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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
 

 

 

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

DECRETO Nº 7.956, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.       
 

Altera o Decreto n° 6.583, de 15 de setembro 

de 2015, e dá outras providências. 
 

 

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

a Lei Orgânica deste Município, 
 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Este Decreto altera o art. 4° do Decreto n° 6.583, de 2015, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 4° .................................................................................................. 

I- Secretaria Municipal de Governo; 

II- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; 

III- Secretaria Municipal de Agricultura; 

IV- Secretaria Municipal de Educação; 

V- Secretaria Municipal de Saúde; 

VI- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

VII- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal; 

VIII- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

IX- Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda; 

X- Secretaria Municipal de Comunicação Social; e 

XI- Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 

Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias 

(FUNDEC). 

............................................................................................................” 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 06 de agosto de 2021. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 7.957, DE 06 DE AGOSTO 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; e 

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 alterada a estrutura administrativa das Secretarias Municipais de Duque de Caxias, 

sem aumento de despesa, da seguinte forma: 

I - ficam remanejados: 

a) um cargo em comissão, Assessor de Tecnologia da Informação, símbolo CC/2, localizado no 

item “250”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

b) um cargo em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3, localizado no item “258”, 

letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

c) um cargo em comissão, Assessor Administrativo, símbolo CC/4, localizado no item “125”, 

letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

d) um cargo em comissão, Chefe da Divisão de Regulação, símbolo CC/3, localizado no item 

“78”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 
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e) um cargo em comissão, Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e 

Investimento, símbolo CC/2, localizado no item “109”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 

2017; 

f) um cargo em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3, localizado no item “17”, letra 

“h” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

g) um cargo em comissão, Consultor Técnico, símbolo CC/2, localizado no item “3.1”, letra “s” 

do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

h) um cargo em comissão, Assistente do Secretário, símbolo CC/2, localizado no item “6”, letra 

“s” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

i) um cargo em comissão, Coordenador para Assuntos Estratégicos, símbolo CC/2, localizado 

no item “3.1”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

j) um cargo em comissão, Diretor Administrativo, símbolo CC/1, localizado no item “237.1”, 

letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

II - ficam transformados, em decorrência do inciso I deste artigo: 

a) um cargo em comissão, Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e 

Investimento, símbolo CC/1, localizando-se no item “109”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 

2017; 

b) um cargo em comissão, Consultor Técnico, símbolo CC/2, localizando-se no item “78”, letra 

“v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

c) um cargo em comissão, Assessor Operacional, símbolo CC/4, localizando-se no item “125”, 

letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017;  

d) um cargo em comissão, Consultor Técnico, símbolo CC/2, localizando-se no item “153”, letra 

“h” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

e)  um cargo em comissão, Coordenador de Fiscalização de Feira Livre, símbolo CC/2, 

localizando-se no item “39”, letra “s” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

f) um cargo em comissão, Coordenador Jurídico, símbolo CC/2, localizando-se no item “40”, 

letra “s” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

g)  um cargo em comissão, Diretor Administrativo da UPA Beira-Mar, símbolo CC/1, localizando-

se no item “237.1”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

h) um cargo em comissão, Consultor Técnico, símbolo CC/2, localizando-se no item “308”, letra 

“v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; e 
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III – o saldo do valor, relativo a alteração de estrutura deste artigo, poderá ser utilizado em 

futura alteração de estrutura, conforme tabela abaixo: 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na sua data de publicação, com efeitos retroativos a 

contar de 1º de agosto de 2021. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 06 de agosto de 2021. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

Art. 1º CARGO Secret. Código  Símbolo  REMANEJA CRIA 

I – a) Assessor de Tecnologia da Informação SMS V – 250.0/0 CC/2 R$ 2.500,00 - 

I – b) Assistente Operacional SMS V – 258.0/1 CC/3 R$ 1.400,00 - 

I – c) Assessor Administrativo SMS V – 125.0/0 CC/4 R$ 950,00 - 

I – d) Chefe da Divisão de Regulação SMS V – 78.0/0 CC/3 R$ 1.400,00 - 

I – e) 
Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento 

e Investimento 
SMS 

V – 109.0/1 CC/2 R$ 2.500,00 - 

I – f) Assistente Operacional  SMG H – 17.0/7 CC/3 R$ 1.400,00 - 

I – g) Consultor Técnico SMTSP S – 3.1/1 CC/2 R$ 2.500,00 - 

I – h) Assistente do Secretário SMTSP S – 6.0/8 CC/2 R$ 2.500,00 - 

I – i) Coordenador de Assuntos Estratégicos SMS V – 3.1/0 CC/2 R$ 2.500,00 - 

I – j) Diretor Administrativo SMS V – 237.1/0 CC/1 R$ 4.000,00 - 

II – a)  
Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento 

e Investimento SMS V – 109.0/1 CC/1 - R$ 4.000,00 

II – b) Consultor Técnico SMS V – 78.0/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

II – c) Assessor Operacional SMS V – 125.0/0 CC/4 - R$ 950,00 

II – d) Consultor Técnico SMG H – 153.0/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

II – e) Coordenador de Fiscalização de Feira Livre SMTSP S – 39.0/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

II – f) Coordenador Jurídico SMTSP S – 40.0/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

II – g) Diretor Administrativo da UPA Beira-Mar SMS V – 237.1/0 CC/1 - R$ 4.000,00 

II – h) Consultor Técnico SMS V – 308.0/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

SALDO R$ 200,00 
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DECRETO Nº 7.958, DE 06 DE AGOSTO DE 2021. 
 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 937, de 10 de 
julho de 1989, que estabelece o Plano de Carreira 
para os Profissionais da Área de Saúde do Município 
de Duque de Caxias e dá outras providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o       
art. 51, inc. IV, da Lei Orgânica deste Município, 

 

DECRETA:  
 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no §2º, do art. 2º, e alínea “f”, do art. 13, todos 
da Lei nº 937, de 10 de julho de 1989, que estabelece o Plano de Carreira para os Profissionais da Área 
de Saúde do Município de Duque de Caxias e dá outras providências. 

Art. 2º Manten-se a qualidade de Profissional da Área da Saúde o servidor que 
desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, fazendo juz ao 
recebimento do adicional de insalubridade de que trata a alínea “f”, do art. 13, da Lei nº 937, de 1989, 
modificada pela Lei nº 1057, de 03 de julho de 1991. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 06 de agosto de 2021. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n°: 
017/000114/2020, que segue abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SEDE E 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
e neste Edital e seus Anexos.

Fica REVOGADO o Pregão Eletrônico n° 011/2021 por solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos.

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

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 011/2021

Duque de Caxias, 09 de Agosto de 2021.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL – Comissão Permanente de Licitação

c o n s e lh o  m u n ic ip a l  
d o s  d ire ito s  d a  m u lh e r

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 02 de agosto de 2021.

Resolução n° 024/CMDM/2021

Dispõe sobre o Regimento 
Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de 
Caxias-RJ.

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal n° 2.715 de 
14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018;

Considerando que o Regimento Interno anterior em seu Capítulo VI -  
Disposições Finais -  “Art. 39. Este Regimento somente poderá ser modificado 
com o voto de 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do Conselho”, trouxe 
as formalidades necessárias para sua modificação;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 18 de junho de 2021 
que aprovou o Novo Regimento Interno, por unanimidade, por 09 (nove) 
representações com assento no Conselho, com publicação no Boletim Oficial n° 
7022, folhas 28 e 29, do dia 30 de julho de 2021;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 05 de julho de 2021 que 
aprovou a ATA da Assembléia Extraordinária realizada no dia 18 de junho de 
2021, com publicação no Boletim Oficial n° 7022, folhas 29 e 30 de julho de 2021.

Art 1o- Fica aprovado o Novo Regimento Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Duque de Caxias.

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário, em especial o Regimento Interno anterior.

Rua Manoel Vieira, s/n° - Centenário -  Duque de Caxias -  RJ -  CEP: 25.020-210
Telefone: 2653-8399

Resolve:

CMDM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
MULHER DE DUQUE DE CAXIAS

Capítulo I
Da Natureza, Finalidade e Atribuições

Art. 1o - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, 
CMDM/DC, instituído pala Lei Municipal n°. 2.715 de 14/07/2015 com aterações 
da Lei Municipal n°. 2913 de 22/11/2018, vinculado administrativamente à 
Secretaria Municipal de Governo, como Órgão Público autonômo com caráter 
normativo, consultitvo, deliberativo e de monitoramento das políticas públicas 
sob a ótica de gênero, destinadas a garantir a igualdade e oportunidade de 
direitos entre homens e mulheres, de forma a assegurar à população feminina 
o pleno exercício de sua cidadania.

Art. 2o - Sem prejuízo das competências expressas e subentendidas na Lei 
Municipal n°. 2.715 de 14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2913 de 
22/11/2018, o CMDM/DC terá ainda as seguintes atribuições:

I. Elaborar os programas das atividades anuais do CMDM/DC e suas 
eventuais alterações;

II. Elaborar o plano de ação e aplicação dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias a cada quadriênio 
em conformidade com o disposto no Artigo 9o da Lei Municipal n.° 2715 
de 14/07/2015 e com o disposto no artigo 143, incisos I, II e III da Lei 
Orgânica do Município de Duque de Caxias, que dispõe os prazos de 
envio de todo o planejamento orçamentário;

III. Elaborar relatórios de atividades CMDM e aprovar a Prestação de 
Contas Anual do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias -  FMDM, bem como emitir e aprovar Parecer sobre a mesma, 
previstas em Leis, para envio aos Poderes constituídos, devidamente 
aprovados pela Assembléia de Conselheiras;

IV. Registrar as atas das reuniões ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 
que deverão ser devidamente aprovadas e assinadas pela Assembléia 
de Conselheiras.

V. Aprovar e enviar para divulgação no Boletim Oficial do Município e redes 
sociais do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher o Calendário 
Anual para as Assembléias Ordinárias de Conselheiras;

VI. Aprovar as Deliberações que não contrariem a legislação em vigor e 
nem o Regimento Interno;

VII. Deliberar sobre a aplicação de recursos orçamentários e financeiros em 
programas, projetos, no Plano Municipal de Políticas para Mulheres e 
ações pertinentes previstas para o CMDM e no Fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher de Duque de Caxias, desde que aprovado pela 
Assembléia de Conselheiras.

VIII. Não autorizar, nem permitir o uso para fins administrativos dos recursos

Rua Manoel Vieira, s/n° - Centenário -  Duque de Caxias -  RJ -  CE
Telefone: 2653-8399
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recebidos de Doações e/ou outras receitas com destinações 
específicas previstas em Lei para as atividades do CMDM;

IX. Convocar Eleição das membras da Diretoria Executiva, composta por: 
Presidenta, Vice- Presidenta, Tesoureira e Secretária Executiva, em até 
15 dias corridos após a diplomação e posse das novas Conselheiras;

X. Não permitir que as Conselheiras de Direitos, as integrantes da Equipe 
Técnica e da Equipe de Apoio Administrativo deste Conselho Municipal 
sirvam-se de suas atribuições para perseguir fins não compatíveis com 
os objetivos, princípios e normas previstas na legislação de proteção à 
mulher;

XI. Tomar medidas cabíveis para convocar e coordenar a Conferência 
Municipal de Políticas para Mulheres;

XII. Sugerir ao Poder Executivo local e à Câmara Municipal a elaboração de 
Projetos de Leis que visem assegurar e ou ampliar os direitos da mulher;

XIII. Coordenar o processo de elaboração e aprovação do Plano Municipal 
dos Direitos da Mulher, em conjunto com o Fórum Municipal dos Direitos 
da Mulher de Duque de Caxias, em várias etapas e com ampla 
participação da Sociedade;

XIV. Divulgar amplamente as políticas públicas destinadas à mulher.
XV. Orientar e encaminhar mulheres para os órgãos competentes quando 

se fizer necessário.
XVI. Acompanhar e divulgar os trâmites dos projetos de lei que dizem 

respeito à condição da mulher, na Assembléia Legislativa (ALERJ) e na 
Câmara Municipal de Duque de Caxias.

XVII. Adotar medidas cabíveis para convocar as eleições, com antecedência 
minima de 30 dias antes do término do mandato das conselheiras, assim 
como a Conferência que validará as eleitas.

XVIII. Acompanhar a divulgação das Atas das Assembléias Ordinárias e 
Extraordinárias e Demonstrativos Contábeis mensais de Receitas e 
Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no Boletim Oficial 
do Município e no Portal da Transparência do Município de Duque de 
Caxias, nos termos da Lei Federal n.° 12.527/2011.

XIX. Além de outras demandas que poderão surgir.

Capítulo II
Da Composição e do Mandato

Art. 3o- O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher -  CMDM/DC, será 
constituído por 16 (dezesseis) conselheiras titulares e respectivas suplentes, 
nomeadas pelo Prefeito e representando paritariamente o Poder Público 
Municipal e a Sociedade Civil organizada, na forma do Artigo 3.° da Lei 
Municipal n° 2913 de 22/11/2018.
§ 1o - O mandato de Conselheira será de 03 (três) anos, admitidas duas 
reconduções, com transcorrer de mandato, conforme o Artigo 3 o, parágrafo 8 o, 
da Lei Municipal n° 2913 de 22/11/2018;
§ 2o - As Entidades não governamentais de atendimento direto, de defesa, de 
estudos, de pesquisa e de garantia dos direitos da mulher, serão eleitas em
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Conferência realizada pelo CMDM com ampla e específica convocação e 
divulgação para este fim, no prazo de no minimo 30 dias antes do término do 
mandato das Conselheiras em exercício da Sociedade Civil.

Art. 4o - As funções de Conselheiras são consideradas de relevante serviço 
público, sendo seu exercício prioritário e gratuito, na forma da Lei;

Art. 5o - A alternância do cargo de Presidenta e Vice-Presidenta, e entre 
Tesoureira e Secretária Executiva, se dará conforme o artigo 2o inciso IX deste 
Regimento. Caberá ao colegiado definir em sua primeira assembléia ordinária, 
por votação, a ocupação dos cargos, respeitando a paridade entre Governo e 
Sociedade Civil, como disposto no Artigo 4.° § 1,° da Lei Municipal n.° 2.715 de 
14/07/2015.
Paragrafo único: A cada mandato (triênio) haverá alternância, respeitando a 
paridade, entre Sociedade Civil e Governo nos cargos da Direção Executiva.

Art. 6o - Nas sessões do Conselho e de seus Órgãos, a presença da 
Conselheira Titular excluirá o voto da respectiva Suplente, que, porém, terá voz 
nas Assembléias e poderá atuar com voz e voto nas Comissões;

Art. 7o - As Conselheiras do CMDM/DC atuarão em igualdade de condições, 
vedado o estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso entre seus votos;

Art. 8o - Perderá o mandato a Conselheira Titular que deixar de comparecer a 
03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) alternadas, sem que tenha sido 
substituída por sua Suplente e sem justificativas consideradas aceitáveis pela 
maioria simples das Conselheiras presentes na Assembléia do CMDM;
§ 1o - As faltas devem ser justificadas por meio de documento impresso ou 
enviados por meio eletrônicos, exceto redes sociais até 48 horas anteriores, à 
Assembléia, salvo por motivos de força maior ou caso fortuito a Justificatica 
poderá ser apresentada após o prazo estipulado, devento em todas as 
hipóteses ser submetida à apreciação do Colegiado.
§ 2o A secretária geral, após o colegiado não aceitar a justificativa da 
Conselheira Titular e não comparecimento da Conselheira Suplente à 
Assembléia, enviará à Entidade e/ou Secretaria Municipal oficio ou memorando 
solicitando troca imediata da Conselheira no prazo de 30 dias corridos, sem 
prorrogação, afim de não comprometer a paridade.
§ 3o - Após o prazo solicitado para troca, não sendo efetuada, a Entidade será 
desligada e a Entidade suplente tomará posse.

Art. 9o - A Conselheira Titular afastada do cargo será imediatamente substituída 
pela Suplente, até que chegue comunicação oficial, com a nova composição da 
representação no CMDM.

Art. 10° - Considerando que uma Conselheira não venha correspondendo, em 
conduta, participação ou empenho, aos objetivos traçados pelo Conselho, este 
poderá, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, por decisão
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de sua maioria simples, solicitar à Entidade/Secretaria responsável pela 
indicação, que substitua a Conselheira, indicando outra representante que 
completará o mandato da Conselheira afastada;
§ 1o - O prazo para se efetuarem as substituições será de 30 (trinta) dias sem 
prorrogação, a fim de não comprometer o princípio da paridade;
§ 2 0 - Após as substituições o CMDM/DC informará ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal para a nomeação.

Capítulo III
Da Estrutura e Atribuições

Art. 11° - Constituem órgãos deliberativos do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Duque de Caxias;

I. Assembléia de Conselheiras;
II. Comissões Permanentes e Temporárias.

Art. 12° - A Assembléia de Conselheiras é o órgão supremo, sendo sua 
competência exclusiva:

I. Aquelas estabelecidas na Lei Municipal n° 2.715 de 14/07/2015 com 
alterações da Lei Municipal 2.913 de 22/11/2018;

II. A revisão e a reforma das deliberações das comissões;
III. O recebimento da Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal dos 

Direitos da Mulher de Duque de Caxias após análise prévia da Comissão 
de Monitoramento do Orçamento e do Fundo;

IV. A eleição da Presidenta, da Vice-Presidenta, Tesoureira, Secretária e 
das Coordenadoras das Comissões Permanentes;

V. A reforma ou emenda deste Regimento;
VI. Instituir e extinguir as Comissões Temporárias ou referendar as 

instituídas pela Presidenta;
VII. Os demais assuntos cuja avocação deliberar.

Art. 13° - Como órgão supremo a Assembléia se reunirá, ordinariamente, uma 
vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada pela Presidenta do 
Conselho e, em situações excepcionais, por solicitação das Conselheiras, 
devidamente justificadas, de forma presencial ou em video conferência por 
meio de aplicativos digitais.
§ 1o - O quórum para a votação de qualquer matéria será de no mínimo 09 
(nove) Conselheiras, ou seja, pela maioria simples.
§ 2o - Para aprovação de qualquer matéria será necessária a maioria simples 
de votos das Conselheiras presentes.

Art. 14° - Às Conselheiras compete:
I. Participar e votar nas Assembléias ordinárias e extraordinárias;

II. Relatar matérias que lhe forem atribuídas;
III. Propor ou requerer esclarecimentos que lhe forem úteis, para melhor 

apreciação das matérias em estudo ou deliberação;
IV. Zelar, permanentemente, pelo respeito aos direitos da mulher;
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V. Desempenhar outras atividades que lhes decorram das disposições 
deste Regimento ou que lhes forem atribuídas pelo CMDM/DC;

VI. Zelar pela ética no desempenho das atribuições e competências das 
integrantes do CMDM/DC.

Capítulo IV
Das Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias

Art. 15° - Ficam criadas as seguintes Comissões Permanentes:
I. Comissão de Políticas e Garantia dos Direitos para Mulheres;

II. Comissão de Monitoramento do Orçamento e do Fundo;
III. Comissão de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher;
IV. Comissão de Atenção à saúde da Mulher;
V. Comissão de Visitas e monitoramento da rede de Atendimento e 

enfrentamento as Mulheres em situação de violência;
VI. Comissão de Comunicação e Divulgação.

Art. 16° - As Comissões estabelecidas no artigo anterior deste Regimento 
competem, sem prejuízo de determinações especificas da Diretoria ou da 
Assembléia:

I. Assessorar o Conselho e a Diretoria Executiva no estudo, planejamento 
e realização dos objetivos do Conselho;

II. Opinar e oferecer parecer, segundo os objetivos de cada Comissão, 
sobre assuntos apresentados perante o Conselho;

III. Desenvolver missões e funções que lhe forem atribuídas, observada a 
Lei Municipal n°. 2913 de 22/11/2018 e 2715/2015;

IV. Atuar em conjunto ou se constituir em Grupos de Comissões segundo 
suas especialidades por aprovação da Assembléia do Conselho;

V. Estudar a legislação pertinente ao Direito da Mulher;
VI. Opinar sobre as modificações e alterações necessárias ao Regimento 

Interno e sobre as atividades em sua interpretação;
VII. Apresentar à Assembléia propostas de anteprojetos de Lei para 

encaminhamento aos Poderes Constituídos do Município, com a 
finalidade de viabilizar a atuação do próprio Conselho;

VIII. Apresentar relatório sempre que solicitado pela Assembléia das 
atribuições pertinentes à Comissão;

IX. Estabelecer o calendário de reuniões mensais/anual e suas faltas;
X. Compete a cada Comissão, a elaboração da Ata relativa a cada reunião 

com registro de presença devendo também elaborar a pauta da reunião 
posterior.

Art. 17° - À Comissão de Políticas e de Garantia dos Direitos para as Mulheres, 
compete:

I. Acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamentais 
dirigidas à mulher no âmbito do Município;

II. Realizar pesquisas e levantamentos sobre situação da mulher no
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Município de Duque de Caxias, para a elaboração de um diagnóstico 
para apoiar o direcionamento das políticas públicas da área;

III. Propor políticas de promoção e defesa dos direitos da mulher;
IV. Monitorar a política de atendimento à mulher no Município de Duque de 

Caxias e os programas dela decorrentes para apoiar o direcionamento 
das políticas públicas da área;

V. Propor à Assembléia, iniciativas visando o aperfeiçoamento dos critérios 
de atendimento à mulher, inclusive legislativo;

VI. Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pela 
Assembléia.

Art. 18° - À Comissão de Monitoramento do Orçamento e do Fundo, compete:
I. Receber da Diretoria Executiva e das Comissões Permanentes as 

propostas do Planejamento Orçamentário para: o Plano Plurianual - PPA, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), para elaboração e envio das propostas consolidados dos 
instrumentos orçamentários do CMDM e do FMDM para aprovação do 
colegiado dentro dos prazos estabelecidos;

II. Assessorar a Assembléia na definição, em conjunto com os Poderes 
Executivo e Legislativo Municipal, do percentual da dotação orçamentária 
a ser destinada à execução das políticas públicas para as mulheres;

III. Monitorar a aplicação dos percentuais das dotações orçamentárias 
destinadas ao funcionamento e a implementação das políticas públicas 
para as mulheres, aprovadas em Lei específica e/ou na Lei Orçamentária 
Anual;

IV. Supervisionar a Prestação de Contas, anualmente e todas às vezes que 
solicitado pela Assembléia, das operações com recursos do FMDM/DC;

V. Convocar Auditoria, quando designado pela Assembléia ou pela Diretoria 
Executiva, das contas que envolvem numerários do Fundo ou Bens 
Patrimoniais do Conselho Municipal;

VI. Apresentar à Assembléia propostas ou pareceres de modo a cooperar no 
desenvolvimento administrativo e político-funcional do Conselho e do 
FMDM/DC;

VII. Registrar e monitorar, ad referendum da Assembléia, sobre a utilização 
dos bens integrantes do FMDM/DC;

VIII. Exercer outras funções correlatas que lhes sejam atribuídas pela 
Assembléia.

Art. 19° - À Comissão de Enfrentamento e Atendimento à Violência contra a
Mulher, compete:

I. Acompanhar e avaliar a aplicação das Leis pertinentes à temática em 
especial n.° 11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria da Penha), Lei 13.104/2015 
(Lei do Feminicidio) e Lei 13.718/2018 (Lei da Importunação) junto ao 
Judiciário, Executivo e à Rede de Enfrentamento e atendimento à 
Violência contra a Mulher no Município e outras Leis correlatas;

II. Realizar pesquisas e levantamentos sobre os dados relativos à violência 
contra a mulher no Município de Duque de Caxias, para a elaboração de
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um diagnóstico para apoiar as questões relativas à aplicação pertinentes 
à temática em especial a Lei n. 11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria da 
Penha), Lei 13.104/2015 (Lei do Feminicidio) e Lei 13.718/2018 (Lei da 
Importunação) e outras Leis correlatas;

III. Propor políticas de enfrentamento à violência contra a mulher;
IV. Monitorar a política de atendimento à mulher em situação de violência no 

município de Duque de Caxias e os programas dela decorrentes;
V. Propor à Assembléia, iniciativas visando o aperfeiçoamento dos critérios 

de atendimento à mulher vítima de violência, inclusive legislativo;
VI. Contribuir para a realização de campanhas de divulgação das Leis 

pertinentes à tematica no Município de Duque de Caxias;
VII. Exercer outras funções correlatas que lhes sejam atribuídas pela 

Assembléia;
VIII. Propor a Assembléia a Formação continuada dos profissionais que atuam 

em equipamentos da rede atendimento e enfrentamento a violência contra 
a mulher;

IX. Monitorar os equipamentos especializados no atendimento a mulher no 
sentido de garantir que o protocolo de atendimento seja executado 
conforme a Lei Municipal n° 2.829 de 15 de março de 2017.

Art. 20° -  À Comissão de Atenção a Saúde da Mulher compete:
I. Acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamentais 

dirigidas à saúde da mulher no âmbito do Município;
II. Realizar pesquisas e levantamentos sobre os dados relativos à saúde da 

mulher, no Município de Duque de Caxias, para a elaboração de um 
diagnóstico para apoiar as questões relativas;

III. Propor políticas de Atenção básica à saúde da Mulher;
IV. Contribuir para a realização de campanhas de divulgação das Leis 

pertinentes à temática;
V. Acompanhar as reuniões do Comitê de Morte materna entre outros 

pertinentes.

Art. 21° - A Comissão de Visitas compete:
I. Visitar entidades e órgãos do município que ofereçam elementos ou 

experiências que enriqueçam os debates do conselho;
II. Visitar, em caráter extraordinário, organismos governamentais e 

entidades não governamentais, quando deliberada em plenário ou por 
solicitação do Ministério Público;

III. As visitas às entidades, a história e o trabalho desenvolvido serão 
acompanhados pela assistente social que vai elaborar relatório a ser 
arquivado no Conselho.

Art. 22° - A Comissão de Comunicação e Divulgação, compete:
I. Divulgar o trabalho realizado pelo CMDM;
II. Promover, junto à população a compreensão dos papéis do CMDM, do 

Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, da Rede de Atendimento às 
Mulheres em Situação de Violência, na forma da Lei n°2.829 de 15 de
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março de 2017, entre outros;
III. Divulgação do Número de Atendimento Ligue -  180 da Central Nacional 

de Atendimento à Mulher;
IV. Divulgar o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher -  FMDM/DC dos 

Direitos da Mulher;
V. Divulgar o Plano Municipal de Políticas para Mulher -  PMPM;

VI. Promover as ações voltadas para as Mulheres;
VII. Elaborar Calendário com datas importantes na luta pela igualdade de 

gênero e promover sua divulgação dentro do Município;
VIII. Elaborar e encaminhar, para imprensa local e Secretaria Municipal de 

Comunicação Social, as comunicações e propostas de pauta de 
reportagem que a Plenária do CMDM entender pertinentes, com ênfase 
para as datas comemorativas alusivas à Mulher;

IX. Divulgar, no âmbito interno e externo ao Conselho as alterações 
legislativas e matérias relativas à temática da Mulher;

X. Manter contato permanente com todas as entidades não governamentais 
com atuação na área dos Direitos da Mulher no âmbito do município, 
sejam ou não integrantes do CMDM, assim como com os demais 
Conselhos Setoriais, Conselhos Tutelares e órgãos públicos que 
integram a “Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de 
Violência”;

XI. Sensibilizar e mobilizar a sociedade para a sua indispensável 
participação na defesa e garantia dos direitos da Mulher, o que se fará 
através de campanhas educativas, em especial sobre a violência 
doméstica;

XII. Promover a divulgação das eleições das Conselheiras e do processo de 
escolha das Conselheiras representantes dos segmentos não 
governamentais para o CMDM;

XIII. Elaborar os boletins informativos do CMDM e manutenção da página na 
Internet;

Art. 23° - As criações de Comissões Temporárias necessárias ao desempenho 
dos trabalhos do Conselho deverão ser deliberadas na Assembléia de 
Conselheiras e terão poderes para a realização de determinadas missões ou o 
desenvolvimento de atividades a elas atribuídas.

Art. 24° - As Comissões Permanentes e Temporárias terão a seguinte 
organização e composição:
§ 1o - As Comissões serão compostas por, no mínimo 04 (quatro) Conselheiras 
e mesmo número de substitutas, Titulares e/ou Suplentes, respeitando a 
paridade, eleitas pela Assembléia de Conselheiras;
§ 2o - Cada Comissão terá uma Coordenadora, sendo as Temporárias 
designadas entre suas próprias integrantes e as Permanentes pela 
Assembléia;
§ 3o - Cada Comissão contará com uma Relatora designada entre suas próprias 
integrantes;
§ 4o - Uma Conselheira poderá integrar mais de uma Comissão, desde que não
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acumule as funções de Coordenadora em ambas;
§ 5o - As Comissões Temporárias terão um prazo de 30 (trinta) dias, que poderá 
ser prorrogado para a conclusão de suas missões ou atividades;
§ 6o - Poderão ser convidadas a participar das Comissões Temporárias do 
CMDM/DC pessoas ligadas com notável conhecimento na área temática para 
contribuição no desenvolvimento das atividades a ela atribuídas, cuja 
participação consistirá tão somente na concessão de subsídios para decisões 
do CMDM/DC.

Capítulo V
Da Estrutura Básica do Conselho

Art. 25° - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher constitui-se, 
basicamente, da seguinte estrutura:
I. Diretoria Executiva;

II. Equipe Técnica e de Apoio Administrativo, provida na forma no Artigo 3o, 
§7° da Lei Municipal n°. 2.913 de 22/11/2018; que contará com a seguinte 
formação:

a) Assessoria Técnica: Advogada, Assistente Social, Contadora,
Coordenadora Financeira e Secretária Geral;

b) Apoio Administrativo: Assessora Administrativa e Auxiliar de Serviços 
Gerais.

Art. 26° - A Diretoria Executiva é o órgão administrativo e se constitui dos cargos 
de: Presidenta, Vice Presidenta, Tesoureira e Secretária. Executiva 
§ 1o - Os cargos de Presidenta, Vice Presidenta, Tesoureira e Secretária 
Executiva não poderão acumular a função de Coordenadora de Comissão 
Permanente e Temporária.
§ 2o - À Assessoria Técnica compete assistência à Diretoria Executiva, o 
assessoramento às Comissões Permanentes e Temporárias e às Assembléias 
de Conselheiras.

Art. 27o- Em caso de vacância ou renúncia da Presidenta, Vice-Presidenta, 
Tesoureira e/ou Secretária deverá ser realizada uma nova eleição, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias
Parágrafo Único - Em caso de licença, vacância ou renúncia, a Conselheira 
Suplente substituirá a Titular nas Assembléias do Conselho e das Comissões, 
mas não a substituirá no cargo.

Art. 28o- A Diretoria Executiva se reunirá mensalmente ou sempre que houver 
necessidade para operacionalizar as Deliberações das Assembléias de 
Conselheiras e construção da pauta da próxima Assembléia.

Art. 29° - A Diretoria Executiva, por intermédio da Presidenta, compete:
I. Apresentar à Assembléia de Conselheiras todas as propostas, 

solicitações, reivindicações e outros documentos encaminhados ao 
Conselho;
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II. Atuar de modo coeso e harmônico com as metas aprovadas pela 
Assembléia, a fim de que a gestão seja profícua e atuante;

III. Executar as normas aprovadas pela Assembléia;
IV. Promover a interação entre os organismos públicos e privados que, 

direta ou indiretamente, tenham suas ações vinculadas à mulher;
V. Estar em constante diálogo com o Poder Executivo, monitorando todas 

as ações vinculadas aos direitos da mulher;
VI. Supervisionar a divulgação no Portal da Transparência do Município de 

Duque de Caxias de todas as Atas das Assembléias Ordinárias e 
Extraordinárias e Demonstrativos Contábeis mensais de Receitas e 
Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, nos termos da Lei 
Federal n.° 12.527/2011.

Art. 30° -  Compete à Presidenta do Conselho:
I. Representar o Conselho, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
II. Fazer cumprir as normas contidas no presente Regimento Interno;

III. Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho;

IV. Além das atribuições inerentes à Presidência do CMDM/DC, coordenar 
os trabalhos da Diretoria Executiva;

V. Deliberar sobre a ordem e relevância dos assuntos a serem submetidos 
à apreciação do Conselho;

VI. Delegar competência ou poderes “ad hoc” a qualquer membra do 
Conselho;

VII. Submeter à Assembléia: planos, relatórios, pareceres, propostas, 
solicitações, despesas e toda e qualquer matéria que se relacione com o 
Conselho;

VIII. Anular, modificar ou revogar os atos ou ações pessoais de qualquer 
membro do Conselho, que não coadunem com as normas legais e 
regimentais, submetendo à apreciação da Assembléia;

IX. Emitir, conjuntamente com a Tesoureira, cheques, recibos de doações e 
de documentos contábeis vinculados ao Conselho, de acordo com as 
normas regimentais e de direito financeiro que lhe forem aplicáveis;

X. Encerrar com sua assinatura o livro de presença perante Assembléia;
XI. Ao final de sua gestão subsidiar a nova diretoria eleita, a fim de garantir o 

funcionamento do Conselho;
XII. Encaminhar à Secretaria Municipal de Governo as Deliberações do 

Conselho, a serem operacionalizadas;
XIII. Executar o planejamento, programação e coordenação das 

atividades do Conselho;
XIV. Praticar os atos de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, na 

forma do Decreto Municipal n.° 6.916 de 21 de dezembro de 2017, 
publicado no B.O.M n.° 6489 de 26/12/2017.

Art. 31° - Compete à Vice Presidenta:
I. Substituir a Presidenta do Conselho em sua ausência temporária ou 

licença;
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II. Assumir interinamente o cargo de Presidenta no caso de vacância;
III. Assinar, por delegação da Assembléia ou Presidenta, expedientes 

necessários à gestão do Conselho;

Art. 32° - Compete à Tesoureira:
I. Assinar todos os documentos necessários à movimentação de 

recursos orçamentários e/ou financeiros do Fundo Municipal dos Direitos 
da Mulher à disposição do Conselho, em conjunto com a Presidenta e o 
Gestor da Secretaria Municipal de Governo, exceto os atos previstos no 
Decreto Municipal n.° 6.916 de 21 de dezembro de 2017, publicado no 
B.O.M n.° 6489 de 26/12/2017;

II. Acompanhar a organização e os lançamentos contábeis mensais e 
manter em ordem todos os documentos relativos à Tesouraria;

III. Acompanhar os Demonstrativos Contábeis do FMDM elaborados pelos 
Técnicos e encaminha-los mensalmente à Diretoria ou sempre que lhe 
forem solicitados;

IV. Firmar recibos, juntamente com a Presidenta e o Secretário da Pasta - 
Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, 
de quaisquer Doações recebidas de Pessoas Físicas e/ou Pessoas 
Jurídicas para o FMDM;

V. Administrar a Tesouraria dentro dos limites em vigor e das normas 
contábeis aplicáveis ao caso;

VI. Assinar, por delegação da Assembléia ou Presidenta, expedientes 
necessários à gestão do Conselho;

VII. Integrar a Composição da Comissão de Monitoramento do orçamento e 
do Fundo.

Art. 33° - Compete à Secretária Executiva:
I. Prestar as informações solicitadas ao Conselho sobre assuntos que 

independam de decisão da Assembléia;
II. Assinar, por delegação da Assembléia ou Presidenta, expedientes 

necessários à gestão do Conselho;
III. Acompanhar a elaboração das atas da Assembléia pela Secretaria 

Geral;
IV. Acompanhar todos os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria -  Geral 

e a auxiliando no que couber;
V. Organizar o registro das atividades organizadas pelo CMDM/DC;
VI. Realizar outras tarefas deliberadas pela Assembléia do CMDM/DC.

Art. 34° - Compete à Coordenadora da Comissão:
I. Convocar as integrantes da Comissão e dirigir as suas reuniões;

II. Conduzir os trabalhos de forma objetiva, viabilizando as questões em 
pauta;

III. Fazer cumprir os prazos estabelecidos;
IV. Prestar esclarecimentos e levar para discussão e aprovação da 

Assembléia os relatórios conclusivos da Comissão.
Parágrafo Único -  As reuniões das Comissões não poderão coincidir com as
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reuniões da Diretoria Executivas e das Assembléias do CMDM/DC.

Art. 35° - Compete à Relatora de Comissão:
I. Secretariar as reuniões;
II. Colaborar na consecução dos trabalhos atribuídos à Comissão;

III. Elaborar os relatórios da Comissão.

Art. 36° - Compete a Assessoria Técnica de acordo com cada atribuição:
I. Assessorar o Conselho nas questões de natureza técnica;

II. Realizar estudos e pesquisas necessários ao embasamento técnico e 
legal das decisões do Conselho;

III. Assessorar as Conselheiras nas reuniões das Comissões;
IV. Promover a instrução de processos, indicando a legislação ou 

jurisprudência aplicável à matéria em estudo;
V. Realizar revisão técnica dos pareceres e das deliberações antes da sua 

aprovação;
VI. Acompanhar as Conselheiras nas visitas Institucionais;

VII. Elaborar relatórios das visitas Institucionais;
VIII. Exercer outras funções que lhe sejam atribuídas pela Assembléia, dentro 

da sua natureza técnica.

Art. 37° - Compete à Secretária -  Geral:
I. Manter as Conselheiras informadas sobre as reuniões das plenárias e 

das comissões com suas respectivas pautas a serem discutidas;
II. Elaborar e lavrar as atas, com aprovação do Conselho e manter 

atualizada a documentação do mesmo;
III. Proceder a leitura da ata e submetê-la à apreciação e aprovação do 

Conselho encaminhando-a as conselheiras;
IV. Expedir correspondências e arquivar documentos;
V. Prestar contas dos seus atos a Presidência, informando-a de todos os 

fatos que tenham ocorrido no Conselho;
VI. Informar os compromissos agendados à Diretoria Executiva;

VII. Receber, previamente, relatórios, documentos e emails a serem 
apresentados na reunião, para o fim de processamento e inclusão da 
pauta, num prazo de 10 dias de antecedência;

VIII. Providenciar a publicação dos atos do Conselho no Boletim Oficial do 
Município;

IX. Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pela 
Presidente ou pela Assembléia Geral;

X. Controlar a assinatura das conselheiras no Livro de Presença, 
comunicando ao (a) Presidente as ausências injustificadas em mais de 
04 (quatro) Reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas;

XI. Secretariar as reuniões da Assembléia e da Diretoria, auxiliando a 
Presidenta e prestando esclarecimentos e informações, quando 
solicitado;

XII. Registrar em livro próprio as atas das reuniões da Diretoria e das 
Assembléias;
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XIII. Manter em dia e ordem os livros, arquivos, cadastro e correspondência 
pertinente ao Conselho;

XIV. Executar ou fazer executar os serviços inerentes a Secretaria de um 
modo geral e outras atividades que lhe sejam confiadas ou delegadas 
pelo Colegiado;

XV. Encaminhar todos os documentos solicitados pelo(a) o(a) servidor (a) 
designado (a) pela Secretaria Municipal de Governo para divulgação no 
Portal da Transparência deste Município de acordo com a Lei Federal n.° 
12.527/2011, dentro dos prazos legais estabelecidos, em especial todas 
as Atas das Assembléias Ordinárias e Extraordinárias após publicação 
no Boletim Oficial do Município;

XVI. Executar ou fazer executar os serviços inerentes a Secretaria de um 
modo geral e outras atividades que lhe sejam confiadas ou delegadas 
pelo Colegiado.

Art. 38° - Compete ao Serviço de Apoio Administrativo assegurar as condições 
gerais para o andamento dos trabalhos do Conselho, especialmente no que se 
refere a material, patrimônio e serviços gerais, nestes compreendidos os 
trabalhos de protocolo, arquivo, expediente, digitação, reprografia, limpeza e 
conservação, transporte, comunicação em geral e outras atividades auxiliares. 
Parágrafo único: As funcionárias da Equipe Técnica e de Apoio Administrativo 
do CMDM/DC não poderão ocupar o cargo de Conselheiras do CMDM/DC.

Capítulo VI 
Das Eleições

Art. 39° A eleição das representantes da sociedade civil deverá ocorrer a cada 
triênio, sendo feito pela convocação da presidente do CMDM com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, bem como a eleição também deverá acontecer com 
antecedêndia minima de 15 (quinze) dias, antes do término dos mandatos das 
Conselheiras em exercício.
§1° - As representantes do CMDM da área governamental, serão indicados pelo 
representante do executivo, as representantes das entidades não 
governamentais serão escolhidas mediante Conferência de Eleição direta e 
secreta.
§2° - Cabe ao Conselho constituir uma Comissão Temporária de Organização 
da Conferência e uma Comissão Eleitoral assim como definir a forma de 
articulação de todo movimento de mulheres para ampla participação.
§3° - A posse e a diplomação do Conselho se dará em dia e local pré 
determinado.
§4° - Será enviado ao Ministério Público convite e edital de convocação da 
eleição para participação do processo eleitoral.

Art. 40° -  Para concorrer a um dos assentos no CMDM, obrigatoriamente, a 
representante da sociedade civil deverá se cadastrar junto ao próprio Conselho, 
mediante cumprimento dos requisitos listados na Lei Municipal n° 2715 de 
14/07/2015 e Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018.
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Capítulo VII 
Das Assembléias

Art. 41° -  As Assembléias podem ser ralizadas de forma híbrida, parte 
presencial e parte por meios digitais, sendo presencial no Auditório do 
Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos ou em local 
deliberado pela Assembléia de Conselheiras.
§ 1o - A realização das Assembléias na forma híbrida devem respeitar o quórum 
estabelecido neste Regimento em seu artigo 13 e parágrafos.
§ 2o - As realizações das Assembléias na forma hibrida não invalidam o direito 
de voto.
§ 3o - As Assembléias ordinárias serão realizadas em dia e horário deliberados 
pela Assembléia de Conselheiras sem prejuízo das Assembléias 
Extraordinárias que se fizerem necessárias.

Art. 42° -  Nas Assembléias observar-se-á:
I. Verificação do número de representações presentes para atender ao 

quórum necessário as discussões e votações;
II. Leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior;

III. Ordem do Dia;
IV. Discussão e decisão.

Art. 43° -  Somente terá direito a voto a Conselheira presente à reunião, não 
sendo permitido o voto por procuração.

Art. 44° -  Nas Assembléias Extraordinárias, de caráter restrito, não será 
permitida a presença de pessoas que não pertençam ao Conselho.

Capítulo VIII 
Disposições Finais

Art. 45° -  Este Regimento somente poderá ser modificado com o voto de 2/3 
(dois terços) da totalidade das membras titulares do Conselho e suplentes em 
sua ausência.

Art. 46° -  Qualquer dúvida na interpretação do presente Regimento Interno será 
objeto de Deliberação da Assembléia de Conselheiras, podendo ser oferecido 
por qualquer uma das Conselheiras.

Parágrafo Único: As dúvidas dirimidas na forma do caput deste artigo devem 
ser registradas em livro próprio e servirão de precedente para resolução de 
iguais questões.

Art. 47° -  Este Regimento Interno entrará em vigor após, discutido e aprovado
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em Assembléia do CMDM e publicado em Boletim Oficial do Município.

Duque de Caxias, 02 de agosto de 2021.

Leny Claudino de Souza
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAI
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 05 de agosto de 2021

RESOLUÇÃO - N° 025/CMDM/2021

“Dispõe sobre o Plano de 
Ação do Conselho 

Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias, 
referente ao 2°  Semestre do 
ano de 2021” na forma que 
_______ específica_______

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal n° 2.715 de 
14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 05 de julho de 2021 que 
aprovou o plano de ação do 2o semestre de 2021, com publicação no Boletim 
Oficial n° 7022, folhas 29 e 30, do dia 30 de julho de 2021;

Art. 1o. Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias referente ao 2o Semestre do ano de 2021 como 
segue.

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

01 Realização de reuniões 
Ordinárias/Extraordinárias.

Na terceira 
quarta-feira 

de cada 
mês e sempre 
que necessário

CMDM

02

Desenvolver ação integrada e 
articulada com o conjunto de 

Secretarias Municipais e 
demais Órgãos Públicos para a 

implementação de políticas

Durante o 2°  

Semestre/2021 CMDM

1

implementação de políticas 
públicas comprometidas com a 
superação dos preconceitos e 

desigualdades do gênero e 
violência contra a mulher

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

03

Prestar assessoria aos Órgãos do 
Poder Executivo Municipal, 
emitindo os pareceres, 
acompanhando a elaboração e 
execução de programas de 
governo e de organizações não 
governamentais de interesse no 
tema que recebam recursos 
públicos, bem como opinar sobre 
as questões referentes à 
cidadania da mulher

Durante o 2° 
Semestre/2021 CMDM

04

Desenvolver atividades 
voltadas para a política de 
proteção e defesa das 
mulheres, fortalecendo os 
grupos de convivência para 
mulheres.

Durante o 2o 
Semestre/2021

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

05

Identificar e divulgar a rede de 
atendimento existente no 
município, assim como verificar 
junto aos mesmos sua 
capacidade de atendimento e 
as demandas de proteção aos 
direitos da mulher.

Durante o 2o 
Semestre/2021

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

06

Estimular, apoiar e 
desenvolver o estudo e o 
debate das condições em que 
vivem as mulheres na cidade e 
no campo, propondo políticas 
públicas para eliminar todas as 
formas identificáveis de 
discriminação

Durante o 2o 
Semestre/2021

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

07

Criar e manter atualizado um 
banco de dados sobre a 
situação das mulheres no 
Município, com informações 
oficiais sobre a violência, a 
saúde, a educação, o trabalho, 
devendo referido banco de

Durante o 2o 
Semestre/2021

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

2dados contemplar os quesitos 
de raça e etnia e orientação 
sexual, com vistas a elaborar 
programas e promover 
captação de recursos

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

08

Realizar visitas às Entidades 
governamentais e não 
governamentais, mediante 
decisão do colegiado ou a pedido 
do Ministério Público

Durante o 2o 
Semestre/2021

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

09

Sugerir a alteração, derrogação e 
revogação de 
leis, regulamentos, usos e 
práticas que constituam 
discriminações contra as 
mulheres

Durante o 2°  

Semestre/2021 CMDM

10

Elaborar anteprojetos de leis 
que visem eliminar a 
discriminação por gênero, raça 
e orientação sexual, submetendo- 
os à apreciação do Executivo 
Municipal

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

11

Promover intercâmbios e firmar 
parcerias com organismos 
nacionais e/ou internacionais, 
públicos ou particulares, com o 
objetivo de incrementar os 
Programas do Conselho

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

12

Manter canais permanentes de 
diálogo e de articulação com 
os movimentos de mulheres 
em suas várias expressões, 
apoiando as suas atividades 
sem interferir em seu conteúdo 
e orientação própria

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

13

Identificar e divulgar a rede de 
atendimento existente 
no município, assim como 
verificar junto aos mesmos 
sua capacidade de

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

3
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atendimento as demandas de 
proteção aos direitos da 
mulher.

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

14

Realizar e promover 
Campanhas, Lives para divulgar 
políticas públicas em defesa 
dos direitos da mulher em 
parcerias com o poder público e a 
sociedade civil organizada, dentre 
outras.

Durante o 2o 
Semestre/2021

. Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

15

Promover encontros com 
parceiros de outras 
Entidades/Órgãos para 
formação continuada das 
Conselheiras e Equipe que 
compõem o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher e 
Entidades que desenvolvem 
atividades voltadas para 
as políticas de proteção e 
defesa das mulheres

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

16

Preparar e realizar a 
Campanha dos 16 Dias de 
Ativismo pelo fim da Violência 
contra as Mulheres

De setembro a 
novembro. CMDM

17

Monitorar as ações referentes 
às políticas públicas da 
mulher em conformidade com o 
Plano Municipal de Políticas para 
as Mulheres e legislações 
aplicáveis

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

18

Participar de reuniões, encontros 
e capacitações que 
dizem respeito à Política de 
Atendimento à Mulher para a 
contextualização de políticas 
públicas relacionadas às 
mulheres representando o 
CMDM

Durante o 2o 
Semestre/2021 CMDM

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

4
19 Elaborar o primeiro Plano de Ação 

do CMDM/DC - 2o Semestre/2021
Junho/2021 CMDM

20
Elaborar o Plano de Ação do 
CMDM/DC para os anos de: 2022 
a 2025

Junho-2021 CMDM

21

Elaborar o primeiro Plano de 
Aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Mulher 
em conformidade com a legislação 
municipal n 0 2.715 de 14/07/2015 
-  2o Semestre/2021

Junho-2021 CMDM

22

Elaborar o Plano de Aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher em 
conformidade com a legislação 
municipal n.° 2.715 de 14/07/2015 
-  para os anos de: 2022 a 2025

Junho-2021 CMDM

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias

PUBUCADO EM BOLETIM OFICIAL

, ,  oeO & á i n t . -
5
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 05 de agosto de 2021

RESOLUÇÃO - N° 026/CMDM/2021

“Dispõe sobre o Plano de 
Ação do Conselho 

Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias, 

quadrienal de 2022 à 2025” na 
forma que

________ específica_________

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque 
de Caxias, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal n° 2.715 
de 14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 05 de julho de 2021 que 
aprovou o plano de ação de 2022 A 2025, com publicação no Boletim Oficial n° 
7022, folhas 29 e 30, do dia 30 de julho de 2021;

Art. 1o. Aprovar o Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias referente aos anos de 2022 a 2025 como segue.

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

01 Realização de reuniões 
Ordinárias/Extraordinárias.

Na terceira 
quarta-feira 

de cada 
mês e sempre 
que necessário

CMDM

02
Desenvolver ação integrada e 
articulada com o conjunto de 
Secretarias Municipais e 
demais Órgãos Públicos para a

Durante 
todo o ano CMDM

1
cdemais Órgãos Públicos para a 

implementação de políticas 
públicas comprometidas com a 
superação dos preconceitos e 
desigualdades do gênero e 
violência contra a mulher

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

03

Prestar assessoria aos Órgãos do 
Poder Executivo Municipal, 
emitindo os pareceres, 
acompanhando a elaboração e 
execução de programas de 
governo e de organizações não 
governamentais de interesse no 
tema que recebam recursos 
públicos, bem como opinar sobre 
as questões referentes à 
cidadania da mulher

Durante 
todo o ano CMDM

04

Desenvolver atividades 
voltadas para a política de 
proteção e defesa das 
mulheres, fortalecendo os 
grupos de convivência para 
mulheres.

Durante 
todo o ano

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

05

Identificar e divulgar a rede de 
atendimento existente no 
município, assim como verificar 
junto aos mesmos sua 
capacidade de atendimento e 
as demandas de proteção aos 
direitos da mulher.

Durante 
todo o ano

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

06

Estimular, apoiar e 
desenvolver o estudo e o 
debate das condições em que 
vivem as mulheres na cidade e 
no campo, propondo políticas 
públicas para eliminar todas as 
formas identificáveis de 
discriminação

Durante 
todo o ano

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

07

Criar e manter atualizado um 
banco de dados sobre a 
situação das mulheres no 
Município, com informações 
oficiais sobre a violência, a 
saúde, a educação, o trabalho,

Durante 
todo o ano

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

2
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devendo referido banco de 
dados contemplar os quesitos 
de raça e etnia e orientação 
sexual, com vistas a elaborar 
programas e promover 
captação de recursos

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

08

Realizar visitas às Entidades 
governamentais e não 
governamentais, mediante 
decisão do colegiado ou a pedido 
do Ministério Público

Durante 
todo o ano

Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

09

Sugerir a alteração, derrogação e 
revogação de 
leis, regulamentos, usos e 
práticas que constituam 
discriminações contra as 
mulheres

Durante 
todo o ano CMDM

10

Elaborar anteprojetos de leis 
que visem eliminar a 
discriminação por gênero, raça 
e orientação sexual, submetendo- 
os à apreciação do Executivo 
Municipal

Durante 
todo o ano

CMDM

11

Promover intercâmbios e firmar 
parcerias com organismos 
nacionais e/ou internacionais, 
públicos ou particulares, com o 
objetivo de incrementar os 
Programas do Conselho

Durante 
todo o ano CMDM

12

Manter canais permanentes de 
diálogo e de articulação com 
os movimentos de mulheres 
em suas várias expressões, 
apoiando as suas atividades 
sem interferir em seu conteúdo 
e orientação própria

Durante 
todo o ano CMDM

13
Identificar e divulgar a rede de 
atendimento existente 
no município, assim como 
verificar junto aos mesmos

Durante 
todo o ano CMDM

3sua capacidade de 
atendimento as demandas de 
proteção aos direitos da 
mulher.

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

14

Realizar e promover 
Campanhas, Lives para divulgar 
políticas públicas em defesa 
dos direitos da mulher em 
parcerias com o poder público e a 
sociedade civil organizada, dentre 
outras.

Durante 
todo o ano

. Conselheiras que 
compõem a 

Comissão Permanente 
responsável nos 

termos do Regimento 
Interno do CMDM 

vigente.

15

Promover encontros com 
parceiros de outras 
Entidades/Órgãos para 
formação continuada das 
Conselheiras e Equipe que 
compõem o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher e 
Entidades que desenvolvem 
atividades voltadas para 
as políticas de proteção e 
defesa das mulheres

Durante 
todo o ano CMDM

16
Organizar a comemoração do 
Dia Internacional da Mulher - 8 
de março

De janeiro a 
março. CMDM

17

Preparar e realizar a 
Campanha dos 16 Dias de 
Ativismo pelo fim da Violência 
contra as Mulheres

De setembro a 
novembro. CMDM

18

Convocar e coordenar a 
Conferência Municipal dos 
Direitos da Mulher de acordo com 
as medidas cabíveis e legais 
aplicáveis

Durante os anos 
calendários: 2022 

e 2025
CMDM

19

Monitorar as ações referentes 
às políticas públicas da 
mulher em conformidade com o 
Plano Municipal de Políticas para 
as Mulheres de Duque de Caxias 
outras legislações aplicáveis

Durante 
todo o ano CMDM

4

N° AÇÃO QUANDO RESPONSÁVEIS

20

Participar de reuniões, 
encontros e capacitações que 
dizem respeito à Política de 
Atendimento à Mulher para a 
contextualização de políticas 
públicas relacionadas às 
mulheres representando o 
CMDM

Durante 
todo o ano CMDM

21
Elaborar o Plano de Ação do 
CMDM/DC para os anos de: 2026 
à 2030

Junho-2025 CMDM

22

Elaborar o Plano de Aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher em 
conformidade com a legislação 
municipal n 0 2.715 de 14/07/2015 
-  para os anos de: 2026 à 2030

Junho-2025 CMDM

23 Avaliar o Plano de Ação do CMDM 
de 2022 à 2025.

Novembro de 
cada ano CMDM

e. cIjl S*Leny C la u d i^ e  S o u z S T ^  -----<

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias

PUBLICADO EM BOLETIM ü h l w

DE 2oJy
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 05 de agosto de 2021

RESOLUÇÃO - N° 027/CMDM/2021

“Dispõe sobre o Plano de 
Ação e Aplicação do Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias, 
referente ao 2o Semestre do 
ano de 2021” na forma que 
específica_______________

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal n° 2.715 de 
14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 05 de julho de 2021 que 
aprovou o Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos direitos da Mulher 
de Duque de Caxias do 2o semestre de 2021, com publicação no Boletim Oficial 
n° 7022, folhas 29 e 30, do dia 30 de julho de 2021;

Art. 1o. Aprovar o Plano de Ação e Aplicação do Fundo dos Direitos da Mulher 
de Duque de Caxias do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de Caxias referente ao 2o Semestre do ano de 2021 como 
segue.

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.

1
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PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

DE DUQUE DE CAXIAS 
2o Semestre/2021

1. APRESENTAÇÃO

Os Fundos Especiais para todos os efeitos, sujeitam-se às normas gerais de 
Contabilidade Pública, das quais se destaca a Lei Federal n.° 4.320/64, como 
dispõe:

Art. 71. “Constitui Fundo Especial o produto de receitas especificadas que por 
lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. ”

O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias (FMDM), 
instituído de acordo com a Lei Municipal n.° 2.715 de 14/07/2015 vigente, dispõe:

Art. 6.°. -  “Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias (FMDM), instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a 
captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o 
devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento 
de programas, projetos e ações voltadas à Mulher no âmbito do Município de 
Duque de Caxias”.

Art. 7.°. -  “O FMDM será gerenciado pela Secretaria Municipal de Governo e a 
deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações 
voltadas à Mulher é de competência do CMDM. ”

A execução das ações pertinentes ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
(FMDM) devem passar necessariamente pelo Planejamento, ou seja, incluídas 
no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Desta forma, o FMDM integra o orçamento público e 
está sujeito às regras gerais de execução orçamentária, ou seja, tudo deve 
passar pelo orçamento, seja através da peça original, seja por créditos 
adicionais.

O planejamento a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) 
de Duque de Caxias é dividido em duas etapas: o plano de ação e o plano de 
aplicação.

2. PLANO DE AÇÃO

As destinações dos recursos do Fundo, prioritariamente, deverão estar em 
consonância com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM) de Duque de Caxias, de acordo com o disposto no artigo 8.° 
da Lei Municipal n.° 2.715 de 14/07/2015 e no Plano de Ação do CMDM.

2

O presente Plano de Ação do CMDM referente ao 2o Semestre/2021 foi aprovado 
pelo Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias 
em Reunião Extraordinária do dia 05 de julho de 2021.

3- DETALHAMENTO ESTIMADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE DUQUE DE CAXIAS

AÇÕES 2.° Semestre/2021 
R$

Capacitação continuada 
Rede de Atendimento e 
Enfrentamento

25.000,00

Outras Despesas 
Administrativas 34.000,00

Plano Municipal de 
Políticas para Mulheres 241.000,00

Total 300.000,00

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias

Cp O?
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Duque de Caxias, 05 de agosto de 2021

RESOLUÇÃO - N° 028/CMDM/2021

“Dispõe sobre o Plano de 
Ação e Aplicação do Fundo 

Municipal dos Direitos da 
Mulher de Duque de 

Caxias, referente aos anos 
de 2022 à 2025” na forma 
_____que específica._____

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal n° 2.715 de 
14/07/2015 com alterações da Lei Municipal n° 2.913 de 22/11/2018;

Considerando a Assembléia Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher- CMDM de Duque de Caxias realizada no dia 05 de julho de 2021 que 
aprovou o Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos direitos da Mulher 
de Duque de Caxias dos anos de 2022 a 2025, com publicação no Boletim Oficial 
n° 7022, folhas 29 e 30, do dia 30 de julho de 2021;

Art. 1o. Aprovar o Plano de Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos 
direitos da Mulher de Duque de Caxias dos anos de 2022 a 2025, como segue.

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.

1

PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

DE DUQUE DE CAXIAS 
2022 a 2025

1. APRESENTAÇÃO

Os Fundos Especiais para todos os efeitos, sujeitam-se às normas gerais de 
Contabilidade Pública, das quais se destaca a Lei Federal n.° 4.320/64, como 
dispõe:

Art. 71. “Constitui Fundo Especial o produto de receitas especificadas que por 
lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. ”

O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias (FMDM), 
instituído de acordo com a Lei Municipal n.° 2.715 de 14/07/2015 vigente, dispõe:

Art. 6.°. - “ Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de 
Caxias (FMDM), instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a 
captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o 
devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento 
de programas, projetos e ações voltadas à Mulher no âmbito do Município de 
Duque de Caxias”.

Art. 7.°. -  “O FMDM será gerenciado pela Secretaria Municipal de Governo e a 
deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações 
voltadas à Mulher é de competência do CMDM. ”

A execução das ações pertinentes ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
(FMDM) devem passar necessariamente pelo Planejamento, ou seja, incluídas 
no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Desta forma, o FMDM integra o orçamento público e 
está sujeito às regras gerais de execução orçamentária, ou seja, tudo deve 
passar pelo orçamento, seja através da peça original, seja por créditos 
adicionais.

O planejamento a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) 
de Duque de Caxias é dividido em duas etapas: o plano de ação e o plano de 
aplicação.

2. PLANO DE AÇÃO

As destinações dos recursos do Fundo, prioritariamente, deverão estar em 
consonância com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM) de Duque de Caxias, de acordo com o disposto no artigo 8.° 
da Lei Municipal n.° 2.715 de 14/07/2015 e no Plano de Ação do CMDM.

O presente Plano de Ação do CMDM referente ao quadriênio de: 2022 a 2025 
foi aprovado pelo Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 
Duque de Caxias em Reunião Extraordinária do dia 05 de julho de 2021.

2
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3. DETALHAMENTO ESTIMADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE DUQUE DE CAXIAS

AÇÕES ANO 2022 
R$

ANO 2023 
R$

ANO 2024 
R$

ANO 2025 
R$

Formação e Capacitação 
das Conselheiras 

Municipais e Equipe 
CMDM

30.000,00 30.000,00 30,000,00 30,000,00

Capacitação continuada 
Rede de Atendimento e 

Enfrentamento
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Outras Despesas 
Administrativas 10.000,00 30.000,00 50.000,00 70.000,00

Plano Municipal de 
Políticas para Mulheres 300.000,00 320.000,00 340.000,00 360.000,00

■

Total 400.000,00 440.000,00 480.000,00 520.000,00

Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias

Í-U3UCADC EM BOLETIM OFICIAL
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
BC DUQUE DE

  AAXXIIAASS
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 .

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Anexo do Ofício n° 041/JRF/SMF/2021.

Acórdão - Processo de número: 000/020505/2015- 

009/009665/2019-009/017694/2019-09/010903/2020. 

BETEL ESTACIONAMENTO LTDA ME. Recurso 

Voluntário - vistos, relatados e discutidos estes Autos, 

os conselheiros de 2a Instância, decidiram por 

Provimento ao Recurso Voluntário, cancelando na 

íntegra o Auto de Infração SMF/5479/2019. Deferido o 

Provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto 

do Conselheiro Relator: Bruno Santiago Silva de 

Souza. Conselheira Revisora Sandra Regina da Silva 

de Almeida.

Ementa: Cancelamento do Auto de Infração - Ação 

Fiscal - Estacionamento Automotivo - Alvará 

Provisório - Princípio da Dupla Visita 

Intempestividade de Impugnação Afastada 

Unanimidade.

TUBtfCADO EM BOLETIM OFICIAL

m» DEÇEUÉJ 2 A

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COPEMAS – Comissão Permanente Multidisciplinar de 
Avaliação, Acompanhamento e Supervisão 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE MULTIDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
SUPERVISÃO - COPEMAS

ATA DE REUNIÃO

Aos dois dias do mês agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde os 
membros da Comissão Permanente Multidisciplinar de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão para 
discutir sobre os seguintes assuntos: * Proposta da UNIGRANRIO quanto à documentação dos 
estagiários:
Houve um consenso em permanecer com a documentação do modo como já era elaborada, as três vias, 
sendo cenário, instituição e aluno;
* Demora da PGM na confecção dos Termos de Convênio : fica decidido que será enviada 
correspondência, solicitando maior agilidade no processo.
* Que atitude tomar com as Instituições que não cumprem a contrapartida ? :
Será realizada reunião com os inadimplentes para resolver a situação;
* Assinatura das fichas para encaminhamento dos estagiários : deverão ser encaminhadas para os 
membros da Comissão, de forma que todos possam auxiliar na assinatura das mesmas;
* Atendimento a Convênios para encaminhamento de estágios de cursos que as Unidades de Saúde têm 
pouco campo a oferecer, tais como : : Serviço Social, Farmácia, Psicologia, Nutrição ,etc.: Será realizada 
reunião com os responsáveis pelos setores acima citados: Farmácia, Assistência Social, Nutrição, 
Psicologia, para resolver a questão dos preceptores e campo de estágio.
* Elaboração de nova Portaria para estágios, tendo em vista a abertura de possibilidades após a 
vacinação : enviar minuta para os membros da Copemas.
* Questão das solicitações externas de estágio para alunos de cursos conveniados, que tiveram seu 
atendimento prejudicado devido à pandemia e que, por tal motivo, deveriam aguardar o encaminhamento 
pela Instituição , obedecendo cronograma estabelecido pela mesma . Reunião com os responsáveis pelos 
cursos.
* Considerações sobre os cursos que vão direto aos cenários: Serão realizadas reuniões presenciais no 
auditório do HM Moacyr Rodrigues do Carmo com os coordenadores dos cenários e também com os 
coordenadores de instituição. Estes serão responsáveis caso descumpram orientações da Copemas.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que será assinada pelos presentes e 

posteriormente publicada em Boletim Oficial. Duque de Caxias, 02 de agosto de 2021.

IPMDC

ATOS DO PRESIDENTEIPMD 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Duque De Caxias -  IPMDC 

Rua José de Alvarenga, n° 642, Centro -  CEP 25.020-140 Duque de Caxias -  RJ Telefone (21) 3257-6000

HOMOLOGAÇÃO

Processo n°: 2021 1030 400568PA
Assunto: Homologação

Objeto da 
Homologação:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para locacão 
de softwares específicos de instalação, migração de dados, treinamento, 
manutenção, atualização e suporte técnico de sistema de gerenciamento de 
aplicação em folha de pagamento, concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários, recursos humanos, protocolo, cadastro e demais atividades 
para gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Duque de Caxias -  IPMDC, conforme especificações no 
termo de referência.

Pregão 
Presencial n°:

010/2021

Diante dos elementos de instrução, notadamente a Ata de Sessão Pública, bem como os recursos 

interpostos pelas empresas partícipes do certame, as manifestações do Pregoeiro, da Equipe de Apoio e 

decisões de Autoridade Superior em cumprimento ao Decreto Municipal n° 7.349/2019, 

HOMOLOGO os atos praticados no Pregão Presencial n° 010/2021, e declaro o certame 

FRACASSADO 

Duque de Caxias, 05 de agosto de 2021.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO
Presidente do IPMDC 
Matricula n° 6/06489

Assinado Digitalmente por: MARCELLE DE CASTRO FABIANO 
Data: 2021.08.05 12:09:20 -03:00
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