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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

CPL – Comissão Permanente de Licitação

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

P O R T A R I A  N° 2272/GP/2021

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

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de agosto de 2021, de acordo com o que dispõe o Inciso II, do 
Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Duque de Caxias, LU ANA MARIA DA SILVA, matricula:.41.728-3, para exercer o Cargo 
em Comissão Assistente Operacional, Símbolo CC/3, da Secretaria Municipal de Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 23 de julho de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.07.23 16:40:38 -03:00

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

P O R T A R I A  N° 2273 /GP/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, de Duque de Caxias, 
usando de atribuição legal,

DISPENSAR, a contar de 09 de julho de 2021, CARLA PATRÍCIA VIEIRA 
STOCK, matricula: 36.317-0, da COMISSÃO DE REVISÃO DO CODIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, que passará a ter a seguinte composição:

• Jemerson de Oliveira e Silva (mat: 36.091-0);
• Carlos Vinícius Nogueira Cabral (mat: 3.034-1);
• Maria Angélica Bemardes Ramos (mat: 33.573-8);
• Rogério Brito de Vasconcellos (mat: 35.307-8); e
• Ricardo Augusto Santos da Costa (mat: 33.566-5).

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 23 de julho de 2021.

R E S O L V E :

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

N° - de 2 -6 / C  V /2021

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.07.23 16:40:38 -03:00

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

P O R T A R I A  N° 2274/GP/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, de Duque de Caxias, 
usando de atribuição legal.

R E S O L V E :

DISPENSAR, a contar de 09 de julho de 2021, os seguintes membros da COMISSÃO 
DE ACOMPANHAMENTO DA DIVIDA MUNICIPAL:

Dispensar:
Wallace Ataide Pereira (mat. 39.452-0)
Thaissa Brito Guimarães (mat. 35.059-1)
Francisco Raimundo Saraiva Coelho Frazão (mat. 38.521-2)
Marcus Vinícius Pereira de Paula (mat. 39.641-9)

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 23 de julho de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.07.23 16:40:38 -03:00

Processo nº 009/000961/2021
Interessado: Sindicato Rodoviárias Empreg. Empresa de Prod. 
Perigosos
Assunto: Imunidade de IPTU
DEFIRO
Em 26/07/2021

Processo nº 000/007502/2018
Interessado: Valdir Soares
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 26/07/2021

Processo nº 000/053756/2006
Interessado: Ana Claudia Leite da Silva
Assunto: Arquivamento
ACOLHO
Em 23/07/2021

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Governo

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas conforme procedimento administrativo n° 000/005927/2017.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Governo e, RENTCON 
LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e pagamento da importância de R$ 
11.411,00( onze mil, quatrocentos e onze reais) de fatura n° 9380, reconhecida a dívida pelo 
MUNICÍPIO em favor de , RENTCON LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA

Duque de Caxias, 23 de Julho de 2021

PUSUCADO EM BOLETIM OF.Ct.hL 

N* i b  oM  DE 2 0 ^ -

Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 25215260 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n° 003/000256/2021, que segue abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE 
LICITAÇÕES e AFINS, em jornal de grande circulação, Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e Diário Oficial da União, com o intuito de atender as demandas da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO.

DATA E HORA DO CERTAME: 10 de Agosto de 2021, às 10:30hs

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive,ou através do Portal da 
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/ ou Portal de Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 017/2021

Mayara , a Silva 
Pregoeira

Duque de Caxias, 27 de Julho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitamos a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n? 
013/000388/2020, que segue abaixo:

TOMADA DE PREÇOS N2 006/2021 

Processo n2 013/000388/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DUPLICAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JACATIRÃO, em área total de 227,77m2. Localizado 
na Avenida República do Paraguai, Jardim Gramacho, l e Distrito - Duque de Caxias - RJ, para 
atendimento às necessidades do Município de Duque de Caxias, conforme especificações 
contidas no Edital e seus anexos.

DATA: 17 DE AGOSTO DE 2021 
HORA: lOhOOmin

RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
(http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php) ou em pen drive no endereço 
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - Duque de Caxias/RJ - Comissão Permanente de 
Licitação.

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

ÀAAj
DOUGLAS RHANIEfll M 

Presidente Comissão Perma 
Secretaria Municipal

s
DOS SANTOS 
nente de Licitação 
de Governo

Em, 26 de Julho de 2021.

Presidente Comissão ente de Licitação
taria Municipal de Governo
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S>-»RPE'í?URA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

SETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao
processo n 2 014/000652/2018, que segue abaixo:

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N2; 012/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*: 014/000652/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO 
ESPECÍFICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DO OLHO, conforme condições e especificações 
contidas no Termo de Referência, anexo I, parte integrante e inseparável deste edital, 
independentemente de transcrição, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOTIVO: POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ANÁLISE E 
ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PREGÃO.

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

Duque de Caxias, 27 de Julho de 2021.

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

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n°: 
014/001119/2019, que segue abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS para o Centro 
Especializado em Reabilitação (CER IV), conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência, conforme especificações técnicas mínimas, 
quantitativas e demais condições constantes no termo de referência, e neste Edital e seus Anexos. 
Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

MOTIVO: ERRO NO PORTAL COMPRASNET

DATA E HORA DO CERTAME: Dia 10 de Agosto de 2021, às 10:00hs.

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D. Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal de 
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/ ou Portal de Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

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

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/001119/2019

BERNARDO BAZILIO
Pregoeiro Municipal

Duque de Caxias, 27 de Julho de 2021.

wSCiGAfiy-.' Çv'i-4.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitamos a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n9 8403/2017, que 
segue abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecim ento de m ateriais e 
serviços de m anutenção de serralheria, através do Sistema de Registro de Preços, 
para atender unidades escolares do município de Duque de Caxias ( l 9, 29, 39 e 49 
Distrito), atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme quantidades e destinações descritas no Termo de 
Referência e seus anexos.

DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2021
HORA: lOhOOmin _

RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
(http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php) ou em pen drive no endereço 
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim/PVimavera - Duque de Caxias/RJ - Comissão Permanente de 
Licitação.

CONCORRÊNCIA SRP N9 007 /2021

Processo n9 8403 /2017

INFORMAÇÕES: cpl.segov@

Presidente Comissão Permanente de Licitação

Em, 27 de Julho de 2021.

Presidente Comissão Perm anente de Licitação 
Secretaria Municipal de Governo

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

APOSTILA N.º 044/SMA/2021
Em virtude do(s) servidor(a) ANDRÉ LUÍS DE ABREU, 
matrícula nº 16.476-5, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 09/06/2017, passando 
a assinar ANDRÉ LUÍS DE ABREU OLIVEIRA, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/059807/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 045/SMA/2021
Em virtude da servidora ALICIA BARRIOS PEREIRA DE 
SOUZA, matrícula nº 19.393-6, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar ALICIA BARRIOS 
PEREIRA, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido em 
21/05/2016, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/028343/2016.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 046/SMA/2021
Em virtude da servidora MARIZA BAUMBACH DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 16.153-1, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 27/06/2000, passando 
a assinar MARIZA BAUMBACH DE OLIVEIRA GOMES, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n°: 
004/000024/2021. que segue abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
COM FORNECIMENTO DE LONAS DIGITAIS E INSTALAÇÃO, nas condições e 
especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, parte Integrante e inseparável 
deste edital, independente de transcrição visando atender as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

DATA E HORA DO CERTAME: Dia 10 de agosto de 2021 .às 10:30hs.

RETIRADA DO EDITAL: Setor de/Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D. Caxias/RJ, mediante/ apresentação de pen drive, ou através do Portal de

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SPR N°: 011/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 004/000024/2021

Duque de Caxias, 27 de Julho de 2021.
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mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza 
os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo 
nº 000/051869/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 047/SMA/2021
Em virtude da servidora CINTIA MILENA XAVIER FERREIRA 
AMORIM, matrícula nº 19.414-8, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar CINTIA MILENA 
XAVIER FERREIRA, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 19/02/2015, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 000/052239/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 048/SMA/2021
Em virtude da servidora VIVIANE DOS SANTOS CHAVES, 
matrícula nº 14.786-0, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 05/12/2018, passando 
a assinar VIVIANE CHAVES TIBAES, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 008/005361/2019.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 049/SMA/2021
Em virtude da servidora DAIANE DA SILVA MACHADO, 
matrícula nº 33.976-8, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal de 
Educação), haver contraído núpcias em 19/10/2016, passando a 
assinar DAIANE DA SILVA MACHADO GUARIENTO, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/053057/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 050/SMA/2021
Em virtude da servidora FLAVIA HELENA LIMA DINIZ, 
matrícula nº 25.032-0, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 28/01/2011, passando 
a assinar FLAVIA HELENA LIMA DINIZ MONTEIRO, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/052628/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 051/SMA/2021
Em virtude da servidora PATRICIA FIGUEIREDO DA FONTE 
PEREIRA, matrícula nº 25.892-0, lotado(a) na SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde), passado a assinar PATRICIA FIGUEIREDO 
DA FONTE, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido em 
25/11/2014, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/052701/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 052/SMA/2021
Em virtude da servidora MÁRCIA FARIAS DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS, matrícula nº 15.858-4, lotado(a) na SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde), passado a assinar MÁRCIA FARIAS DE 
OLIVEIRA, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido em 
31/10/2014, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/052917/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 053/SMA/2021
Em virtude da servidora ISAMAR DOS SANTOS PORTO, 
matrícula nº 19.290-6, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 

de Educação), haver contraído núpcias em 23/10/2015, passando 
a assinar ISAMAR DOS SANTOS PORTO FONTES, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/052206/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 054/SMA/2021
Em virtude da servidora LOUSELLI NOGUEIRA DELUCA, 
matrícula nº 22.257-9, lotado(a) na SMSDC (Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil), haver contraído núpcias em 27/01/2012, 
passando a assinar LOUSELLI NOGUEIRA DELUCA FREIRE, 
mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza 
os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo 
nº 000/052467/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 055/SMA/2021
Em virtude da servidora THAIS DOS SANTOS AQUINO, 
matrícula nº 20.841-8, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 03/08/2016, passando 
a assinar THAIS AQUINO RAMOS, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 000/052352/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 056/SMA/2021
Em virtude da servidora GABRIELA PEREIRA BORGES, 
matrícula nº 20.762-2, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 14/05/2016, passando 
a assinar GABRIELA PEREIRA BORGES KNAUER, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/052257/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 057/SMA/2021
Em virtude da servidora MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO 
CASIMIRO ALEIXO, matrícula nº 12.366-8, lotado(a) na SME 
(Secretaria Municipal de Educação), passado a assinar MARIA 
DE FÁTIMA PEIXOTO CASIMIRO, em virtude da Averbação 
de Divórcio, ocorrido em 22/01/2015, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 000/052346/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 058/SMA/2021
Em virtude da servidora MARIA ALICE PEREIRA TALON, 
matrícula nº 19.300-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 23/10/2015, passando 
a assinar MARIA ALICE PEREIRA TALON MONIZ, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/050586/2018.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 059/SMA/2021
Em virtude da servidora SIMONE SANTANA FRANÇA, 
matrícula nº 03.168-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), passado a assinar SIMONE SANTANA FRANÇA, 
em razão da Averbação de Divórcio, ocorrido em 08/05/2012, 
mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza 
os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo 
nº 000/070380/2015.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 060/SMA/2021
Em virtude da servidora SIMONE SANTANA FRANÇA, 
matrícula nº 03.168-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 17/10/2014, passando 
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a assinar SIMONE SANTANA FRANÇA CARVALHO, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/070380/2015.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 061/SMA/2021
Em virtude da servidora SIMONE SANTANA LIMA, matrícula nº 
03.168-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal de Educação), 
passado a assinar SIMONE SANTANA FRANÇA, em razão 
da Averbação de Divórcio, ocorrido em 08/05/2012, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/070379/2015.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 062/SMA/2021
Em virtude da servidora SIMONE SANTANA FRANÇA, 
matrícula nº 03.168-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 17/10/2014, passando 
a assinar SIMONE SANTANA FRANÇA CARVALHO, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/070379/2015.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 063/SMA/2021
Em virtude do(a) servidor(a) INGRID DE ARAÚJO BALTAR, 
matrícula nº 22.811-9, lotado(a) na SMS (Secretaria Municipal 
de Saúde), haver contraído núpcias em 05/12/2014, passando 
a assinar INGRID DE ARAÚJO BALTAR MIGUEL, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/056064/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 064/SMA/2021
Em virtude do(a) servidor(a) LUCIANA TROCA VARELA, 
matrícula nº 23.091-6, lotado(a) na SMS (Secretaria Municipal 
de Saúde), haver contraído núpcias em 27/11/2010, passando a 
assinar LUCIANA TROCA VARELA FERRADOSA, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
008/002308/2021.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 065/SMA/2021
Em virtude do(a) servidor(a) VALÉRIA FÁTIMA SANTOS 
DA SILVA, matrícula nº 26.363-8, lotado(a) na SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde), passado a assinar VALÉRIA FÁTIMA DA 
SILVA SANTOS, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido 
em 29/07/2014, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, 
para que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou 
apurado no Processo nº 008/002454/2020.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 066/SMA/2021
Em virtude da servidora SILVIA ANDREA MORAES PEREIRA 
TEIXEIRA, matrícula nº 03.175-0, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar SILVIA ANDREA 
MORAES PEREIRA, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 17/05/2018, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 008/000010/2019.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 067/SMA/2021
Em virtude da servidora TATHIANE NATALY SILVA DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 34.529-6, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), haver contraído núpcias em 02/09/2017, 
passando a assinar TATHIANE NATALY SILVA DE OLIVEIRA 
BATISTA, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/057491/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 068/SMA/2021
Em virtude da servidora ANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA, 
matrícula nº 05.739-0, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), passado a assinar ANA CRISTINA VIEIRA, em 
razão da Averbação de Divórcio, ocorrido em 18/10/2017, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
008/003852/2018.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 069/SMA/2021
Em virtude da servidora MARIA HELENA DE OLIVEIRA DA 
SILVA, matrícula nº 05.687-7, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar MARIA HELENA DE 
OLIVEIRA DA SILVA, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 16/07/2013, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 008/000742/2018.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 070/SMA/2021
Em virtude da servidora LUCIANA SANTOPIETRO MARQUES 
DA SILVA, matrícula nº 16.141-4, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar LUCIANA CORREA 
SANTOPIETRO, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido 
em 09/07/2018, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, 
para que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou 
apurado no Processo nº 008/000416/2018.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 071/SMA/2021
Em virtude da servidora FLÁVIA MELLO RODRIGUES DE 
BARROS, matrícula nº 16.640-2, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar FLÁVIA MELLO 
MATHIAS RODRIGUES, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 05/09/2017, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 008/000474/2018.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 072/SMA/2021
Em virtude da servidora MÔNICA DA CONCEIÇÃO MORAES 
DE ARAUJO, matrícula nº 16.039-3, lotado(a) na SMS 
(Secretaria Municipal de Saúde), passado a assinar MÔNICA 
DA CONCEIÇÃO GOMEZ MORAES, em virtude da Averbação 
de Divórcio, ocorrido em 29/05/2014, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 008/004432/2019.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 073/SMA/2021
Em virtude da servidora DÉBORA RODRIGUES, matrícula nº 
16.995-9, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal de Educação), 
haver contraído núpcias em 15/06/2007, passando a assinar 
DÉBORA RODRIGUES LIMA, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 000/052080/2017.
Em 26/07/2021
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APOSTILA N.º 074/SMA/2021
Em virtude da servidora JULIANA CARVALHO FELICIO, 
matrícula nº 21.803-5, lotado(a) na SMS (Secretaria Municipal 
de Saúde), haver contraído núpcias em 13/12/2013, passando a 
assinar JULIANA CARVALHO FELICIO MASSULO, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/056462/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 075/SMA/2021
Em virtude da servidora LUCIENNE BASILIO DA COSTA, 
matrícula nº 16.659-3, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), haver contraído núpcias em 28/07/2014, passando 
a assinar LUCIENNE BASILIO DA COSTA RAUCCI, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/052049/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 076/SMA/2021
Em virtude da servidora FERNANDA DOS SANTOS SALLES, 
matrícula nº 14.865-6, lotado(a) na SME (Secretaria Municipal de 
Educação), haver contraído núpcias em 09/11/2013, passando a 
assinar FERNANDA DOS SANTOS SALLES DE LIMA, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
000/052001/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 077/SMA/2021
Em virtude da servidora FÁTIMA DE JESUS CARVALHO DE 
OLIVEIRA, matrícula nº 07.925-7, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), haver contraído núpcias em 23/05/1988, 
passando a assinar FÁTIMA DE JESUS CARVALHO DE 
OLIVEIRA PEREIRA, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 000/052832/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 078/SMA/2021
Em virtude da servidora ALINE XIMENES RODRIGUEZ 
SANTOS, matrícula nº 14.897-9, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar ALINE XIMENES 
RODRIGUEZ SANTOS, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 26/06/2016, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 000/051970/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 079/SMA/2021
Em virtude da servidora ALINE XIMENES RODRIGUEZ 
SANTOS, matrícula nº 20.873-1, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar ALINE XIMENES 
RODRIGUEZ, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido em 
26/06/2016, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/051969/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 080/SMA/2021
Em virtude da servidora VALÉRIA FARIZEL DE QUEIROZ 
RIBEIRO, matrícula nº 17.043-9, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar VALÉRIA FARIZEL 
DE QUEIROZ, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido 
em 17/05/2016, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, 
para que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou 

apurado no Processo nº 000/052122/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 081/SMA/2021
Em virtude da servidora RAQUEL AMÉLIA DA SILVA RIBEIRO, 
matrícula nº 11.001-3, lotado(a) na SMSP (Secretaria Municipal 
de Segurança Pública), passado a assinar RAQUEL AMÉLIA DA 
SILVA RIBEIRO, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido 
em 15/06/2015, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, 
para que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou 
apurado no Processo nº 000/055866/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 082/SMA/2021
Em virtude da servidora LUCIANE PELAGIO COSTA DE 
MELO, matrícula nº 34.257-2, lotado(a) na SME (Secretaria 
Municipal de Educação), passado a assinar LUCIANE PELAGIO 
DA  COSTA, em virtude da Averbação de Divórcio, ocorrido em 
10/06/2015, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/053093/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 083/SMA/2021
Em virtude da servidora MÔNICA MARIA LUSTOSA VIEIRA 
COSTA, matrícula nº 10.036-7, lotado(a) na SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde), passado a assinar MÔNICA MARIA 
LUSTOSA VIEIRA, em virtude da Averbação de Divórcio, 
ocorrido em 07/06/2016, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 000/051551/2017.
Em 26/07/2021

APOSTILA N.º 084/SMA/2021
Em virtude da servidora MARIA DE FÁTIMA ROCHA 
GONÇALVES, matrícula nº 19.791-8, lotado(a) na SME 
(Secretaria Municipal de Educação), passado a assinar MARIA 
DE FÁTIMA PORTELA ROCHA, em virtude da Averbação 
de Divórcio, ocorrido em 29/06/2010, mandei lavrar a presente 
Apostila, a qual assino, para que produza os devidos e legais 
efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 000/050821/2017.
Em 26/07/2021

ORDEM DE SERVIÇO N.º 0036/SMA/2021
Relotando o(a) servidor(a) CLAÚDIO ANTÔNIO DA SILVA 
FARACO, matrícula n.º 22.484-0, na Secretaria Municipal de 
Saúde, a contar de 22 de junho de 2021, conforme Processo nº 
008/000134/2021, nos termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de 
fevereiro de 2000.
Em 27/07/2021.
Í  ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

COORDENADOR DA CPIA - COMISSÃO PERMANETE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

ACOLHO o parecer da 5a. CPIA no presente Processo Administrativo nr. 008/00797/2021, 
referente a servidora Sebastíana das Graças Vasconcelos -  matrícula 07745-5

Duque de Caxias, 19 de julho de 2021

Francisco Costa Klayn 
Secretário Municipal de Administração 

Coordenador da CPIA

!

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
Alameda Esmeralda 206, Jd. Primavera, Duque de Caxias 

CEP: 25215-260 - Tel: (21) 2773-6200 GAB/SMA/DB

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS E DEFESA CIVILP R E F E i  T U  R A

DUQUE DE
^ C A X I A S

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉCIE

Primeiro Termo Aditivo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 06-019/2021, referente ao 

Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 05-012/2020, oriundo da Concorrência n° 

003/2019, do tipo Menor Preço Global, com base na Lei Federal n9 8.666/1993, conforme o constante 

nos Processos Administrativos n9 013/000368/2021.

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

outro lado, OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n9. 12.647.362/0001-58, neste ato representada, através de 

procuração, pelo Sr. RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO, inscrito no CPF sob o n9 140.978.647-18.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO de 7,98% 

referente ao Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n9 05-012/2020, tendo como 

objeto a obra de canalização do Canal dos Caboclos, no trecho compreendido entre sua foz, no Rio São 

João de Meriti e a Avenida Doutor Manoel Teles, conforme estabelecido no Contrato de Repasse n9 

2592.0218780-47/2007 e seu Termo Aditivo, bem como informações descritas no Termo de 

Referência, Edital da Concorrência 003/2019 e demais documentos acostados no Processo 

Administrativo n9 013/000368/2021. O valor global deste Aditivo é de R$ 24.908.091,30 (vinte e 

quatro milhões, novecentos e oito mil, noventa e seis reais e trinta centavos). A despesa parcial 

decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

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

1790 16/07/2021 R$ 300.000,00 1301 15 512 0026 2231 4.4.90.51.00 100

DATA DE ASSINATUF * ~ ’ " ' ................... ..........

PARTES

OBJETO

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil

^VÃLBEk RODRIGUES JANUÁRIO
Subsecretário Operacional

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

> Oficial

J L í L 9.Í—/  a q j t —

'tiSãcnE*
P R  E F E I T U R A
DUQUE DE

Número ido Processo Administrativo . 013/000368/2021

Modalidade da Licitação Concorrência n9 003/2021

Tipo de Licitação Menor Preço Global

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Prestação de Serviços de 
Execução de Obras

Data de assinaturami m m 11 , 1 ■
16/07/2021

Prazo
.

“

Valor global R$ 24.908.091,30 (vinte e quatro milhões, 
novecentos e oito mil, noventa e seis reais e trinta 
centavos).

Núméro, dátáè valor do Empènhò Nota de Empenho n9 1790, emitida em 
16/07/2021, no valor de R$ 300.000,00.

Dados secundários

-  : ;f
. . f

.

. . • ■ 'V.>.

'

O presente Termo Aditivo tem por finalidade o 
REEQU1LIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO de 
7,98% referente ao Termo de Prestação de 
Serviços de Execução de Obras n9 05-012/2020, 
tendo como objeto a obra de canalização do Canal 
dos Caboclos, no trecho compreendido entre sua 
foz, no Rio São João de Meriti e a Avenida Doutor 
Manoel Teles, conforme estabelecido no Contrato 
de Repasse n9 2592.0218780-47/2007 e seu 
Termo Aditivo, bem como informações descritas 
no Termo de Referência, Edital da Concorrência 
003/2019 e demais documentos acostados no 
Processo Administrativo n9 013/000368/2021.

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

CAXIAS
P R E F E I T U R A

DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE
Terceiro Termo Aditivo de Prestação de Serviços n9 03-042/2021, referente ao Termo de Prestação de 

Serviços n9 01-012/2020, oriundo da Concorrência n° 013/2019, do tipo Menor Valor Global, com base 

na Lei Federal n9 8.666/1993, conforme o constante no Processo Administrativo 013/000345/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL e, do 

outro lado, GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9 18.463.305/0001- 

03, representada por procuração pelo Sr. RODRIGO RIBEIRO SILVA DE AZEVEDO, inscrito no CPF sob o 

n9 140.978.647-18.

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCE1RO em 13,31% 

referente ao Termo de Prestação de Serviços n9 01-012/2020, tendo como objeto a locação de 

equipamentos com manutenção e seguro, de natureza contínua atendendo as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, conforme especificações e quantidades contidas no Termo 

de Referência, no Edital de Licitação e nos demais documentos constantes no Processo Administrativo 

n9 013/000345/2021. O valor global deste Aditivo é R$ 36.883.894,64 (trinta e seis milhões, oitocentos 

e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). A despesa 

parcial decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

N * D A T A V A L O R U N I D A D E F U N Ç Ã O S U B - F U N Ç Ã O P R O G R A M A A Ç Ã O E L E M E N T O F O N T E

1 7 9 4 1 9 / 0 7 / 2 0 2 1 R $  1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 1 1 5 1 2 2 0 0 0 1 2 2 1 8 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 2 1 0 0

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 19 de julho de 2021.

Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil

M U Í^ Ít ío  DEÇUQUE DE CAXIAS 
VALBER RODRIGUES JANUÁRIO

Subsecretário Operacional

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

Publicado no BolaUm Oficial

t í M *
to* / 2Q àl

«S T  CAXIAS
f S §  P R E F E I T U R A
B B  DUOUE DE

Número do Processo,Administrativo
;

013/000345/2020

Modalidade da Licitação . Concorrência n9 013/2019

Tipo de Licitação Menor Valor Global

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Prestação de Serviços

Data de assinatura 19/07/2021

, Prazo , -
•

Valor global
_ ■ R$ 36.883.894,64 (trinta e seis milhões, 

oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e
. . : • .

. ’ '-v ‘ •'
noventa e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos)

, Número, data e valor dò Empenho
* * " ' u  ’ • v J ,v <1 , r *- 'Vi. , ’ '

Nota de Empenho n9 1794, emitida em 
19/07/2021, no valor de R$ 150.000,00.

■ Dados secundários O presente Termo Aditivo tem por finalidade o 
REEQU1LÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em

J...
, . .: .:■ ■ . 7; ' . • •

'

13,31% referente ao Termo de Prestação de 
Serviços n9 01-012/2020, tendo como objeto a 
locação de equipamentos com manutenção e 
seguro, de natureza contínua atendendo as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias, conforme especificações e 
quantidades contidas no Termo de Referência, 
no Edital de Licitação e nos demais documentos

• constantes no Processo Administrativo n9 
013/000345/2021.

Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado do Rio Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação
Gabinete da Secretária

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

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.s 523, oriundo do Edital n.^ 002 de 31 de 
Julho de 2019, conforme Processo Administrativo n^ 010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e RAPHAELA EUGENIO GOMES SILVA - CPF: 116.963.407-99.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de AGENTE DE APOIO 
À INCLUSÃO I, junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 23 de julho de 2021.

í P v i t f ic tó  no Bo íe tm  OfUJ&i |CME – Conselho Municipal de EducaçãoESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME/DC n°: 14/2014

Revoga a Deliberação CME/DC n° 02/2005, 
que fixa normas para autorização de 
funcionamento de Instituições privadas de 
Educação Infantil que assistem e educam 
crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) 
anos e 11 (onze) meses.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de

suas atribuições legais,

Art. 1o. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em Creches e 
Pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais, não domésticos, que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de 
crianças na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

§1°. É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças a partir de 4 (quatro) anos de 
idade, estes completados até o dia 31 (trinta e um) de março do ano em que ocorrer a 
matrícula. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§2°. As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser 
matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil. (Incluído pela Deliberação 
n° 025, de 2021)

§3°. É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos 
completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 
(Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 2o. Todas as Instituições de ensino que cuidam e educam crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos e 11 (onze) meses, localizadas no município de Duque de Caxias, devem ser 
autorizadas, inspecionadas e avaliadas pelo Conselho Municipal de Educação, de acordo 
com esta e outras legislações pertinentes, excetuando-se as mantidas pela União.

DELIBERA:

CAPITULO I

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2

Art. 3o. A autorização de funcionamento e a inspeção das Instituições privadas de Educação 
lnfantil7 que atuam na educação de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze meses), 
serão reguladas pelas normas desta Deliberação.

Parágrafo Único -  Para efeitos desta Deliberação, entende-se por Instituições privadas de 
Educação Infantil aquelas enquadradas nas categorias de particulares, comunitárias, 
confessionais e filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei Federal n° 9.394/1996.

I -  Particulares em sentido restrito, as que são instituídas e mantidas por uma ou mais 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características abaixo; 
(Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)

II -  Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 
por uma ou mais pessoas jurídicas inclusive de cooperativas de professores e alunos que 
incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade; (Incluído pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

III -  Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas 
ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atendam a orientação confessional e ideologia 
específica, e ao disposto no inciso anterior; (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)

IV -  Filantrópicas -  são pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade 
lucrativa e promovem assistência educacional à sociedade carente. (Incluído pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

Art. 4o. As instituições com autorização exclusiva para Educação Infantil, sediadas no 
município de Duque de Caxias, ficam autorizadas a ofertar o 1o (primeiro) ano do Ensino 
Fundamental, obrigando-se, nos termos desta Deliberação às seguintes condições: 
(Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

I -  Autorização prévia do Conselho Municipal de Educação para funcionamento nos termos 
da legislação em vigor, bem como atendimento às condições disponíveis para um ensino de 
qualidade; (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

II -  Pronto atendimento ao Poder Público Municipal em suas rotinas de acompanhamento e 
avaliação das condições de oferta da Educação Escolar; (Incluído pela Deliberação n° 
025, de 2021)

III -  Cumprimento da lei, das normas gerais da educação nacional e do Sistema Municipal 
de Ensino de Duque de Caxias. (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 5o. A Educação Infantil será oferecida em:

I -  Creches ou entidades equivalentes, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) 
meses de idade;

a) A modalidade Creche organiza-se, conforme faixa etária, pela forma a seguir:

1) De 0 (zero) até 11 (onze) meses - Berçário I;

2) De 1 (um) ano até 1 (um) ano e 11 (onze) meses - Berçário II;

3) De 2 (dois) anos até 2 (dois) anos e 11 (onze) meses - Maternal I;

4) De 3 (três) anos até 3 (três) anos e 11 (onze) meses - Maternal II.

II -  Pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade;

a) A modalidade Pré-escola organiza-se, conforme faixa etária, pela forma a seguir:

1) De 4 (quatro) anos até 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses - Pré-Escola I;

2) De 5 (cinco) anos até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses - Pré-Escola II.

III -  Centros Comunitários de Educação Infantil instituídos por:

a) Grupos de pessoas físicas;

b) Grupos de uma ou mais pessoas jurídicas;

c) Cooperativas Educacionais;

d) Todos os Grupos mencionados acima não terão fins lucrativos, além de serem 
obrigados a cumprirem as determinações abaixo assinaladas.

1) As Entidades mantenedoras, deverão ter em seu quadro funcional representantes 
da comunidade;

2) Não deverá haver remuneração a qualquer integrante da Diretoria da Entidade 
mantenedora;

3) Os serviços prestados por essas Entidades mantenedoras, deverão ser destinados 
para um público que tenha, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de seus 
integrantes com renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos.

Art. 6o. As crianças com necessidades educacionais especiais integrarão classes regulares, 
sempre que possível.

Art. 7o. As instituições de Educação Infantil poderão funcionar em diferentes horários:

I -  Parcial - Aquele em que o aluno frequenta um dos turnos de funcionamento;

II -  Ampliado - Aquele em que o aluno frequenta um dos turnos e amplia sua permanência 
no estabelecimento, sem, no entanto, completar o horário do outro turno;

III -  Integral - Aquele em que o aluno frequenta o horário correspondente aos dois turnos de 
funcionamento.

Parágrafo único. A jornada máxima de permanência da criança no ambiente institucional 
da Creche ou Pré-escola é de 10 horas diárias, para que se garanta o seu necessário tempo 
de convivência no ambiente familiar.

Art. 8o. A entidade mantenedora é a responsável pela gestão pedagógica e administrativa 
das instituições de ensino para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, 
respeitada a legislação do sistema ao qual está integrada.

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS

Art. 9o. A Educação Infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 
(zero) a 5 (cinco) e 11 (onze) meses de idade, em seus aspectos físico, psicomotor,
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cognitivo, linguístico, afetivo, ético, estético, cultural e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.

Parágrafo Único -  Nesta etapa, a ação pedagógica será caracterizada pela 
indissociabilidade entre as ações de educar e cuidar, considerando as vivências 
socioculturais das crianças.

Art. 10. A Educação Infantil tem como objetivos:

I -  Proporcionar as condições adequadas à promoção do bem-estar, da proteção, do 
cuidado e educação, das aprendizagens e do desenvolvimento da criança;

II -  Estimular a criança a observar e explorar o ambiente em que vive, com atitude de 
curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente, agente transformador e 
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

III -  Possibilitar à criança situações que a levem a estabelecer e ampliar suas relações 
sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a 
diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

IV -  Promover situações de aprendizagens significativas e intencionais que possibilitem a 
apropriação e produção de conhecimento e cultura.

CAPÍTULO III

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO REGIMENTO ESCOLAR

Art. 11. A Proposta Pedagógica das Instituições de Educação Infantil e do 1o Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental, deve estar fundamentada na concepção de criança 
como cidadã, em processo de desenvolvimento ativo da construção do seu conhecimento, 
como sujeito social e histórico, e deve, conforme determinam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, ser baseada nos seguintes princípios norteadores: (Alterado pela Deliberação 
n° 025, de 2021)

I -  Princípios Éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 
bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades;

II -  Princípios Políticos dos direitos e deveres de cidadania, no exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática;

III -  Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 
criações e de manifestações artísticas e culturais.

Parágrafo único. A elaboração e a implementação da proposta pedagógica de cada 
instituição devem expressar esses princípios e as suas peculiaridades, referentes tanto à 
idéias e concepções, como à infraestrutura e ao pessoal disponível.

§ 1o. A Proposta Pedagógica não será objeto de avaliação ou de aprovação por parte do 
Poder Público,

Art. 12. As Instituições de Educação Infantil e do 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental deverão elaborar e executar a sua proposta pedagógica considerando os 
seguintes aspectos: (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021) 5

I -  As concepções de criança, infância, educação, conhecimento, cultura, aprendizagem, 
desenvolvimento, currículo e sociedade;

II -  Os fins e objetivos da escola e da Proposta Pedagógica;

III -  O diagnóstico socioeconômico e cultural da população a ser atendida e da comunidade 
na qual se insere;

IV -  Regime de funcionamento, descrevendo com clareza como se dará o funcionamento do 
horário parcial, do horário ampliado e do horário integral;

V -  O espaço físico, as instalações e os equipamentos;

VI -  Os profissionais de que dispõe, especificando os cargos e funções, habilitações e níveis 
de escolaridade;

VII -  A organização de todos os grupos de crianças, indicando em cada um deles as faixas 
etárias das crianças, o número de crianças e de professores; (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

VIII -  A inclusão de crianças com necessidades especiais; (Renumerado pela Deliberação 
n° 017, de 2017)

IX -  A organização do cotidiano do trabalho junto às crianças; (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

X -  O processo de acompanhamento do desenvolvimento integral das crianças; 
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)

XI -  O processo de articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental; 
(Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)

XII -  O processo de planejamento geral e avaliação institucional. (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

Parágrafo único. Nos casos de pedido para funcionamento como instituição bilíngue, inserir 
na Proposta Pedagógica qual será a segunda língua a ser ministrada e a forma de 
funcionamento.

Art. 13. Os currículos da Educação Infantil e 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental, devem ter base comum nacional, a ser complementada, em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Alterado pela 
Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 14. As Instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para o 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento da 
criança, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:

a) A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças 
no cotidiano;

b) A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, portfólios, 
fotografias, desenhos, álbuns, entre outros);

c) A continuidade dos processos de aprendizagens, por meio da criação de estratégias 
adequadas aos diferentes momentos vividos pela criança;
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d) A documentação específica, contendo um relatório descritivo que permita registrar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem de cada criança;

e) A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, e que não poderá 
ocasionar, em hipótese alguma, a retenção do aluno;

f) A carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas pelo mínimo de 200 dias de 
trabalho educacional;

g) O atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial, e de 
7 (sete) horas para a jornada integral;

h) No controle de frequência pela instituição pré-escolar, será exigido o mínimo de 60% do 
total de horas da criança;

i) A expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança.

Parágrafo Único -  O 1°Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental destina-se à 
alfabetização e, como tal, deverá ser estruturado de forma lúdica, respeitando-se o 
desenvolvimento próprio da criança nesta faixa etária, sua unicidade e sua lógica. (Incluído 
pela Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 15. O Regimento Escolar é o documento normativo elaborado pela instituição de 
Educação Infantil e do 1o Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, de acordo com a 
legislação vigente, de sua inteira responsabilidade, devendo ser registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§1°. Todas e quaisquer alterações na estrutura, composição e funcionamento da escola 
deverão ser incluídas no Regimento Escolar, sob a forma de adendo ou reformulação, e 
serão, também, devidamente registradas em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

§2°. As alterações do regimento escolar entrarão em vigor no próximo período letivo.

Art. 16. A elaboração do Regimento Escolar deverá orientar-se pelo seguinte roteiro:

I -  A identificação da Instituição de Educação Infantil e de sua Mantenedora, que deverá 
conter:

a) A denominação;

b) O tipo: Creche e/ou Pré-escola, e 1° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental; 
(Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

c) O endereço completo da escola, endereço eletrônico, telefone, fax;

d) Os dados cadastrais da entidade Mantenedora.

II -  Os fins e objetivos da Instituição;

III -  Da organização dos Grupos:

a) A nomenclatura e critérios para a organização dos grupos;

b) O número de crianças e de profissionais por grupo. 7

IV -  Da organização da Ação Educativa:

a) A concepção de currículo;

b) A organização do planejamento didático-pedagógico.

V -  Da organização Administrativa:

a) Os diversos setores e equipes que compõem a estrutura administrativa e deliberativa da 
Instituição;

b) A forma de organização, composição, atribuições dos setores e da equipe e sua 
qualificação profissional;

c) O calendário escolar;

d) O horário de funcionamento;

e) O período de férias;

f) A matrícula;

g) Os direitos e deveres das crianças e dos profissionais;

h) O espaço físico.

VI -  Da avaliação do processo educacional das crianças e da instituição;

VII -  Da Matriz Curricular da Educação Infantil e 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 17. A escola deverá manter em sua secretaria escolar, livros de registros e arquivos 
documentais, que funcionarão como centro de informações, de modo a garantir a guarda e 
conservação da documentação existente na Instituição, e deverá contemplar:

a) Arquivo dos Atos Legais da Escola (Ata de Criação, Cadastro junto ao Sistema de 
Ensino, Parecer de Autorização de funcionamento, e outros atos legais);

b) Arquivo da Legislação do Ensino;

c) Arquivo da Documentação dos Recursos Humanos da Escola;

d) Arquivo da Documentação dos Alunos, devidamente organizados em pastas individuais.

§1°. A guarda da documentação deve ser criteriosa, para assegurar a rapidez das 
informações.

§2°. À Instituição de Educação Infantil é facultada a contratação de secretário escolar e, em 
optando por não fazê-lo, atribui-se ao diretor, a responsabilidade de manter organizada e 
atualizada a documentação dos educandos. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§3°. Torna-se obrigatória a contratação de secretário escolar se houver a oferta do 1° Ano 
de Escolaridade do Ensino Fundamental (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)
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DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO IV

Art. 18. A Equipe Pedagógica das Instituições de Educação Infantil deve ser composta pelo 
Diretor, pelo Coordenador Pedagógico, por Professores, Auxiliares de Ensino e Secretário 
Escolar em se tratando de Instituição com autorização para o 1o Ano de Escolaridade do 
Ensino Fundamental. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§1°. Os Diretores das Instituições que trata o caput deste artigo, deverão possuir formação 
superior em Pedagogia; (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§2°. Entende-se por Auxiliar de Ensino, o profissional com formação mínima e que tenha 
concluído o Curso de Formação de Professores (antigo Normal), sendo que este atuará 
juntamente com o Professor, em sala de aula e em outros espaços pedagógicos.

§3°. Os Auxiliares de Ensino atuarão sob a orientação do Professor, de acordo com a 
relação Profissional/Aluno mencionada nesta Deliberação.

Art. 19. A Organização dos grupos decorrerá das especificidades da Proposta Pedagógica, 
e não deverá exceder a relação Professor/Criança adiante descrita:

I -  Na faixa etária de 0 (zero) a 1(um) ano e 11 (onze) meses, para cada turma de 6(seis) 
crianças, haverá 1(um) professor, que, a partir da matrícula da 7a(sétima) criança, contará 
com um auxiliar de ensino, limitando-se ao máximo de 12(doze) alunos por turma;

II -  Na faixa etária de 2 (dois) anos aos 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, para cada turma de 
8 (oito) crianças, haverá 1(um) professor, que, a partir da matrícula da 9a(nona) criança, 
contará com um auxiliar de ensino, limitando-se ao máximo de 16(dezesseis) alunos por 
turma;

III -  Na faixa etária de 3(três) anos aos 3(três) anos e 11 (onze) meses, para cada turma de 
10 (dez) crianças, haverá 1 (um) professor, que, a partir da matrícula da 11a (décima 
primeira) criança, contará com 1(um) auxiliar de ensino, limitando-se ao máximo de 20(vinte) 
alunos por turma;

IV -  Na faixa etária de 4 (quatro) anos aos 5(anos) anos e 11 (onze) meses:

a) Sendo o horário de atendimento Integral, para cada turma de 12 (doze) crianças, haverá 
1 (um) professor, que, a partir da matrícula da 13a (décima terceira) criança, contará com 1 
(um) auxiliar de ensino, limitando-se ao máximo de 20 (vinte) alunos por turma;

b) Sendo o horário de atendimento Parcial, haverá 1 (um) professor para cada turma, 
limitando-se ao máximo de 20 (vinte) alunos por turma.

Art. 20. As instituições de Ensino Privadas autorizadas a oferta de Educação Infantil 
precedidos do 1°Ano de escolaridade, devem contar com uma equipe técnico-administrativo 
pedagógica com a seguinte constituição mínima: Diretor, Coordenador e Secretário Escolar. 
(Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

I -  Diretor com uma das seguintes formações: (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

• Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou habilitação em Administração Escolar, 
Administração Educacional, Gestão Escolar ou Gestão Educacional; Curso de Pós-9

Graduação Latu Sensu em Administração Escolar/Educacional ou Gestão 
Escolar/Educacional, com, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em instituição de 
educação superior credenciada e de acordo com as normas federais que tratam da matéria; 
Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; Licenciatura em Nível Superior, 
Habilitado em programa de formação em serviço ou extensão em Administração Escolar / 
Educacional ou Gestão Escolar / Educacional, com o mínimo 120 (cento e vinte) horas, 
realizado em instituição de educação superior credenciada ou por meio e parceria com 
agência pública formadora. (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

II -  Coordenador com uma das seguintes formações: (Incluído pela Deliberação n° 025, de 
2021)

• Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso de pós-graduação lato sensu em 
Supervisão ou Orientação Educacional/Escolar, com no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) 
horas, em instituição de educação superior credenciada e de acordo com as normas 
federais que tratam da matéria; Curso de Pós-graduação stricto sensu em Educação; 
Licenciado em Nível Superior, habilitado em programa de formação em serviço ou extensão 
em Supervisão ou Orientação Educacional/ Escolar, com no mínimo 120 (cento e vinte) 
horas, realizado em instituição de educação superior credenciada ou por meio de parceria 
com agência pública formadora. (Incluído pela Deliberação n° 025, de 2021)

III -  Secretário escolar com uma das seguintes formações, somente quando houver a oferta 
do 1o Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental: (Incluído pela Deliberação n° 025, de 
2021)

• Curso Técnico em Secretaria Escolar; Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso de Pós- 
graduação lato sensu em Administração Escolar/Educacional ou Gestão 
Escolar/Educacional, com, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas, em instituição de 
educação superior credenciada e de acordo com as normas federais que tratam da matéria; 
Curso de Qualificação Profissional de Secretário de Escola iniciados antes da vigência da 
Resolução CNE/CEB n° 5, de 22 de novembro de 2005; Curso de Pós-graduação stricto 
sensu em Educação; Licenciatura em Nível Superior ou Formação Normal em Nível Médio, 
habilitado em programa de formação em serviço ou extensão em Secretaria Escolar, com no 
mínimo 120 (cento e vinte) horas, realizado em instituição de educação superior 
credenciada ou por meio de parceria com agência pública formadora. (Incluído pela 
Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 21. As Instituições podem optar pelo funcionamento com grupos compostos por 
crianças de faixas etárias diferentes na modalidade Creche e, também, na modalidade Pré- 
escola, obedecendo à relação profissional/criança correspondente à menor faixa etária.

Art. 22. Os horários do Diretor e do Coordenador Pedagógico deverão ser organizados de 
modo que sempre haja um responsável durante o período de funcionamento, observando-se 
a carga horária mínima de 4 (quatro) horas diárias, totalizando-se ao menos, 20 (vinte 
horas) semanais.

Parágrafo Único -  As funções de Diretor e Coordenador Pedagógico serão exercidas por 
profissionais distintos.

Art. 23. A Docência da Educação Infantil e do 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental, quando houver oferta, será exercida por um profissional detentor de, pelo 
menos, uma das seguintes formações: (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

I -  Em nível médio, Curso de Formação de Professores (antigo Normal);
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II -  Em nível superior, em cursos de graduação que confiram habilitação legal para o 
magistério. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

Art. 24. A Escola bilíngue contratará, para lecionar o idioma escolhido pela instituição, 
professor com habilitação/proficiência na segunda língua, ficando sua atuação na Educação 
Infantil condicionada aos planejamentos elaborados juntamente com os demais professores 
e o Coordenador Pedagógico.

Art. 25. A Instituição que possuir piscina deverá ter em seu quadro de pessoal um 
profissional que desempenhe a função de Guardião de Piscina, devidamente habilitado, e 
com curso certificado na área, em número suficiente para as piscinas existentes.

Art. 26. Os espaços físicos, os materiais e equipamentos das instituições de Educação 
Infantil, sendo indicadores importantes para a definição de práticas educativas de qualidade, 
devem respeitar as necessidades de saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, 
conforto, higiene, aprendizagens e aconchego, características das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos e 11 (onze) meses, assim como visar a execução da Proposta Pedagógica 
adotada.

Art. 27. O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização, acesso, 
segurança, salubridade, saneamento e higiene, em conformidade com a legislação que rege 
a matéria, admitindo-se para os Centros Comunitários de Educação Infantil a adequação às 
peculiaridades locais, desde que devidamente comprovada pela Equipe de Comissão 
verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação.

§1°. As instituições de Educação Infantil devem contemplar as especificidades de cada 
agrupamento que atende, bem como possibilitar a acessibilidade de crianças e adultos com 
deficiências.

§2°. Em se tratando de grupos de Educação Infantil, em escolas de Ensino Fundamental 
e/ou Médio, alguns dos espaços deverão ser de uso exclusivo das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos e 11 (onze) meses, podendo outros serem compartilhados com os demais 
níveis de ensino, desde que a ocupação ocorra em horário diferenciado.

Art. 28. As Instituições de Ensino que ofertam a Educação Infantil e o 1o ano do Ensino 
Fundamental devem oferecer e manter instalações seguras, confortáveis e compatíveis com 
a sua proposta pedagógica, respeitadas as respectivas normas legais vigentes, inclusive 
aquelas concernentes às pessoas com deficiência. (Incluído pela Deliberação n° 025, de 
2021)

Art. 29. Os prédios onde funcionam as instituições de Educação Infantil e 1° Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental, quando houver, devem ser de uso exclusivo para 
atividades educacionais, não se admitindo dependências comuns a domicílios ou a 
estabelecimentos comerciais, excetuando-se as cantinas. (Alterado pela Deliberação n° 
025, de 2021)

Art. 30. As construções, adaptações, reformas ou ampliações das edificações destinadas à 
Educação Infantil deverão seguir as especificações estabelecidas nos Parâmetros Básicos 
de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil e 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental, quando houver, do CNE-MEC, e no Código de Obras e Posturas do Município 
de Duque de Caxias. (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

CAPÍTULO V

DA INFRAESTRUTURA
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§1°. O acesso à entrada principal das edificações e suas passagens internas que 
apresentem desnível em relação à rua ou aos ambientes internos devem ser feitos por meio 
de rampas equipadas com corrimão e piso antiderrapante.

§2°. O imóvel deverá garantir ambientes amplos, que permitam a livre movimentação das 
crianças, conforme os preceitos de acessibilidade universal previstos pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT, pelo Decreto Federal n° 5.296, de 02/12/2004, e 
pela Resolução n° 08, de 20/07/2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência -  CONADE, observadas em tudo a Lei n° 10.048/2000 e a Lei n° 
10.098/2000.

§3°. As janelas e sacadas existentes no pavimento superior devem ter grade(s) ou tela(s) 
protetora(s).

§4°. Todos os ambientes deverão ser bem iluminados e ventilados, preferencialmente de 
maneira natural, proporcionando não só conforto visual e térmico para crianças e adultos 
que os utilizam, como também a salubridade, ao contribuir para a não proliferação de focos 
de doenças.

§5°. A piscina deve possuir, em seu contorno, piso antiderrapante, lona protetora apropriada 
e grades, com a altura exigida pelo órgão competente (estabelecer o órgão, ou a exigência 
se torna inexequível -  exemplo de tipo aberto), que isole a área, e mantenha a segurança 
dos alunos.

§6°. O imóvel deve dispor de sanitários destinados exclusivamente ao uso de profissionais 
que prestam serviços na instituição e aos visitantes, adaptados para o uso de pessoas com 
necessidades físicas especiais.

§7°. As instalações sanitárias devem estar disponíveis em quantidade proporcional ao 
número de alunos matriculados, além de serem próprias para o uso das crianças, separados 
por gênero, com entradas independentes e equipadas com sanitário infantil, em todos os 
casos, adaptados para o uso de alunos com necessidades físicas especiais.

§8°. Os bebedouros devem estar disponíveis em quantidade proporcional ao número de 
alunos matriculados, além de serem equipados com elemento filtrante, e apresentarem 
dimensões e características que facilitem seu uso pelas crianças.

Art. 31. Os espaços internos e externos das Instituições que ofertam Educação Infantil e o
10 Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, se for o caso, devem ser adequados às 
atividades administrativas, pedagógicas, recreativas, culturais, de higiene, de alimentação, 
de descanso e de serviços gerais, contendo estrutura básica que contemple: (Alterado pela 
Deliberação n° 025, de 2021)

I - Espaços para secretaria escolar/administração, em local seguro e apropriado para a 
guarda da documentação do aluno e da instituição, e que proporcione facilidade para o 
atendimento;

11 - Arquivo escolar permanente, para guarda da documentação dos ex-alunos, 
podendo ser uma área específica dentro da própria Secretaria Escolar; (Incluído pela 
Deliberação n° 025, de 2021)

III - Direção escolar, em espaço específico para o atendimento reservado; (Incluído 
pela Deliberação n° 025, de 2021)

IV - Sala dos professores/coordenação pedagógica, que será destinada a troca de 
experiências dos profissionais da instituição e atendimento reservado;
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V -  Salas para atividades das crianças, medindo, ao menos, um metro quadrado por 
criança, respeitando a ocupação máxima correspondente a 80% (oitenta por cento) da área 
física; com mobiliário e equipamentos adequados, que permitam variar sua disposição; boa 
ventilação e iluminação, com piso devidamente adequado, sendo terminantemente proibido
0 uso de carpete ou tapete.

VI -  Espaço para colocação de espelho, em tamanho e altura que possibilite a visualização 
completa das crianças;

VII -  Espaço com identificação para que as crianças guardem seus pertences;

VIII -  Espaço destinado à cozinha e despensa, com instalações adequadas de ventilação e 
exaustão, para o armazenamento e o preparo de alimentos, que atendam às exigências da 
nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferta de refeições;

IX -  Área externa, seja esta ao ar livre ou coberta, de preferência arborizada ou ajardinada, 
com parque infantil equipado com brinquedos em perfeito estado de conservação e 
manutenção, próprios para diferentes faixas etárias, em número compatível com o 
quantitativo atendido pela instituição, que ofereça segurança e possibilite o desenvolvimento 
de atividades de expressão física, artística, estética, de lazer e ambiental.

§1° -  Fica permitida a integração dos espaços previstos nos incisos I, II e III deste artigo, 
desde que resguardado o sigilo das informações. (Incluído pela Deliberação n° 025, de 
2021)

§2° -  Para o enfrentamento de surtos de doenças infectocontagiosas, as instituições 
deverão estar aptas a reorganizar seus espaços, seguindo os protocolos de distanciamento 
emanados pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária. (Incluído pela Deliberação n° 025, 
de 2021)

Art. 32. As Instituições de Educação Infantil que atendem à faixa de 0 (zero) a 3 (três) anos 
em período integral, devem também dispor de:

1 -  Dormitórios com berços de uso individual, assegurada a distância entre um e outro e em 
relação à parede de, no mínimo, 50 (cinquenta) cm, para o atendimento dos bebês.

II -  Salas para repouso das demais crianças, providas de colchonetes cobertos com napa e 
forrados com tecido, de tamanhos apropriados para cada faixa etária;

III -  Espaço adequado ao banho e higiene dos bebês, contendo piso antiderrapante, 
trocador e pia, alteados em torno de 90 (noventa) cm, para facilitar o trabalho dos 
professores;

IV -  Espaço adequado ao banho das crianças, contendo piso antiderrapante, e chuveiros 
em número suficiente, bem como cadeira para banho das crianças com deficiências;

V -  Local para amamentação, que ofereça condições de higiene, conforto e privacidade, 
além de estarem providos de cadeiras e/ou poltronas com encosto;

VI -  Lactário destinado à higienização, ao preparo e à distribuição das mamadeiras dos 
bebês de até 01 (um) ano de idade, prevendo técnicas de higiene alimentar, de forma que 
se ofereça às crianças uma dieta saudável, sem risco de contaminação;

VII -  Espaço específico para o banho de sol das crianças;

VIII -  Lavanderia ou serviço equivalente para limpeza exclusiva do vestuário e das roupas
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de cama e de banho das crianças;

IX -  Prateleiras e/ou armários para a guarda das fraldas, do vestuário, das roupas de cama 
e de banho das crianças, preservando a higiene individual;

X -  Bancadas para a guarda de brinquedos e materiais utilizados pelas crianças, dispostos 
de modo acessível.

Art. 33. Os equipamentos, mobília e brinquedos das Instituições de Educação Infantil devem 
ter manutenção periódica, a fim de garantir a segurança dos bebês e das crianças.

CAPITULO VI

DA AUTORIZAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

Art. 34. A Autorização de Funcionamento é o ato pelo qual o Conselho Municipal de 
Educação regulariza e permite o funcionamento da Instituição privada de Educação Infantil, 
no seu âmbito de competência, cumpridas as exigências desta Deliberação.

§1°. As Instituições privadas de Educação Infantil, vinculadas ao Sistema Municipal de 
Ensino, deverão protocolar pedido de autorização no protocolo na Secretaria Municipal de 
Educação, pelo menos, 120 (cento e vinte) dias antes do início de suas atividades. 
(Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

§2°. As Instituições já em funcionamento, mas ainda sem a devida autorização, deverão 
regularizar sua situação, protocolando pedido de autorização de funcionamento no protocolo 
da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

Art. 35. O pedido de Autorização/Credenciamento de funcionamento das Instituições 
Privadas de Educação Infantil e do 1o Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, é 
realizado mediante requerimento inicial dirigido à Secretaria Municipal de Educação, que 
deverá ser encaminhado para apreciação do Conselho Municipal de Educação, de acordo 
com as normas específicas para esta etapa da educação básica, e será obrigatoriamente 
instruído com os seguintes documentos: (Alterado pela Deliberação n° 025, de 2021)

I -  Requerimento inicial solicitando a autorização e especificando a etapa pretendida de 
Educação Infantil, firmado pela pessoa física responsável pela mantenedora da Instituição 
de Ensino Privada, ou pelo representante legal da pessoa jurídica, comprovada a 
representação por documento hábil anexado ao requerimento;

II -  Cópia legível e autenticada do ato constitutivo da entidade mantenedora, registrado na 
Junta Comercial, sendo exigível:

a) Da Instituição Confessional, Comunitária e Filantrópica, apresentação de Ata da 
Diretoria e do Estatuto da Mantenedora; (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

b) Da Sociedade Privada, apresentação do Contrato Social;

c) Da Empresa Individual, Declaração de Empresário.

III -  Cópia legível e autenticada da última alteração contratual efetuada, caso não esteja 
consolidada em seu respectivo Ato Constitutivo e devidamente registrada na forma do inciso 
II deste artigo;
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IV -  Prova de identidade e de residência da pessoa física, ou dos sócios, da mantenedora 
da instituição, consistindo de cópias legíveis e autenticadas da cédula de identidade, do 
CPF e de um dos seguintes comprovantes de residência:

a) Conta de prestação de serviços públicos em seu nome;

b) Correspondência de instituição bancária ou de crédito, em seu nome;

c) Contrato de locação em seu nome;

d) Recibo de pagamento de condomínio em seu nome.

V - Cópias do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mencionando Educação 
Infantil como código da atividade principal;

VI -  Prova de idoneidade financeira da entidade mantenedora da instituição, consistindo de 
certidão negativa do cartório de distribuição pertinente, com validade na data de formação 
do processo;

VII -  Cópia legível e autenticada do Alvará de Localização, definitivo, mencionando 
Educação Infantil como atividade, fornecido pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias; 
(Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

VIII -  Cópias autenticadas de comprovante de registro de propriedade imobiliária; ou de 
contrato de locação, ou cessão do direito ao uso do imóvel, onde conste expressamente a 
finalidade educacional, com prazo igual ou superior a 3 (três) anos, com período a vencer 
de, no mínimo, 2 (dois) anos, na ata de formação do processo de pedido de autorização ou 
credenciamento de funcionamento, com reconhecimento das firmas dos contratantes; 
(Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

IX -  Declaração de capacidade máxima de atendimento (anexo);

X -  Designação do membro da Direção, do responsável pela Proposta Pedagógica e do 
corpo docente, juntando cópias legíveis e autenticadas (Anexo II, III, IV e V):

a) Da cédula de identidade;

c) Do comprovante de residência, nos mesmos termos expostos no inciso IV deste artigo;

d) Do comprovante da habilitação para o exercício da função;

e) Para a instituição com piscina, exige-se também o Laudo de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros;

XI - Declaração de atendimento às Leis 10.048/2000 e 10.098/2000;

XII - Cópia autenticada do Regimento Escolar, devidamente registrado no Cartório de Títulos 
e Documentos ou Junta Comercial;

XIII - Cópia autenticada da proposta pedagógica, que contemple detalhadamente o 
atendimento à Educação Infantil;

XIV - Quadro de indicação das equipes técnica, pedagógica e administrativa; (Renumerado 
pela Deliberação n° 017, de 2017)

b) Do CPF;
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XV - Termo de compromisso do diretor; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 2017)

XVI - Termo de compromisso do responsável pela proposta pedagógica; (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

XVII - Quadro de indicação do corpo docente; (Renumerado pela Deliberação n° 017, de 
2017)

XVIII - Quadro de indicação dos auxiliares de ensino; (Renumerado pela Deliberação n° 
017, de 2017)

XIX - Quadro de indicação do guardião de piscina. (Renumerado pela Deliberação n° 017, 
de 2017)

Art. 36. Os estabelecimentos que possuam mais de um endereço deverão solicitar 
autorização para cada uma das unidades físicas, vinculando-as ao respectivo CNPJ.

Art. 37. Cabe ao Conselho Municipal de Educação, por meio de Equipe de Professores 
designadas para este fim, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da primeira 
protocolização do pedido de Autorização de Funcionamento, designar uma Comissão 
Verificadora para:

I -  Verificar, in loco, as condições para atendimento do pleito, conforme esta deliberação e 
os demais instrumentos legais concernentes à matéria;

II -  Analisar os autos processuais, consoante as normas desta Deliberação e demais 
instrumentos legais concernentes à matéria, e, considerando o resultado da(s) visita(s) ao 
imóvel, pronunciar-se conclusivamente, sobre as condições para deferimento ou 
indeferimento do pedido de autorização de funcionamento, observando que:

a) Na hipótese de conclusão favorável, deve dar pronta ciência ao requerente no corpo do 
processo, de que está, desde já, automaticamente, autorizado a funcionar nas bases 
discriminadas no laudo conclusivo da Comissão Verificadora até a emissão do Ato 
Autorizativo pelo Conselho Municipal de Educação, a quem cabe providenciar sua entrega 
ao representante legal da mantenedora, mediante recibo no corpo do processo;

b  No caso de conclusão desfavorável, a Comissão Verificadora deve dar pronta ciência de 
seus termos ao requerente, fornecendo-lhe cópia da conclusão denegatória, mediante 
recibo no corpo do processo, bem como, informando-lhe do prazo de 30 (trinta) dias para 
interposição de recurso ao Conselho Municipal de Educação, advertindo-o da 
impossibilidade de funcionamento até a decisão final do recurso; (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

c) No caso de descumprimento da obrigação negativa imposta na alínea anterior a 
instituição terá o nome imediatamente encaminhado aos órgãos fazendários municipais, ao 
Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e Adolescência e a 
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (em se tratando de Instituições 
comunitárias, confessionais e filantrópicas). (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

d) Interposto o recurso na forma do artigo anterior, caberá a Comissão Verificadora que 
proferiu a decisão o juízo de reconsideração do laudo denegatório, no prazo de 10 dias 
úteis. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)

e) Em caso de reconsideração da decisão desfavorável, deve-se dar prosseguimento ao 
processo, a fim de garantir o deferimento ao pleito do recorrente. (Incluído pela 
Deliberação n° 017, de 2017)
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f) Mantida a decisão desfavorável, os autos serão encaminhados ao Conselho Municipal 
de Educação para análise do recurso. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)

§1°. O Laudo Conclusivo será substituído pelo Ato Autorizativo, até sua expedição, e este 
último, quando emitido, terá consignada a data da emissão do Parecer Favorável como a de 
início de funcionamento autorizado; (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

§2°. Verificado o não cumprimento ao que determina a presente Deliberação, a Comissão 
Verificadora notificará o representante legal, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por mais duas vezes sucessivamente, em igual período, mediante 
solicitação do representante legal por escrito no corpo do processo; (Alterado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

§3°. O Conselho Municipal de Educação terá até 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
protocolização do pedido de autorização, para se pronunciar; (Renumerado pela 
Deliberação n° 017, de 2017)

§4°. A inobservância ao disposto nesta Deliberação ensejará encaminhamento de relatório 
circunstanciado ao Conselho Municipal de Educação sobre a instituição que o submeterá à 
análise do Colegiado, e se pronunciará, através de parecer indicativo de: (Renumerado 
pela Deliberação n° 017, de 2017)

I -  Suspensão temporária de funcionamento da instituição;

II -  Revogação do credenciamento/autorização, independentemente da vigência.

§5°. A instituição que obtiver parecer que indique a aplicação dos incisos previstos neste 
artigo poderá interpor recurso ao Conselho Municipal de Educação, no prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da ciência do parecer. (Renumerado pela Deliberação n° 
017, de 2017)

Art. 38. O Conselho Municipal de Educação deverá comunicar através de relatório técnico 
consubstanciado aos órgãos fazendários municipais, ao Conselho Tutelar, ao Ministério 
Público e ao Juizado da Infância e Adolescência, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos (em se tratando de instituições comunitárias, filantrópicas e 
confessionais) os casos de funcionamento irregular, negativa de credenciamento ou 
autorização de funcionamento, instando-os a tomarem as providências cabíveis a cada qual, 
imediatamente após esgotados todos os prazos e recursos administrativos estabelecidos 
por esta deliberação (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

Parágrafo Único -  Constatado pela Comissão Verificadora, após análise documental e 
física, que se trata de serviço sócio assistencial de convivência e fortalecimento de vínculos 
destinado a crianças de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e que não há oferta de ensino 
pela Instituição comunitária, confessional ou filantrópica, ou seja, as crianças são apenas 
assistidas pela Instituição e tem comprovação de matrícula escolar na rede pública, deverá 
ser encaminhado relatório consubstanciado para a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos deste município a quem cabe fiscalizar e acompanhar as 
Instituições Assistenciais com cópia para o Conselho Tutelar, Ministério Público e Juizado 
da Infância e Adolescência. (Incluído pela Deliberação n° 017, de 2017)

Art. 39. A ampliação do prédio e a troca de endereço da instituição escolar necessitam de 
nova autorização de funcionamento, emitida pelo Conselho Municipal de Educação, 
devendo o Representante Legal constituir processo à luz desta deliberação.

Art. 40. Nenhuma instituição de Educação Infantil poderá funcionar sem o competente Ato 
de Autorização.
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Art. 41. Decorridos 5 (cinco) anos da concessão de autorização de funcionamento, o 
Conselho Municipal de Educação, por meio de sua Comissão verificadora designada, 
realizará visita e emitirá Relatório de Técnico de Avaliação/Acreditação Escolar, com vistas 
a atestar a manutenção da qualidade do atendimento, o qual deverá ser encaminhado ao 
Conselho Municipal de Educação. (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

Art. 42. As irregularidades constatadas pela Comissão verificadora designada pelo 
Conselho Municipal de Educação nas Instituições autorizadas deverão ser comunicadas, 
imediatamente, ao Conselho Municipal de Educação quando, à luz desta deliberação e dos 
demais instrumentos legais concernentes à matéria, a instituição não oferecer serviço de 
qualidade, ou não cumprir a legislação pertinente, caso em que poderá ser suspenso ou 
revogado o Ato Autorizativo.

§1°. O Conselho Municipal de Educação, por meio de sua Comissão verificadora designada, 
realizará visitas periódicas às instituições de ensino;

§2°. Recebida a comunicação de irregularidade, o Conselho Municipal de Educação, através 
de uma Comissão Verificadora realizará uma nova visita a Instituição para apurar as 
irregularidades apontadas. O relatório será novamente encaminhado ao Conselho Municipal 
de Educação para apreciação, assegurada ampla defesa à instituição.

Art. 43. O pedido para ampliação de autorização de funcionamento das instituições privadas 
de educação infantil tem sua origem em requerimento da mantenedora dirigido ao 
Presidente do Conselho Municipal de Educação, solicitando autorização de funcionamento, 
instruído com a seguinte documentação:

I -  Cópia do último Parecer e da Portaria de autorização para funcionamento;

II -  Cópia do Regimento Escolar em vigência;

III -  Cópia da Proposta Pedagógica;

IV -  Cópia recente do Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica, ou da sua última alteração 
contratual consolidada;

V -  Declaração de Capacidade Máxima de matrícula por turno;

VI -  Quadro de Indicação do Corpo Docente.

Art. 44. Uma vez emitido o Ato de Autorização de Funcionamento, compete ao Conselho 
Municipal de Educação, por meio de ação regular de inspeção, verificar o cumprimento do 
Regimento e da Proposta Pedagógica.

CAPITULO VII 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 45. As Instituições Públicas e Privadas têm o compromisso de efetuar a matrícula dos 
alunos com necessidades educativas especiais, de acordo com o previsto na Lei n° 
9.394/96. É responsabilidade do corpo técnico administrativo-pedagógico partilhar a 
responsabilidade do ensino ministrado para esta clientela.

§1°. Esta ação integradora representa o meio eficaz de combater atitudes discriminatórias;

§2°. A oferta de Educação Inclusiva tem início na Educação Infantil.
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CAPÍTULO VIII

Art. 46. Á Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação, é dado 
competência para acompanhamento do processo de autorização e avaliação sistemática do 
funcionamento das instituições privadas de educação infantil.

Art. 47. A Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação, tem 
como finalidade operacionalizar as ações do Conselho Municipal de Educação, no que 
tange à fiscalização e acompanhamento das instituições do Sistema Municipal de Ensino e 
as demais ações delegadas por este Conselho.

§1°. Sua ação compreende o acompanhamento do processo de autorização e a avaliação 
da sistemática do funcionamento das instituições privadas de educação infantil, velando pela 
observância das leis de ensino e das decisões do Conselho Municipal de Educação, 
atendido o disposto nesta Deliberação.

§2°. As irregularidades denunciadas ao Conselho serão apuradas pela Comissão 
Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação, e será assegurado o direito 
de adequação às exigências das normas no prazo de noventa dias.

§3°. À Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação, com base 
no acompanhamento "in loco" das atividades administrativas e pedagógicas, caberá propor 
ao Conselho Municipal de Educação o cancelamento do ato autorizativo, quando forem 
comprovadas irregularidades que comprometam a funcionalidade da instituição.

Art. 48. À Comissão Verificadora designada pelo Conselho Municipal de Educação compete 
acompanhar e avaliar:

I -  O cumprimento da legislação vigente;

II -  A execução da proposta pedagógica e do Regimento Escolar;

III -  Condições de matrícula e permanência das crianças na creche, pré-escola ou entidades 
equivalentes;

IV -  O processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando o previsto 
na proposta pedagógica da instituição de educação infantil e o disposto na regulamentação 
vigente;

V -  A qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos e a adequação às suas 
finalidades, segurança e facilidade de acesso;

VI -  A regularidade dos registros de documentação e arquivo.

Art. 49. As alterações que venham a ocorrer na composição ou denominação da entidade 
mantenedora, ou na denominação de fantasia da instituição mantida, devem ser, 
obrigatoriamente, comunicadas de imediato ao Conselho Municipal de Educação, mediante 
formação de processo específico, instruído à luz desta deliberação, o que finaliza com a 
emissão e publicação de ato próprio de recadastramento. (Alterado pela Deliberação n° 
017, de 2017)

DA COMISSÃO VERIFICADORA DESIGNADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DAS VISITAS E FISCALIZAÇÕES

19

Art. 50. A substituição total ou parcial do corpo técnico-administrativo (Diretor e 
Coordenador Pedagógico) da Instituição será submetida, para conferência e cadastramento, 
ao Conselho Municipal de Educação, mediante formação de processo específico a ser 
finalizado com o ato próprio de cadastramento emitido pelo Conselho Municipal de 
Educação. (Alterado pela Deliberação n° 017, de 2017)

Art. 51. A cessação, interrupção, ou desativação das Instituições de Educação Infantil 
autorizadas a funcionar poderá ocorrer, preferencialmente, ao término do ano civil, por 
decisão da Mantenedora, que, em qualquer caso, fica obrigada a comunicá-la a este 
Conselho Municipal de Educação, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores à 
implementação prática da medida, sob pena de ser declarada, perante este Conselho, a sua 
responsabilidade administrativa pelos prejuízos que advierem do descumprimento desta 
disposição, o que impedirá o representante legal de obter nova autorização para qualquer 
empreendimento da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos, independentemente das 
demais esferas de responsabilização, civil, penal e administrativa perante os demais órgãos 
da Administração Pública.

Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Educação ou pela 
Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso.

Art. 53. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Deliberação n°: 02/2005 deste Conselho.

O texto compilado da Deliberação 014/2014 com as alterações promovidas pela 
Deliberação 017/2017 e Deliberação 025/2021, foi aprovado na 217a Reunião Plenária 
Ordinária deste Conselho, seguindo para ser republicada.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

Sala de Sessões, em Duque de Caxias, 13 de julho de 2021.

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

MODELOS DE FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 
DE AUTORIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Deliberação CME/DC N° 14/2014

Anexo I -  Requerimento

Logotipo da Instituição

EXMA. Sr* SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

brasileiro, identidade n°_____ expedida p e lo_________ , emitida e m _____ /_ _ /______ ,

CIC/CPF n.° _________ , residente

à___________________________________________________________________ , Município

d e _____________________ , Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Mantenedor da

Instituição de Educação Infantil, denominada

_________________________________________________________________ situada______

___________________________________________________ , no Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem requerer na forma da Deliberação CME-DC N° 

14/2014, autorização de funcionamento, para

( ) Creche: a partir d e______ a 03 anos e 11 meses

( ) Pré-Escola: faixa etária de 04 a 05 anos e 11 meses

declarando conhecimento da Legislação de Educação Infantil e a obrigação de cumpri-la.

Nestes termos,

Pede deferimento,

Duque de Caxias,_______ d e ________________________ d e ___________ .

Representante Legal

Anexo II -  Designação do Diretor

Logotipo da Instituição

EXMA. Sr3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

brasileiro, identidade n°_ expedida pelo emitida em / /

CIC/CPF residente

Município

de

Mantenedor da Instituição

Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de 

de Educação Infantil, denominada

situada

Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem comunicar a V. Ex.a que designou, para a função

d e __________________________________________________________________________ o

Sr

CIC/CPF n.°

_, expedida pelo

___________, brasileiro, identidade n°

_, emitida em / /______ ,

residente à

_, Município de _, Estado do Rio de Janeiro.

Anexo a este, segue documentos pessoais do designado, bem como o comprovante de

habilitação para o c a rg o ____________________________________e ainda, o Termo de

Compromisso contendo o horário de trabalho aceito e homologado pela Mantenedora, a 

partir d e _____ /_____ /_____ .

Duque de Caxias,______ de de

Representante Legal

Anexo III -  Termo de Compromisso do Diretor

Logotipo da Instituição

TERMO DE COMPROMISSO

____________________________________________________________________ .brasileiro,

identidade n.°__________ , expedida p e lo_____ , emitida em / / CIC/CPF n.°

_______________ , residente _____________________________________ , Município de

_________________________ , Estado do Rio de Janeiro, habilitado para o exercício da

função de _____________________________________________ , habilitado em

_____________________________________________ cursado na

_____________________________________________________ , convidado pelo Mantenedor

_______________________________________________________________________, situado

_____________________________________________________ , Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Instituição de Educação Infantil, para a função de

_________________ , assumindo o compromisso de exercer o cargo a partir do dia

______ , conforme horário abaixo discriminado.

Horário

2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

O Representante Legal aceita e homologa o presente TERMO DE COMPROMISSO. 

Duque de Caxias,____ d e _________________________ d e _______.

Assinatura do profissional designado

Representante Legal

Anexo IV -  Designação do Responsável pela Proposta Pedagógica

Logotipo da Instituição

EXMA. Sr3 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

_, brasileiro,

identidade n°_

CIC/CPF

à

expedida pelo emitida em / /

residente

Município

de _, Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de

Mantenedor da Instituição de Educação Infantil, denominada

_____________________________________________________________  situada

______________________________________________________  Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, vem comunicar a V. Ex.a que designou, para a função 

d e ______________________  o

Sr

CIC/CPF n.°

expedida pelo

________ , brasileiro, identidade n°

emitida em / /

_, residente à

_, Município de , Estado do Rio de Janeiro.

Anexo a este, segue documentos pessoais do designado, bem como o comprovante de

habilitação para o c a rg o ____________________________________e ainda, o Termo de

Compromisso contendo o horário de trabalho aceito e homologado pela Mantenedora, a 

partir d e_____ /_____ /_____ .

Duque de Caxias,______ de de

Representante Legal
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Anexo V -  Termo de Compromisso do Responsável pela Proposta Pedagógica

Logotipo da Instituição

TERMO DE COMPROMISSO

__________________________________________________________ .brasileiro,

identidade n.°__________ , expedida p e lo_____ , emitida em / / CIC/CPF n 0

_______________ , residente _____________________________________ , Município de

_________________________ , Estado do Rio de Janeiro, habilitado para o exercício da

função de _____________________________________________ , habilitado em

_____________________________________________ cursado na

______________________________________________________, convidado pelo Mantenedor

_____________________________________________________________ , situado

_____________________________________________________ , Município de Duque de

Caxias, Estado do Rio de Janeiro, Instituição de Educação Infantil, para a função de

_________________ , assumindo o compromisso de exercer o cargo a partir do dia

______ , conforme horário abaixo discriminado.

Horário

2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

O Representante Legal aceita e homologa o presente TERMO DE COMPROMISSO 

Duque de Caxias,____d e _________________________ d e _______

Assinatura do profissional designado

Representante Legal

Anexo VI -  Quadro Indicativo dos Funcionários

Logotipo da Instituição

Da Equipe Técnica-Pedagógica-Administrativa

Função Nome Registro
Autorização

Órgão
Expedidor

Carga
Horária

CPF Identidade

Direção

Prop. Pedag.

Do Corpo Docente

Nome Completo Registro
Autorização

Órgão
Expedidor Turma Horário

Assinatura
do

Profissional

Do Auxiliar de Ensino

Nome Completo Registro
Autorização

Órgão
Expedidor Turma Horário

Assinatura
do

Profissional

Duque de Caxias,____de de

Representante Legal

Anexo V II- Declaração de Capacidade Física

Logotipo da Instituição

Declaração de Capacidade Física

Número da sala Turno m 2
Capacidade 
máxima de 
matrícula

Duque de Caxias,_______ de de

Representante Legal

Anexo VIII - Nada consta -  I

Logotipo da Instituição

Declaração de Situação Regular - 1

Declaramos, sob as penas da lei, que a Instituição denominada

_____________________________________________________________________está em

situação regular e atualizada em relação aos compromissos com contribuições sociais, 

impostos e taxas municipais, estaduais e federais.

Duque de Caxias,_____ de de

Representante Legal

Obs.: Em caso de débito, declarar a origem, sem assinar a declaração, preenchendo o 

item abaixo:

Origem do débito:
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Anexo IX - Nada consta -  II

Logotipo da Instituição

Declaração de Situação Regular - II

Declaramos, sob as penas da lei, que a Instituição denominada

não

requereu concordata, nem está em processo falimentar.

Duque de Caxias,_____ de____________de

Representante Legal

Anexo X - Declaração de Acessibilidade

Logotipo da Instituição

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Declaro para os devidos fins que o estabelecimento de ensino

____________________________________________________________________  possui

condições de atender a alunos com necessidades Educativas Especiais obedecendo as 

Leis Federais n° 10048 e 10098.

Duque de Caxias,_______ de de

Representante Legal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME/DC n°: 025/2021

Altera a Deliberação CME/DC n° 14/2014 em 
atendimento ao disposto na Deliberação CEE 
n°388, de 08 de dezembro de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Estadual n°5.039, de 12 de junho de 2007, que dispõe sobre os 
estabelecimentos e ensino, sediados no Estado do Rio de Janeiro, que oferecem somente 
Educação Infantil;

CONSIDERANDO a Deliberação CEE n°388, de 08 de dezembro de 2020, que fixa normas 
para autorização de funcionamento e encerramento de atividades das instituições de ensino 
presencial da educação básica integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Rio de 
Janeiro, em todas suas etapas e modalidades, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Deliberação 014/2014.

Art. 1o - O artigo 1o da Deliberação 014/2014 passa a vigorar acrescido dos 
seguintes §§ 2o e 3o, numerando-se o atual parágrafo único como § 1o:

§1°. É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças a 
partir de 4 (quatro) anos de idade, estes completados até o dia 31 
(trinta e um) de março do ano em que ocorrer a matrícula.

§2°. As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 
31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da 
Educação Infantil.

§3°. É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças 
com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março 
do ano em que ocorrer a matrícula. ”

DELIBERA:

Art. 2o - Fica criado novo artigo que será numerado como artigo 4o na Deliberação
014/2014, com a seguinte redação, numerando-se o atual artigo 4o como artigo 5o:

“Art. 4° As instituições com autorização exclusiva para Educação 
Infantil, sediadas no município de Duque de Caxias, ficam 
autorizadas a ofertar o 1o (primeiro) ano do Ensino Fundamental, 
obrigando-se, nos termos desta Deliberação às seguintes 
condições:

I -  Autorização prévia do Conselho Municipal de Educação para 
funcionamento nos termos da legislação em vigor, bem como 
atendimento às condições disponíveis para um ensino de qualidade;

II -  Pronto atendimento ao Poder Público Municipal em suas rotinas 
de acompanhamento e avaliação das condições de oferta da 
Educação Escolar;

III -  Cumprimento da lei, das normas gerais da educação nacional e 
do Sistema Municipal de Ensino de Duque de Caxias. ”

Art. 3o - Os atuais artigos 5o, 6o, 7°, 8o e 9o passam a ser numerados 
respectivamente como artigos 6°, 7°, 8o, 9o e 10.

Art. 4o - O caput do atual artigo 10 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com a 
seguinte redação, numerando-se como artigo 11:

“Art. 11. A Proposta Pedagógica das Instituições de Educação 
Infantil e do 1° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, deve 
estar fundamentada na concepção de criança como cidadã, em 
processo de desenvolvimento ativo da construção do seu 
conhecimento, como sujeito social e histórico, e deve, conforme 
determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais, ser baseada nos 
seguintes princípios norteadores:”

Art. 5o - O atual artigo 11 passa ser numerado como artigo 12.

Art. 6o - O caput do atual artigo 12 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com a 
seguinte redação, numerando-se como artigo 13:

“Art. 13. Os currículos da Educação Infantil e 1° Ano de Escolaridade 
do Ensino Fundamental, devem ter base comum nacional, a ser 
complementada, em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. ”
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Art. 7o - O atual artigo 13 da Deliberação 014/2014 passa a ser numerado como
artigo 14, sendo acrescido do parágrafo único:

Parágrafo Único - 0  1° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental 
destina-se à alfabetização e, como tal, deverá ser estruturado de 
forma lúdica, respeitando-se o desenvolvimento próprio da criança 
nesta faixa etária, sua unicidade e sua lógica.”

Art. 8o -  O caput do atual artigo 14 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações, numerando-se como artigo 15:

“Artigo 15. O Regimento Escolar é o documento normativo 
elaborado pela instituição de Educação Infantil e do 1o Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental, de acordo com a legislação 
vigente, de sua inteira responsabilidade, devendo ser registrado em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.”

Art. 9o -  O atual artigo 15 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações, numerando-se como artigo 16:

b) O tipo: Creche e/ou Pré-escola, e 1° Ano de Escolaridade do 
Ensino Fundamental

VII -  Da Matriz Curricular da Educação Infantil e 1° Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental. ”

Art. 1 0 - 0  atual artigo 16 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações no §2°, incluindo-se o §3° e numerando-se como artigo 17:

§2°. À Instituição de Educação Infantil é facultada a contratação de 
secretário escolar e, em optando por não fazê-lo, atribui-se ao 
diretor, a responsabilidade de manter organizada e atualizada a 
documentação dos educandos.

“Art. 14....

“Art. 16.

“Art. 17.

§3°. Torna-se obrigatória a contratação de secretário escolar se 
houver a oferta do 1° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental.”

Art. 1 1 - 0  atual título do capítulo IV da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO”

Art. 1 2 - 0  atual artigo 17 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações em seu capute §1°, numerando-se como artigo 18:

“Art. 18. A Equipe Pedagógica das Instituições de Educação Infantil 
deve ser composta pelo Diretor, pelo Coordenador Pedagógico, por 
Professores, Auxiliares de Ensino e Secretário Escolar em se 
tratando de Instituição com autorização para o 1o Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental.

§1°. Os Diretores das Instituições que trata o caput deste artigo, 
deverão possuir formação superior em Pedagogia;”

Art. 1 3 - 0  atual artigo 18 passa a ser numerado como artigo 19.

Art. 14 -  Fica criado novo artigo que será numerado como artigo 20 na Deliberação 
014/2014, com a seguinte redação, numerando-se o atual artigo 19 como artigo 21:

“Art. 20. As instituições de Ensino Privadas autorizadas a oferta de 
Educação Infantil precedidos do 1°Ano de escolaridade, devem 
contar com uma equipe técnico-administrativo pedagógica com a 
seguinte constituição mínima: Diretor, Coordenador e Secretário 
Escolar.

I - Diretor com uma das seguintes formações:

• Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou habilitação em 
Administração Escolar, Administração Educacional, Gestão Escolar 
ou Gestão Educacional; Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em 
Administração Escolar/Educacional ou Gestão Escolar/Educacional, 
com, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, em instituição de 
educação superior credenciada e de acordo com as normas federais 
que tratam da matéria; Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em 
Educação; Licenciatura em Nível Superior, Habilitado em programa 
de formação em serviço ou extensão em Administração Escolar /  
Educacional ou Gestão Escolar /  Educacional, com o mínimo 120 
(cento e vinte) horas, realizado em instituição de educação superior 
credenciada ou por meio e parceria com agência pública formadora.

II -  Coordenador com uma das seguintes formações:

• Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso de pós- 
graduação lato sensu em Supervisão ou Orientação 
Educacional/Escolar, com no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) 
horas, em instituição de educação superior credenciada e de acordo 
com as normas federais que tratam da matéria; Curso de Pós- 
graduação stricto sensu em Educação; Licenciado em Nível 
Superior, habilitado em programa de formação em serviço ou 
extensão em Supervisão ou Orientação Educacional/ Escolar, com 
no mínimo 120 (cento e vinte) horas, realizado em instituição de 
educação superior credenciada ou por meio de parceria com 
agência pública formadora.

III -  Secretário escolar com uma das seguintes formações, somente 
quando houver a oferta do 1o Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental:

• Curso Técnico em Secretaria Escolar; Licenciatura Plena em 
Pedagogia; Curso de Pós-graduação lato sensu em Administração 
Escolar/Educacional ou Gestão Escolar/Educacional, com, no 
mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas, em instituição de 
educação superior credenciada e de acordo com as normas federais 
que tratam da matéria; Curso de Qualificação Profissional de 
Secretário de Escola iniciados antes da vigência da Resolução 
CNE/CEB n° 5, de 22 de novembro de 2005; Curso de Pós-graduação 
stricto sensu em Educação; Licenciatura em Nível Superior ou 
Formação Normal em Nível Médio, habilitado em programa de 
formação em serviço ou extensão em Secretaria Escolar, com no 
mínimo 120 (cento e vinte) horas, realizado em instituição de 
educação superior credenciada ou por meio de parceria com 
agência pública formadora. ”

Art. 1 5 - 0  atual artigo 20 passa a ser numerado como artigo 22.

Art. 16 - O atual artigo 21 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações em seu capute inciso II, numerando-se como artigo 23:

“Art. 23. A Docência da Educação Infantil e do 1° Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental, quando houver oferta, será 
exercida por um profissional detentor de, pelo menos, uma das 
seguintes formações:

II -  Em nível superior, em cursos de graduação que confiram 
habilitação legal para o magistério.”

Art. 17 - Os atuais artigos 22, 23, 24 e 25 passam a ser numerados respectivamente 
como artigos 24, 25, 26 e 27.

Art. 18 -  Fica criado novo artigo que será numerado como artigo 28 na Deliberação
014/2014, com a seguinte redação, numerando-se o atual artigo 28 como artigo 31:

“Art. 28. As Instituições de Ensino que ofertam a Educação Infantil e 
o 1o ano do Ensino Fundamental devem oferecer e manter 
instalações seguras, confortáveis e compatíveis com a sua proposta 
pedagógica, respeitadas as respectivas normas legais vigentes, 
inclusive aquelas concernentes às pessoas com deficiência.”

Art. 1 9 - 0  atual artigo 26 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações em seu caput, numerando-se como artigo 29:

“Art. 29. Os prédios onde funcionam as instituições de Educação 
Infantil e 1o Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, quando 
houver, devem ser de uso exclusivo para atividades educacionais, 
não se admitindo dependências comuns a domicílios ou a 
estabelecimentos comerciais, excetuando-se as cantinas."

Art. 2 0 - 0  atual artigo 27 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações em seu caput, numerando-se como artigo 30:

“Art. 30. As construções, adaptações, reformas ou ampliações das 
edificações destinadas à Educação Infantil deverão seguir as 
especificações estabelecidas nos Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil e 1° Ano de 
Escolaridade do Ensino Fundamental, quando houver, do CNE-MEC, 
e no Código de Obras e Posturas do Município de Duque de Caxias.”

Art. 2 1 - 0  atual artigo 28 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos, numerando-se como artigo 31:

“Art. 31. Os espaços internos e externos das Instituições que 
ofertam Educação Infantil e o 1° Ano de Escolaridade do Ensino 
Fundamental, se for o caso, devem ser adequados às atividades 
administrativas, pedagógicas, recreativas, culturais, de higiene, de 
alimentação, de descanso e de serviços gerais, contendo estrutura 
básica que contemple:

II - Arquivo escolar permanente, para guarda da documentação dos 
ex-alunos, podendo ser uma área específica dentro da própria 
Secretaria Escolar;

III -  Direção escolar, em espaço específico para o atendimento 
reservado;
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IV -  Sala dos professores/coordenação pedagógica, que será 
destinada a troca de experiências dos profissionais da instituição e 
atendimento reservado;

V -  Salas para atividades das crianças, medindo, ao menos, um 
metro quadrado por criança, respeitando a ocupação máxima 
correspondente a 80% (oitenta por cento) da área física; com 
mobiliário e equipamentos adequados, que permitam variar sua 
disposição; boa ventilação e iluminação, com piso devidamente 
adequado, sendo terminantemente proibido o uso de carpete ou 
tapete.

VI -  Espaço para colocação de espelho, em tamanho e altura que 
possibilite a visualização completa das crianças;

VII -  Espaço com identificação para que as crianças guardem seus 
pertences;

VIII -  Espaço destinado à cozinha e despensa, com instalações 
adequadas de ventilação e exaustão, para o armazenamento e o 
preparo de alimentos, que atendam às exigências da nutrição, 
saúde, higiene e segurança, nos casos de oferta de refeições;

IX -  Área externa, seja esta ao ar livre ou coberta, de preferência 
arborizada ou ajardinada, com parque infantil equipado com 
brinquedos em perfeito estado de conservação e manutenção, 
próprios para diferentes faixas etárias, em número compatível com o 
quantitativo atendido pela instituição, que ofereça segurança e 
possibilite o desenvolvimento de atividades de expressão física, 
artística, estética, de lazer e ambiental.

§1° -  Fica permitida a integração dos espaços previstos nos incisos 
I, II e III deste artigo, desde que resguardado o sigilo das 
informações.

§2°- Para o enfrentamento de surtos de doenças infectocontagiosas, 
as instituições deverão estar aptas a reorganizar seus espaços, 
seguindo os protocolos de distanciamento emanados pelos órgãos 
de saúde e vigilância sanitária. ”

Art. 22 - Os atuais artigos 29 e 30 passam a ser numerados respectivamente como 
artigos 32 e 33.

Art. 23 -  O §1° do atual artigo 31 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com a 
seguinte redação, numerando-se como artigo 34:

“Art. 34.

§1°. As Instituições privadas de Educação Infantil, vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino, deverão protocolar pedido de 
autorização no protocolo na Secretaria Municipal de Educação, pelo 
menos, 120 (cento e vinte) dias antes do início de suas atividades."

“Art. 35. O pedido de Aufor/zação/Credenciamento de 
funcionamento das Instituições Privadas de Educação Infantil e do 
1° Ano de Escolaridade do Ensino Fundamental, é realizado 
mediante requerimento inicial dirigido à Secretaria Municipal de 
Educação, que deverá ser encaminhado para apreciação do 
Conselho Municipal de Educação, de acordo com as normas 
específicas para esta etapa da educação básica, e será 
obrigatoriamente instruído com os seguintes documentos:”

Art. 25 - Os atuais artigos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
e 49 passam a ser numerados respectivamente como artigos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 24 - O c a p u t do atual artigo 32 da Deliberação 014/2014 passa a vigorar com a
seguinte redação, numerando-se como artigo 35:

Art. 26. Em decorrência das alterações e inclusões de artigos, incisos e parágrafos, 
a Deliberação 014/2014 será compilada, renumerada e republicada.

Art. 27. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

As alterações promovidas pela Deliberação 025/2021 foram aprovadas na 217° 
Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada através de videoconferência, em 13 
de julho de 2021.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

Sala de Sessões, em Duque de Caxias, 13 de julho de 2021.

PRESIDENTE

ROSELI RAMOS DUARTE FERNANDES

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde 
Superintendência Executiva de Saúde

Portaria n° 00166/SMSDC-SES/2021

Duque de Caxias, 22 de julho de 2021.

“DESIGNAR AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A 

EXECUÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS, INSUMOS E CORRELATOS PARA 

ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DO OLHO DE 

DUQUE DE CAXIAS JULIO CÂNDIDO DE BRITO.”

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. Io - Designar os servidores a seguir: como gerente Tatiane Frederico de Barros Andrade, 

matrícula n° 37406-7, como fiscal Vanessa Zanco Frederico da Silva, matrícula n° 38739-8, como Io 

suplente de fiscal Luciano Nobrega de Souza, matrícula n° 37639-6, 2°  Suplente de fiscal Célia de 

Fátima Guerra Marques de Ameida, matrícula n° 37774-0, para realizarem a fiscalização e 

acompanhamento da execução do contrato acima mencionado.

Art.2° - Tomar sem efeito as Portarias anteriores consoante ao objeto em comento. 

Art.3° - Esta Portaria entra em vigor em 23 de junho de 2021.

EDGAR^ÀCttNTO VIEIRA NETO
Superintendente Executivo de Saúde 

Matricula: 38227-2

DC P R E F E I T U R A

D u o u e De
U N I D O S  P E L O  T

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
9  ...............11 superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br

www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde 
Superintendência Executiva de Saúde

Portaria n° 00167/SMSDC-SES/2021

Duque de Caxias, 23 de julho de 2021.

“Determina poderes a José Antônio Pereira Gomes 

como Diretor Geral da UPH Parque Equitativa.”

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a José Antônio Pereira Gomes, CRM: 52.0064318-1, como 

Diretor Geral da UPH Parque Equitativa.

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

Superi a Civil

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329 
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Superintendência Executiva de Saúde

Extrato de Sindicância

Após análise minuciosa dos depoimentos e documentos que instruem a presente sindicância, para 
apurar os fatos constantes na Portaria n° 60/SMS/2021, de 31 de março de 2021, o Superintendente 
Executivo de Saúde, no uso de suas atribuições RESOLVE acolher o relatório dos Sindicantes, no sentido 
de que entende-se que o Diretor da Unidade Hospitalar agiu de forma diversa do esperado por um gestor, 
sendo considerada adequada ao caso a aplicação da sanção de ADVERTÊNCIA, na forma do art. 174 da 
Lei 1506/2000, acrescida da restituição ao erário referente ao valor do computador desaparecido, em sua 
integral idade. Encaminhe-se os autos para ciência, anote-se onde couber e após arquive-se na Secretaria 
Municipal de Saúde, na fprhja do art. 189,1 da Lei n° 1506/2000. Publique-se.

EDGVrTÍK CINTO VIEIRA NETO
Superinten|ende Executivo de Saúde 

Matrícula 38.277-2

FELIPE PAUL
Diretor de 

Matri

A. SOARES
dos Judiciais 

6-6

P R E F E I T U R A

Duoue De
Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 

CEP 25215-265 Duque de Caxias/RJ 
CNPJ 29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6311 

dejur@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSPREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 066/2021

Designar Gestor para controlar e fiscalizar a 

execução dos Termos de Colaboração da 

Parceria celebrada entre o Município de 

Duque de Caxias, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos e Organizações da Sociedade Civil 

aprovadas no chamamento público n° 

001/2020.

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da

atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 

seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1.° Designar os seguintes gestores para os Termos de Colaboração celebrado 

com a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS oriundos do Chamamento Público n° 001/2020, 

processo administrativo n° 017/000297/2020:

1) SIMONE CHAVES DA SILVA, como Gestora das OSCS: 1) Associação de 

Solidariedade a Criança Excepcional -  ASCE - Centro Educacional 
Integrado, inscrito no CNPJ n° 33.861.865/0001-02; 2) Casa de Fraternidade 

Francisco de Assis inscrita no CNPJ n.° 00.242.478/0001-28 e 3) Fundação 

Beneficente Evangélica Jesus de Nazaré inscrita no CNPJ n° 

03.552.801/0001-58.

2) ERICA LOURENÇO RICARDO, como Gestora das OSCS: 1) Centro 

Integrado de Reabilitação Sarapui inscrito no CNPJ n° 01.740.278/0001-68 

e 2) Associação de Mulheres de Atitude com Compromisso Social -  AMAC

inscrita no CNPJ sob o n° 24.119.219/0001-72.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

TeL: (21) 2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

3) LAUANE BARANCELLI NUNES, como Gestora das OSCS: 1) Associação 

Educacional Dos Homens de Amanhã -  Casa de Abrigo Betei inscrita no 

CNPJ sob o n° 00.761.702/0001-98.

Art. 2.° São atribuições do(a) gestor(a):

a) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação e submeter o relatório a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação;

b) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

c) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 

ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; e

d) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento 

avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019/2014.

Art. 3o Para o desempenho de suas funções, o(a) Gestor(a) de que trata está Portaria

poderá valer-se de apoio técnico de terceiros.

Art. 4.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 19 de julho de 2021.

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182
Tel.: (21) 2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 067/2021.

Designar Gestor(a) para controlar e fiscalizar 

a execução dos Termos de Colaboração da 

Parceria celebrada entre o Município de 

Duque de Caxias, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos e Organizações da Sociedade Civil 
aprovadas no chamamento público n° 

002/ 2020.

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da

atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 

seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1.° Designar os seguintes gestores para os Termos de Colaboração celebrado 

com a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS oriundos do Chamamento Público n.° 002/2020, 

processo administrativo n° 017/000210/2020:

1) Elaine Sófia da Silva de Araújo, como Gestora da OSC: 1) Associação 

Beneficiente AMAR, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.090.760/0004-30

2) Tânia Maria Robaine Ferreira Canella, como Gestora da OSC: 1) 

Associação Missão Resplandecer -  AMIRES, inscrita no CNPJ sob o n.°

05.323.797/0001-8

3) Rachel Araújo de Almeida Pinto, como Gestora da OSC: 1) Obra de 

Recuperação e Assistência Getsêmani, inscrita no CNPJ n.° 

36.006.967/0001-13.

4) Werlia Maria Braga da Costa, como Gestora da OSC: 1) Lar Jesus é

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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amor, inscrita no CNPJ sob o n.° 32.005.175/0001-88.

Art. 2.° São atribuições do(a) gestor(a):

a) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação e submeter o relatório à 

Comissão de Monitoramento e Avaliação;

b) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

c) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 

ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; e

d) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento 

avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019/2014.

Art. 3o Para o desempenho de suas funções, (a)o Gestor(a) de que trata está Portaria

poderá valer-se de apoio técnico de terceiros.

Art. 4.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Duque de Caxias, 19 de julho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 068/2021

Criar e nomear os integrantes da comissão 
de monitoramento e avaliação para 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas 
com as organizações da sociedade civil 
mediante termo de colaboração oriundo do 
Edital de Chamamento Público n° 002/2020, 
processo administrativo n° 017/000210/2020.

O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da
atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 
seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1o. Fica criada a Comissão de Monitoramento e avaliação destinada a monitorar 
e avaliar as parcerias celebradas através do Edital de Chamamento Público n° 
002/2020, processo administrativo n° 017/000210/2020, para atender o que preconiza 
o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal 
n° 13.019/2014.

Art. 2o Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria, sem prejuízo 
de outros deveres e prerrogativas previstos em lei, exercer as seguintes funções:

I -  Monitorar e Avaliar as parcerias celebradas com as Organizações da 
Sociedade Civil;

II -  Poderá realizar visitas às entidades, quando julgar necessário;

III -  Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa de satisfação com 
os beneficiários dos planos de trabalhos das parcerias;

IV -  Fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor, a prestação de 
contas das Organizações da Sociedade Civil; e

V -  Homologar relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido 
pelo Gestor designado pela Administração Pública.

Art. 3o As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o 
expresso consentimento da maioria absoluta de seus membros presentes.

Art. 4o as decisões da Comissão serão tomadas com a presença de, no mínimo, 03 
(três) membros da comissão titulares ou suplentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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Art. 5o Para o desempenho de suas funções, a Comissão de que trata está Portaria 
poderá, mediante expressa autorização do Gestor da Parceria, valer-se de apoio 
técnico de terceiros.

Art. 6o. A comissão será composta por 03 (três) agentes públicos titulares e 3 (três) 
suplentes, abaixo listados:

I) DÉBORA MARIA DE SENA SANTOS -  Titular;

II) THEREZA CRISTINA S. DA ROCHA DE MIRANDA -  Titular

III) IRÍS VIRGULINO DA SILVA -  Titular;

IV) WANDERSON RODRIGUES DA SILVA, -  Suplente;

V) MARCELLA MARIA AGUIAR SOARES SILVA -  Suplente; e

VI) JOSIMAR MARINS CORDEIRO -  Mat. 36979-9 -  Suplente.

Art. 7.° Na ausência temporária ou definitiva de qualquer um dos membros titulares, 
deverá ser convocado qualquer um dos suplentes.

Art. 8.° As disposições desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Duque de Caxias, 19 de julho de 2021

MARCUSf VINÍCIUS DE MORAES GUIMARAES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias

Mat. 39.589-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 069/2021

Criar e nomear os integrantes da comissão 
de monitoramento e avaliação para 
monitorar e avaliar as parcerias celebradas 
com as organizações da sociedade civil 
mediante termo de colaboração oriundo do 
Edital de Chamamento Público n° 001/2020, 
processo administrativo n° 017/000297/2020.

O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da
atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 
seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1o. Fica criada a Comissão de Monitoramento e avaliação destinada a monitorar 
e avaliar as parcerias celebradas através do Edital de Chamamento Público n° 
001/2020, processo administrativo n° 017/000297/2020, para atender o que preconiza 
o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal 
n° 13.019/2014.

Art. 2o Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria, sem prejuízo 
de outros deveres e prerrogativas previstos em lei, exercer as seguintes funções:

I -  Monitorar e Avaliar as parcerias celebradas com as Organizações da 
Sociedade Civil;

II -  Poderá realizar visitas às entidades, quando julgar necessário;

III -  Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa de satisfação com 
os beneficiários dos planos de trabalhos das parcerias;

IV -  Fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor, a prestação de 
contas das Organizações da Sociedade Civil; e

V -  Homologar relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido 
pelo Gestor designado pela Administração Pública.

Art. 3o As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o 
expresso consentimento da maioria absoluta de seus membros presentes.

Art. 4o as decisões da Comissão serão tomadas com a presença de, no mínimo, 03 
(três) membros da comissão titulares ou suplentes.
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Art. 5o Para o desempenho de suas funções, a Comissão de que trata está Portaria 
poderá, mediante expressa autorização do Gestor da Parceria, valer-se de apoio 
técnico de terceiros.

Art. 6o. A comissão será composta por 03 (três) agentes públicos titulares e 3 (três) 
suplentes, abaixo listados:

I) DÉBORA MARIA DE SENA SANTOS -  Titular;

II) THEREZA CRISTINA S. DA ROCHA DE MIRANDA -  Titular

III) IRÍS VIRGULINO DA SILVA -  Titular;

IV) WANDERSON RODRIGUES DA SILVA -  Suplente;

V) MARCELLA MARIA AGUIAR SOARES SILVA -  suplente; e

VI) JOSIMAR MARINS CORDEIRO -  Suplente.

Art. 7.° Na ausência temporária ou definitiva de qualquer um dos membros titulares, 
deverá ser convocado qualquer um dos suplentes.

Art. 8.° As disposições desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Duque de Caxias, 19 de julho de 2021

MARC
Secretário Municipal d

VINÍCIUS DE MORAES GUIMARAES
Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias 

Mat. 39.589-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ERRATA VII
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 001/2021

A Comissão Regulamentadora do Edital do Processo Seletivo 
Simplificado n° 001/2021, designada através da Portaria 056/2021, no uso de suas 
atribuições legais, neste ato representado pela sua presidente, resolve tornar público.

Onde se lê:

14.3 Os candidatos convocados deverão comparecer, em local, dia e hora 
determinados na convocação, munidos dos seguintes documentações original e 
fotocópia simples:

r) Cópia do Certificado de Ensino Médio, Diploma de Graduação, Pós- 
Graduação, especialização (contendo as respectivas instituições, carga 
horária e ano de conclusão) e demais cursos segundo a titularidade;

14.3 Os candidatos convocados deverão comparecer, em local, dia e hora 
determinados na convocação, munidos dos seguintes documentações original e 
fotocópia simples:

r) O candidato de nível fundamental deverá apresentar cópia de um dos 
seguintes documentos: Declaração, Histórico Escolar ou Certificado. O 
candidato de nível médio deverá apresentar cópia de um dos seguintes 
documentos: Histórico Escolar, Certidão ou Certificado. Para inscritos na 
vaga de nível superior poderá apresentar: Certidão (comprovando a 
conclusão do curso) ou Diploma de Graduação, Pós-Graduação, 
especialização (contendo as respectivas instituições, carga horária e ano de 
conclusão) e demais cursos segundo a titularidade;

Presidente da Comissão Regulamentadora do Processo Seletivo Simplificado

Leia-se:

PUBLICADO EM SCLETiU GFiCIAl

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 526/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e RAUL VENENO DE MATTOS.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de ASSESSOR JURÍDICO junto aos 

programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

MARCUS VINÍCIUS D
Secretaria Municipal de Assis

Mat.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 527/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e GLEICE DA SILVA LIMA.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 528/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e AMANDA MATTOS SANTANA.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 529/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e LUCIANA FARIAS DE MELO.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de COORDENADOR junto aos programas 

e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

Secretaria Municipal de
MARCUS VINIC MARAES

ireitos Humanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 530/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e JULIA CRISTINY OLIBANO 

RIBEIRO.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de CUIDADOR junto aos programas e 

projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de trabalho n° 531/2021, especificado no Livro

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Direitos Humanos e RAQUEL DA SILVA.

OBJETO: Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de

serviço para desenvolver a função de EDUCADOR SOCIAL junto aos 

programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

DATA DA

ASSINATURA: 14 de julho de 2021.

MARCUS VINI
Secretaria Municipal de

AES
e Direitos Humanos

rm iCADO EM BOLETIM üFIOAl

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de trabalho n° 532/2021, especificado no Livro

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Direitos Humanos e JUSSARA MORAES DE LIMA.

OBJETO: Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de

serviço para desenvolver a função de EDUCADOR SOCIAL junto aos 

programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

DATA DA

ASSINATURA: 14 de julho de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 533/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e ALBERTO SANTANA COSTA.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de OFICINEIRO junto aos programas e 

projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

Secretaria Municipal de >
MARCUS VINICII
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 534/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e MARIA BETANIA SILVA SOUSA 

MARTINS.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de ORIENTADOR SOCIAL junto aos 

programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

Secretaria Municipal de /■
MARCUS VINICIl

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMA___
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 535/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e LARISSA MACEDO DE MELO.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS I 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 536/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e NATALIA ALMEIDA DA SILVA 

MAIA.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 537/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e PALOMA GONÇALVES DOS 

SANTOS.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS II 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 538/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e KISSILA SOARES FERNANDES.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de TÉCNICO EM GESTÃO DO SUAS III 

junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

MARCUS VINICIU,
Secretaria Municipal de Assis

M at/39
os Humanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 

ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 539/2021, especificado no Livro 

n° 01A/2021, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 

celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos e ALEIA ARAÚJO MONTEIRO.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de ASSESSOR JURÍDICO junto aos 

programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, até 01 de janeiro de 2022.

14 de julho de 2021.

MARCUS VIN
Secretaria Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de trabalho N. 197/2021/SMEL oriundo do Edital do 

Processo Seletivo Simplificado n. 001/2021/SMEL, conforme o Processo 

Adm inistrativo n. 016/00042/2020.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER e LUCAS DE OLIVEIRA FELIZARDO.

OBJETO: Termo de contrato de trabalho por tempo determinado de prestação de 

serviço para desenvolver a função de INSTRUTOR DOCENTE para atender ao projeto 

"Aqui Tem Esporte" mantido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, prazo de 

vigência do presente Termo é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do 

presente instrumento, admitido a sua prorrogação nos termos e limites da Lei 

Municipal n° 1.922/2005 e do Decreto Municipal n.° 5.537/2009.

DATA DE ASSINATI

Sérgio Alberto Corrêa da Rocha
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

Matricula n. 395595
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