.

§1° Uma vez instaurado o respectivo processo administrativo e autorizado pelo 
Ordenador de Despesas competente, o prosseguimento do feito se dará por 
encaminhamento ao Setor citado no caput do presente artigo para tramitação da fase 
externa do procedimento licitatório, conforme estabelecido em Decreto Municipal vigente.

§2° A homologação dos resultados dos certames ficará a cargo do Ordenador de 
Despesas que tiver instaurado o processo administrativo correlato.

Art. 2o Ficam extintas, no âmbito dos entes integrantes da Administração Pública 
Indireta do Município de Duque de Caxias atualmente existentes, todas as comissões ou 
órgãos que tenham sido constituídos para fins licitatórios, sem prejuízo da competência 
dos departamentos internos responsáveis pela Assessoria Jurídica e pelo Controle Interno 
de tais entes para atuar nos processos administrativos de que trata a presente Lei.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará imediatamente a presente Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em
abril de 2021.

01 de

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7.867, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 

 
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 o Decreto Estadual nº 47.518, de 12 de março de 2021, 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; cujo prazo foi prorrogado através do Decreto nº 
47.533, de 22 de março de 2021; 

Considerando a Lei Estadual Nº 9224 de 24 de março de 2021, que instituiu excepcionalmente, em 
função da pandemia do covid-19, como feriados os dias 26 e 31 de março e 01 de abril de 2021, no âmbito 
do estado do rio de janeiro, a fim de conter a sua propagação e dá outras providências; 

Considerando o Decreto Estadual Nº 47.540 de 24 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas 
de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (Covid-19), em decorrência da situação de 
emergência em saúde e dá outras providências, com validade no período de 26/03/2021 a 04/04/2021; 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a autonomia dos 
Municípios, relativa às medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (Covid-19), obtido 
através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341 Distrito Federal (ADI 6341 MC / DF), 

Considerando a decisão liminar que deferiu tutela de urgência no processo judicial de medida 
cautelar inominada, de nº 0072020-49.2021.8.19.0001; 

 
 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-

19), EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

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

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

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

âmbito do Município de Duque de Caxias por tempo indeterminado. 

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

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

Duque de Caxias suas autarquias ou fundações, que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse 

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. 
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§ 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, fica suspensa a concessão de 

férias e/ou licença especial para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. 

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, em 
todo território deste Município, os seguintes: 

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

hidroginastica), 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. 

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; 
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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. 

§ 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. 
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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. 

§ 2º 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 manterem ou retomarem as atividades escolares de ensino 

presencial, na modalidade cursos livres, deverão, além de observar o disposto neste Decreto, 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  
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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, ficam 

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 ser higienizados internamente diariamente. 

Art. 15. Fica mantida a permissão da utilização do passe livre de estudante municipal. 

CAPÍTULO V 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 

Art. 16. As aulas na rede pública municipal para o ano letivo de 2021, que se iniciaram no dia 08 

de fevereiro de 2021, serão retomadas no dia 05 de abril de 2021, 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), com suporte técnico/científico da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil, obedecerem ato infralegal já expedido, que determinou o protocolo de retorno às atividades 

presenciais nas unidades escolares, ficando mantida  a rotina administrativa nas sedes dos respectivos 

órgãos. 

Art. 17. Os dias de aulas, anteriormente suspensos, serão objeto de reposição em momento 

oportuno, sem prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. 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. 
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DECRETO Nº 7.868, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 
 

Dispõe sobre a reorganização administrativa de 
órgãos da Administração Municipal Direta e dá 
outras providências. 
 

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

art. 188, § 2º, da Lei Orgânica deste Município, 

Considerando o Processo Administrativo nº 003/000355/2018, 

Considerando que, com advento da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, o texto 

constitucional passou a admitir, sem margens de dúvidas, a edição de Decretos autônomos pelo Chefe do Poder 

Executivo, desde que resguardado o Princípio da Reserva Legal, também para dispor, mediante decreto, sobre a 

organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos, consoante o disposto no art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal, sendo este um 

Princípio Federal extensível aos Estados Federativos e Municípios; 

Considerando o disposto no art. 145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com nova 

redação trazida pela Emenda Constitucional nº 53, de 26 de junho de 2012, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica toda estrutura administrativa da Superintendência de Defesa Civil, transferida da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil para a Secretaria Municipal de Obras. 

Art. 2º Para fins orçamentários, a Unidade Orçamentária n° 1492 fica transferida da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil para a Secretaria Municipal de Obras. 

Art. 3°    Em razão do disposto nos arts. 1° e 2° deste Decreto, a Secretaria Municipal de Obras 
passa a ser denomimada Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, bem como a Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil passa a ser denominada Secretaria Minicipal de Saúde. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 1º de abril de 2021. 

 

 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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Art. 19. 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. 20. Ficam mantidos todos os termos do Decreto nº 7.626, de 3 de julho de 2020. 

Art. 21. Fica revogado o Decreto nº 7.861, de 25 de março de 2021. 

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Duque de Caxias, 1º de abril de 2021.  

 
 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


