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LEI  Nº       3294             DE          13            DE           DEZEMBRO           DE    2022.   

   
            

                  
Aprova o 2º Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável 

(PlaMSANS) para o Quadriênio 2022-2025 e dá 

outras providências. 

 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1º Fica aprovado o 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável do Município de Duque de Caxias (PlaMSANS) para o Quadriênio 2022-2025, 

constante do Anexo Único desta Lei.  

Art. 2º São eixos do PlaMSANS 2022-2025:  

I – Eixo 1: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e Fortalecimento do Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN);  

II – Eixo 2: Alimentação e Nutrição; e  

III – Eixo 3: Produção, Abastecimento e Acesso a Água e a Alimentos Saudáveis, 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e Geração de Renda.  

Art. 3º As metas previstas no Anexo Único desta Lei deverão ser cumpridas 

durante a vigência do PlaMSANS 2022-2025.  

Art. 4º A execução do PlaMSANS e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelo Departamento de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) e pela Câmara Intersetorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) em ação conjunta com o 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CONSEA-DC) e outros 

Conselhos pertinentes.  

Art. 5º O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) deverão assegurar a consignação de dotações orçamentárias 
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compatíveis com as metas e ações do PlaMSANS 2022-2025, a fim de viabilizar sua plena 

execução.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em          13           de                     
dezembro       de         2022. 

 
 
 

 
WILSON MIGUEL DOS REIS  

Prefeito Municipal 
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APRESENTAÇÃO 

No último ano da vigência do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
de Duque de Caxias (PLAMSAN-DC), em 2020, o Departamento de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável (DESANS), devido a pandemia do novo coronavírus, fez um primeiro 
monitoramento das ações de segurança alimentar e nutricional (SAN) realizadas no município 
durante a pandemia e, em 2021, fez um segundo monitoramento das ações de SAN realizadas 
entre 2017 e 2020, avaliando desta vez o cumprimento das metas contidas no 1º PLAMSAN.

A partir das deliberações da 10ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional e do monitoramento para avaliação do cumprimento das metas do 1º PLAMSAN, 
o DESANS envidou esforços junto a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CAISAN-DC), o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias 
(CONSEA-DC), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UniRio) para a elaboração do 2º PLAMSAN-DC. 

O 2º PLAMSAN-DC (2022-2025) foi constituído por um conjunto de 41 metas que 
buscam garantir a SAN e o direito humano à alimentação adequada (DHAA) aos moradores de 
Duque de Caxias. As metas e ações foram elaboradas de forma coletiva em reuniões da 
CAISAN-DC, em duas oficinas que reuniu um grupo de 90 pessoas formado por membros da 
sociedade civil e do poder público e foram aprovadas na 11ª Conferência de SAN. Esse 
documento será apresentado em quatro capítulos. 

O Capítulo 1 expõe a análise do cumprimento das metas do 1º PLAMSAN que foi 
realizada a partir do envio de formulários específicos para cada secretaria da CAISAN-DC para 
identificar as atividades que foram realizadas entre 2017-2020. A partir das informações obtidas 
pelas secretarias foi categorizado o cumprimento das metas em total, parcial e não 
cumprimento.

O Capítulo 2 se refere ao panorama da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, 
destacando marcos legais, princípios, diretrizes e desafios tais como: a extinção do CONSEA
Nacional e a redução dos recursos públicos para financiamento de políticas públicas e 
implementação de equipamentos de SAN.

O Capítulo 3 contém a caracterização do município com base em dados oficiais 
coletados através de formulários confeccionados exclusivamente para as secretarias municipais 
no aplicativo Google Forms. Nessa seção foram abarcadas questões ambientais, econômicas, 
sociais, educacionais, nutricionais, serviços ofertados, entre outros. Este levantamento, 
portanto, buscou contextualizar as condições de vida experienciada pelos munícipes e a relação 
de diferentes indicadores com a SAN. 

O Capítulo 4 apresenta o quadro com metas, objetivos, ações, responsáveis, indicadores 
e fontes de recursos identificadas no Plano Plurianual (PPA) de 2022-2025 por eixos do 2º 
PLAMSAN: 1- Educação Alimentar e Nutricional e Fortalecimento do SISAN; 2- Alimentação 
e Nutrição e 3- Produção, abastecimento, acesso à água e alimentos saudáveis, fortalecimento 
da agricultura familiar e geração de renda.'

Por fim, é importante ratificar que ocorreram conquistas no município de Duque de 
Caxias em relação à política de SAN, todavia ainda existem muitos desafios a serem superados. 
Espera-se que o 2º PLAMSAN seja utilizado como ferramenta de planejamento, gestão e 
implementação da política de SAN neste município. 
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PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO 2º PLANO DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

O processo de elaboração do 2º PLAMSAN-DC foi iniciado em abril de 2021 com a
confecção de formulários específicos pelo DESANS e Unirio e envio para todas as secretarias 
que compõem a CAISAN-DC visando obter informações das ações de SAN desenvolvidas 
durante o quadriênio de 2017 a 2020. Alguns princípios motivaram as escolhas pelas estratégias 
utilizadas na construção do 2º PLAMSAN-DC, tais como: intersetorialidade e participação 
social.

Intersetorialidade

O princípio da intersetorialidade, um dos pilares do Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN), é essencial para a efetivação da política de SAN e pode ser entendido 
como um dispositivo para conectar o setor governamental, o não governamental e a sociedade 
em prol da resolução de problemas sociais. É tido como uma união que permite aos atores 
partirem da identificação de um problema comum a ser enfrentado, em um determinado 
território, e, apesar da multiplicidade de interesses, para o alcance do resultado comum 
(AKERMAN et al., 2014).

A intersetorialidade na prática compreende uma articulação estratégica para otimizar 
recursos gerenciais, financeiros e humanos com o objetivo de organizar de maneira mais 
colaborativa e flexível as estruturas institucionais públicas, historicamente mais fragmentadas,
com cada setor trabalhando separadamente em suas agendas. Neste sentido, pressupõe uma ação 
conjunta que propicie relações entre os diferentes setores e segmentos, do poder público e da 
sociedade civil, respeitando as atribuições de cada um, desde o planejamento das ações até o 
monitoramento delas, num constante processo de ação-reflexão-ação.

As políticas setoriais por si só não solucionam todos os problemas do território e 
necessitam se comunicar para identificar as necessidades da população. Neste sentido, a 
intersetorialidade na gestão pública significa adotar uma decisão racional no processo de gestão. 
É crucial compreender que a intersetorialidade não é antagônica ou substitutiva da setorialidade, 
mas complementar, ou seja, deve-se realizar uma combinação entre política setorial com 
intersetorial, e não as contrapor no processo de gestão (NASCIMENTO, 2010).

O direito a SAN se concretiza apenas por meio da integração de diferentes setores. 
Portanto, as principais estratégias institucionais necessárias para promover a intersetorialidade 
no campo da SAN são a existência e localização de conselhos integrados por setores de governo 
e da sociedade civil, o apoio político dos gestores e inclusão do tema como estratégico na agenda 
governamental, conjugação de espaços institucionais que articulem os primeiros escalões de 
governo e que aproximem os níveis técnicos, programas que integrem produção, 
comercialização e consumo de alimentos (BURLANDY, 2009).

Em Duque de Caxias, buscando atender as exigências do governo federal para aderir ao 
SISAN e com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal e sociedade civil afetos à área de SAN, foi instituída em 2015 
a CAISAN-DC. Este grupo de trabalho atualmente é composto por titulares e suplentes de 12 
setores da administração pública: DESANS, Governo, Saúde, Educação, Agricultura, 
Assistência Social, Comunicação Social, Meio Ambiente, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer, 
Cultura e Turismo e FUNDEC.

Ainda que a intersetorialidade possa responder às demandas sociais multifacetadas, 
evitando prejuízos da fragmentação setorial, ela não é solução para todo problema de gestão 
pública. No entanto, a sua relação com a participação popular pode conferir maior equidade no
acesso às políticas públicas (CARMO & GUIZARDI, 2017).
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Participação e Controle Social

O princípio da participação e controle social pressupõe que haja participação social na 
formulação, implementação e monitoramento com garantia de participação da sociedade civil, 
e a criação de mecanismos de controle social como base para sua concretização. Faz parte desse 
princípio a integração pelo envolvimento dos atores públicos e sociais, articulação e diálogo 
permanente das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) com as organizações 
sociais, estabelecendo papéis, atribuições e co-responsabilidade.

As instituições da sociedade civil como organizações não-governamentais (ONGs), 
entidades populares e sindicais, movimentos sociais e conselhos de políticas públicas são 
espaços para a exigibilidade de direitos quando propõem a criação de algum programa ou 
política pública ou quando recomendam que políticas e programas incorporem a perspectiva 
dos direitos humanos em sua operacionalização. Portanto, é fundamental que a sociedade civil 
participe de forma ativa, informada e autônoma, pois é a participação livre e ativa da sociedade 
que pode garantir a efetividade do controle social sobre o poder público (VALENTE, 2007).

Na política de SAN também é de suma importância a participação social já que 
conselheiros de diferentes conselhos estão mais próximos tanto no território quanto na vivência 
comunitária e tem maiores chances de realizar uma escuta popular, com contato direto com 
instituições e cidadãos e, assim, identificar pontos críticos para o uso mais eficiente dos recursos 
públicos, levantando demandas urgentes e prioritárias, identificando vulnerabilidades e 
contribuindo para a garantia do DHAA (Paiva et al., 2014).

O CONSEA-DC, órgão de participação social tem caráter deliberativo e suas atividades 
envolvem: I – propor e zelar para que as diretrizes da Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional sejam implementadas pelo Governo, considerando as deliberações da 
Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;  II – aprovar o Plano Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com a Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, visando a sua inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano 
Plurianual de Governo, considerando as deliberações da Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional; III – acompanhar, monitorar e avaliar a execução da Política e do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; IV – mobilizar a sociedade civil organizada, 
no âmbito da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando prioridades; 
V – realizar estudos que fundamentam as propostas ligadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional; VI – organizar as Conferências Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, 
a cada dois anos; VII – encaminhar, em regime de colaboração com o DESANS, o cumprimento 
dos critérios e procedimentos de adesão ao SISAN.

Estratégias para a construção do 2º Plano Municipal de SAN de Duque de Caxias

O 2º PLAMSAN-DC contextualiza as condições de vida experienciada pelos munícipes 
e a relação entre inúmeros indicadores e a SAN de Duque de Caxias. Esse plano resulta de um 
longo processo de construção coletiva, envolvendo departamentos, secretarias municipais e 
ampla participação social. O processo foi conduzido pelos componentes municipais do SISAN 
de acordo com suas responsabilidades legais.

A elaboração do 2º PLAMSAN-DC é uma das atribuições do DESANS, órgão de 
assessoramento do governo municipal para ações de SAN, como firmado na Lei de criação do 
Departamento n° 2.238 de 13 de março de 2009, lei que substitui a Lei n° 1.881 de 01 de junho 
de 2005, na qual está definido que esse departamento deve assessorar e acompanhar a 
elaboração e execução do Plano Municipal de SAN. 

Além do DESANS, de acordo com o Decreto nº 6.583 de 15 de dezembro de 2015, a 
CAISAN-DC também é responsável por elaborar a Política e o Plano Municipal de SAN, a 
partir das deliberações emanadas do CONSEA-DC, indicando diretrizes, metas e fontes de  
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recursos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação da sua 
implementação.

Para a elaboração do 2º PLAMSAN-DC foram percorridas as seguintes etapas: 
1) Pesquisa e leitura de planos municipais de SAN de outros municípios; 
2) Elaboração de formulários pelo DESANS, com apoio da UniRio, com perguntas sobre ações 

e programas de SAN desenvolvidos pelas secretarias que compõe a CAISAN-DC durante o 
quadriênio de 2017 a 2020;

3) Envio de formulários pelo DESANS para todas as secretarias que compõem a CAISAN-DC 
para obter informações das ações de SAN desenvolvidas durante o quadriênio de 2017 a 
2020;

4) Realização de reuniões com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e técnicos das 
secretarias que compõem a CAISAN-DC para criação e inserção do Programa de SAN no 
PPA de algumas secretarias e adequação orçamentária do PPA do DESANS;

5) Análise do alcance das metas do 1º PLAMSAN-DC;
6) Coleta de informações disponíveis em base de dados oficiais, com apoio da UFRJ;
7) Revisão integrativa da literatura;
8) Definição da estrutura do 2º PLAMSAN-DC;
9) Identificação das deliberações da 10ª Conferência Municipal de SAN;
10) Revisão da escrita das metas do 1º PLAMSAN-DC não alcançadas; 
11) Escrita do capítulo com a caracterização do município de Duque de Caxias, com 

informações coletadas em 2021;
12) Escrita do documento de apoio para as oficinas de elaboração do 2º PLAMSAN-DC;
13) Realização de duas oficinas para pactuar metas e ações com técnicos do governo que 

compõem o CONSEA-DC e/ou a CAISAN-DC, sociedade civil, alunos e docentes da UFRJ 
e ativistas da política de SAN que atuam em Duque de Caxias e em outros municípios do 
Estado do Rio de Janeiro;

14) Realização de inúmeras reuniões da CAISAN-DC para definição de metas, objetivos, ações, 
indicadores de monitoramento e fontes de recursos de acordo com o Plano Plurianual (PPA 
2022-2025);

15) Apresentação do 2º PLAMSAN-DC para contribuições e aprovação na 11ª Conferência 
Municipal de SAN, realizada no dia 06 de agosto de 2022, na Escola Municipal 
Expedicionário Aquino de Araújo. 

CAPÍTULO 1: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO 1º PLANO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE DUQUE DE 
CAIXAS (2017-2020)

A avaliação das metas do 1º PLAMSAN-DC se deu com base nas respostas advindas 
das secretarias municipais que compõem a CAISAN-DC. As metas foram avaliadas por eixos 
com o cômputo total do percentual em relação ao cumprimento total, parcial e não 
cumprimento.

O cumprimento total foi considerado quando a meta foi atingida por todas as secretarias 
responsáveis. O cumprimento parcial foi pontuado quando houve realização de parte das ações, 
todavia a meta não foi alcançada ou quando atingida foi apenas por parte das secretarias 
responsáveis (Quadros 1 e 2).

No quadro 1 foram apresentados os resultados compilados por eixo. Com base nas 
análises, observou-se elevado percentual de não cumprimento para os eixos III e IV; de 
cumprimento parcial para os eixos I e II. Como resultado geral, destaca-se que 51,2% das metas 
não foram cumpridas e apenas 14,7% das metas foram cumpridas.
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Quadro 1. Análise do cumprimento das metas do 1º PLAMSAM de acordo com os eixos 

EIXO

CUMPRIMENTO DAS METAS

TOTALCUMPRIDO      
n (%)

PARCIALMENTE 
CUMPRIDO 

n (%)

NÃO 
CUMPRIDO   

n (%)

I - Acesso e 
Monitoramento do 
Direito Humano à 
Alimentação Adequada 

0 7 (58,3) 5 (41,6) 12

II - Educação Alimentar 
e Nutricional, Pesquisa e 
Formação em Segurança 
Alimentar e Nutricional

2 (28,5) 3 (42,8) 2 (28,5) 7

III - Saúde, Alimentação 
e Nutrição 3 (21,4) 3 (21,4) 8 (57,2) 14

IV - Agricultura 
Familiar, Agroecologia, 
Meio Ambiente e Água

1 (12,5) 1 (12,5) 6 (42,8) 8*

TOTAL 6 (14,7) 14 (34,1) 21 (51,2) 41

*Uma meta sem informação

BREVE PANORAMA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM DUQUE 
DE CAXIAS

Em Duque de Caxias, em 2001, o bispo emérito Dom Mauro Morelli conduziu grande 
mutirão de combate à fome e desnutrição maternoinfantil devido ao quadro alarmante de 
crianças em risco nutricional e baixo peso. Foi observado que 21% das crianças menores de 
cinco anos acompanhadas nas unidades básicas de saúde (UBS) da rede municipal de saúde de 
Duque de Caxias estavam em risco nutricional (entre percentil 3 e percentil 10 - P3-P10) ou 
desnutridas (percentil menor que 3 - P≤ 3) com base na classificação da National Health Care 
Surveys (NCHS/ 1977) vigente na época desse trabalho.

O mutirão contou com a participação de mais de 600 voluntários, e após dois anos de 
trabalho culminou na primeira unidade para atendimento pedagógico e nutricional de crianças 
em risco nutricional no bairro do Amapá situado no 2º distrito do município de Duque de 
Caxias. Ao longo dos anos foram implementadas mais seis unidades, sendo que a distribuição 
desses equipamentos de SAN por distrito atualmente é da seguinte forma: dois no primeiro 
distrito, dois no segundo distrito, um no terceiro e dois no quarto (Duque de Caxias, 2012). 

Esse envolvimento de Dom Mauro Morelli à pauta de SAN no Brasil junto ao 
movimento da sociedade civil confluiu para que o município criasse em 2005 duas importantes 
instâncias locais: o DESANS e o CONSEA-DC (Duque de Caxias, 2005a - Duque de Caxias, 
2005b; Marano et al., 2021) que contribuíram para a publicação da Política Municipal de SAN 
(Duque de Caxias, 2007).
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Em relação a estudos e pesquisas em SAN, observa-se que foram escassos os que 
avaliaram a situação de SAN em Duque de Caxias. Em 2008, Salles-Costa et al.  realizaram 
estudo transversal, de base populacional, com 1.085 famílias residentes em Campos Elíseos, 2º 
distrito do município de Duque de Caxias, utilizando a Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA). Esse instrumento é composto por 15 perguntas centrais fechadas, com 
resposta “sim” ou “não”, sobre a experiência nos últimos três meses de insuficiência alimentar 
em seus diversos níveis de intensidade, que vão da preocupação de que a comida possa vir a 
faltar até a vivência de passar todo um dia sem comer. Cada resposta afirmativa do questionário 
de insegurança alimentar e nutricional (IAN) representa 1 ponto, sendo a pontuação da escala 
sua soma, variando em uma amplitude de 0 a 15 pontos. Portanto, as famílias podem ser 
classificadas em quatro categorias (a) SAN (0 pontos); (b) insegurança alimentar leve (IAN 
leve) (1 a 5 pontos); (c) insegurança alimentar moderada (IAN moderada) (6 a 10 pontos) e (d) 
insegurança alimentar grave (IAN grave) (11 a 15 pontos).  Os autores encontraram um 
percentual de IAN de 53,8%, destes, 31,4% apresentavam IAN leve, 16,1%, moderada e 6,3%, 
grave. Isso significa que dentre essas famílias havia desde a preocupação que a comida poderia 
acabar até a vivência de passar um dia todo sem comer nos últimos três meses (Salles-Costa et 
al., 2008).

Antunes et al. (2010) realizaram estudo transversal de base populacional, com amostra 
probabilística de domicílios, com 402 famílias compostas por crianças de 6 e 30 meses de idade. 
A IAN foi também avaliada pela EBIA e o consumo alimentar das crianças foi estimado por 
dois recordatórios de 24 horas. Os pesquisadores observaram que, independentemente do grau 
de IAN, o consumo de doces e de gorduras foi elevado e o consumo de café foi 
significativamente maior entre as crianças com IA. Tais resultados encontrados sugerem que a 
IAN das famílias compromete a qualidade da dieta infantil, reduzindo o consumo de alimentos 
proteicos, aumentando o consumo de café e de alimentos de alta densidade energética.

Apesar de não ter sido realizado a nível municipal diagnóstico da situação de SAN em 
Duque de Caxias, verifica-se que o DESANS, ao longo de sua trajetória, foi responsável pela 
elaboração de inúmeros relatórios técnicos que analisaram determinados equipamentos 
públicos, programas e ações relacionados à SAN com o intuito de subsidiar os atores das 
secretarias envolvidas em seus planejamentos e avaliações (Duque de Caxias, 2012a, Duque de 
Caxias, 2012b, Duque de Caxias, 2012c). 

Em 2009, 2012 e 2014, 2019 os técnicos do DESANS, em parceria com técnicos da 
secretaria municipal de saúde (SMS) e pesquisadores de diferentes universidades, realizaram 
ações para monitorar o estado nutricional e socioeconômico de crianças de um a seis anos de 
idade atendidas nas Creches e Centros de Atendimento à Infância Caxiense (C-CAIC). As 
unidades C-CAIC são equipamentos educacionais e de SAN destinados a recuperar o estado 
nutricional e a realizar o acompanhamento pedagógico e social de crianças. Os principais 
achados destes censos mostraram elevado percentual de baixa estatura para idade (28,7%), 
segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2006). Ademais, foi observado 
que as famílias dessas crianças viviam em condições extremas de vulnerabilidade social 
marcadas pela ausência de filtro de água em suas residências, falta de acesso à água encanada 
e/ou abastecimento de água irregular e/ou presença de valão a céu aberto em suas ruas (Duque 
de Caxias, 2018).

Em 2010, a fim de garantir o DHAA, o DESANS realizou um projeto junto à 
coordenadoria do programa bolsa família (PBF) para traçar o perfil sociodemográfico e 
econômico dos titulares e dependentes beneficiados por esse programa com base na análise do 
CadÚnico referente ao período de abril de 2010. Realizando um recorte apenas para a renda 
familiar per capita mensal, observou-se que 44.823 (85,6%) famílias caxienses recebiam até 
R$70,00 reais mensais, valor que se referia à extrema pobreza, e 7.527 (14,4%) tinham 
rendimentos entre R$ 70,00 e 140,00 reais, pobreza (Duque de Caxias, 2012b).
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Em 2012, o DESANS realizou o georreferenciamento de todos os equipamentos 
públicos das secretarias de educação (SME), assistência social e direitos humanos (SMASDH) 
e SMS. Foi possível observar que naquele momento existia maior concentração de 
equipamentos públicos no primeiro distrito (creches municipais, estratégia de saúde da família) 
em detrimento dos demais, sobretudo em relação ao quarto distrito que é marcado por extensa 
área rural e baixa acessibilidade dos cidadãos aos equipamentos públicos (Duque de Caxias, 
2012c).

Nos anos 2009 e 2012 foram realizados dois encontros com técnicos e gestores das 
secretarias municipais com o intuito de mapear as ações já realizadas relacionadas à SAN para 
contribuir para a efetivação do SISAN, da Política e do PLAMSAN de Duque de Caxias. Esses 
primeiros diagnósticos buscaram identificar, articular e otimizar ações intersetoriais relativas à 
alimentação e nutrição junto a esse grupo (Duque de Caxias, 2012d, Duque de Caxias, 2012e.).

Além da confecção dos relatórios supracitados, o DESANS participou das pesquisas 
realizadas pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em 2014, 2016, 2018 e 
2022 intitulada “Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Mapa SAN)”. Essa 
pesquisa é uma ferramenta de pesquisa das informações sobre a gestão do SISAN e da Política 
de SAN no âmbito dos estados e municípios brasileiros.

Diante das informações obtidas em relação à política de SAN no município de Duque 
de Caxias, foram realizadas articulações visando formação de agenda para planejamento e 
execução das ações de SAN de forma integrada e intersetorial.  Com a finalidade de aderir ao 
SISAN, um longo caminho foi percorrido por inúmeros atores durante sete anos (2009-2016) e 
foi marcado por desafios diversos, dentre eles a atualização das leis municipais do CONSEA-
DC e da Política Municipal de SAN (Duque de Caxias, 2015a, Duque de Caxias, 2015b) e a 
criação da CAISAN-DC em 2015 (Duque de Caxias, 2015). Com base nessas conquistas, o 
município realizou a adesão ao SISAN em agosto de 2016, com o desafio de elaborar o 1º 
PLAMSAN-DC no prazo de até um ano.

Para elaboração do 1º PLAMSAN, foram percorridas algumas etapas, a saber: 1) 
mapeamento das ações de SAN no município por meio de entrevistas com atores chave de 
secretarias e outras instâncias municipais afetas à SAN, artigos científicos, informações dos 
relatórios técnicos elaborados e de bases de dados oficiais, com o intuito de atualizar a definição 
do problema; 2) reunião com membros da CAISAN-DC para análise conjunta dos Planos e/ou 
Relatórios das Conferências das Secretarias que compõem a CAISAN-DC e dos Quadros de 
Detalhamento de Despesas (QDD), com o objetivo de reforçar que a agenda já estava formada; 
e 3) realização de três oficinas de trabalho para elaboração do Plano, com o propósito de 
subsidiar a formulação da política pública em si (Duque de Caxias, 2016; Morgado et al., no 
prelo). Após as atividades supracitadas e aprovação do CONSEA-DC, o 1º PLAMSAN-DC foi 
encaminhado para o prefeito municipal e para a Câmara de Vereadores tendo sido decretado e 
sancionado sob a Lei nº 2.818, de 27 de dezembro de 2016 (Duque de Caxias, 2016).

Diante do exposto, pode-se observar que o município de Duque de Caxias no período 
prévio à formulação e instituição do 1º PLAMSAN esteve marcado pela presença de desnutrição 
em crianças na fase pré-escolar, baixa renda familiar e distribuição não equânime de 
equipamentos públicos entre os distritos que são de extrema importância para atender as pessoas 
em vulnerabilidade social. Além disso, o município não contava com equipamentos públicos de 
SAN, tais como banco de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, 
institucionalizados em 2003 pela Estratégia Fome Zero.

 

20 

 

CAPÍTULO 2: PANORAMA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

Desde a década de 30, diferentes setores do governo brasileiro e de entidades e 
movimentos da sociedade se mobilizaram para debater a questão da promoção e garantia de 
alimentação adequada e saudável (Fortes, Ali, & Alvarenga, 2018). Na década de 80, foi 
realizada referência à SAN sendo que esse conceito surgiu oficialmente em 1985 e foi 
redimensionado em 1986 com a incorporação da dimensão nutricional (Burlandy, 2009).

Ao longo dos anos foram observados inúmeros avanços em relação à política nacional 
de SAN, sobretudo no que diz respeito a criação do conselho nacional de SAN (CONSEA) em 
1993, publicação da lei orgânica de SAN (LOSAN), em 2006, que estabeleceu o conceito de 
SAN e criou as bases de construção e funcionamento da elaboração do SISAN (LOSAN nº 
11.346, de 15 de setembro de 2006), incorporação da alimentação ao artigo 6º da Constituição 
Federal como direito universal e fundamental de todos os residentes em território brasileiro 
(BRASIL, 2010) e instituição da política nacional de SAN (PNSAN) pelo decreto 7272/2010 
(Brasil, 2010).

Em nível nacional, observa-se que os marcos que compõem a política de SAN 
supracitados foram importantes para que houvesse redução da prevalência de IAN moderada e 
grave (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2004, 2009, 2013) e a retirada do 
Brasil, em 2014, do Mapa da Fome (Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), 2019).

De acordo com os resultados dos levantamentos suplementares da Pesquisa Nacional 
por Amostras de Domicílios (PNAD), realizados pelo IBGE em 2004, 2009 e 2013, verificou-
se evolução importante dos indicadores de SAN no Brasil.

Em relação aos anos 2004 e 2009, a prevalência de domicílios em situação de SAN 
aumentou (65,1% em 2004 para 69,8% em 2009). Já em relação à IAN, no mesmo período, 
observou-se leve crescimento do percentual de IAN leve (18,0% em 2004 para 18,7% em 2009) 
e redução dos percentuais de IAN moderada (9,9% em 2004 para 6,5% em 2009) e grave (6,9% 
em 2004 para 5,0% em 2009) (IBGE, 2004, 2009). Entre 2009 a 2013, a prevalência de IAN 
reduziu nos seus três níveis e houve aumento da prevalência de SAN nos domicílios brasileiros 
(IBGE, 2009, 2013).

A FAO divulga periodicamente, desde 1990, o Mapa da Fome no mundo indicando em 
quais países há parte significativa da população ingerindo quantidade diária de calorias inferior 
à recomendada. O Brasil permaneceu acima do índice de 5% até 2013, todavia, em 2014, 
registrou 3% da população ingerindo menos calorias que o recomendado e saiu pela primeira 
vez dessa classificação (FAO, 2019).

Também merece destacar que, nas últimas décadas, o Brasil superou alguns países em 
direção ao cumprimento do Objetivo 2 (acabar com a fome, alcançar a SAN e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável) contido nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) “Fome Zero e Agricultura Sustentável”. Essa conquista se deu com base no 
investimento em políticas sociais e de saúde ao longo dos anos pelo governo brasileiro. 
Realizando um recorte para o PBF, estima-se que o componente de transferência de renda 
adotado por esse programa tenha sido responsável por 25% de redução da pobreza extrema e 
por quase 15%, da pobreza (De Souza et al., 2019).

Como observado, grandes avanços ocorreram na política de SAN nacional, todavia, em 
2017-2018, os dados advindos da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 (IBGE, 
2017) mostraram retrocessos em relação às prevalências de SAN e IAN nos domicílios 
brasileiros com base nos mesmos métodos adotados pela PNAD. Comparando os dados da
PNAD de 2013 (IBGE, 2013) com a POF de 2017/2018 (IBGE, 2017), verificou-se decréscimo 
da SAN nos domicílios brasileiros (77,4% em 2013 para 63,3% em 2017/18), assim como houve 
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aumento da IAN leve (14,8% em 2013 para 24% em 2017/18), moderada (4,6% em 2013 para 
8,1% em 2017/18) e grave (3,2% em 2013 para 4,6% em 2017/18) (IBGE, 2013, 2017).

Além disso, é importante considerar que ainda existem inúmeros desafios em relação à 
política de SAN no que tange a extinção do CONSEA, redução do número de editais de SAN, 
de implementação de equipamentos de SAN e de recursos para manutenção de programas 
estruturantes dessa política, tais como o PBF, atual Programa Auxílio Brasil e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), atual Programa Alimenta Brasil.

Extinção do CONSEA Nacional

O CONSEA é um órgão de assessoramento imediato do Presidente da República para a 
formulação de políticas e definição de diretrizes e orientações para a garantia do DHAA (Brasil, 
2006).

Todavia, mesmo diante da importância dessa instância estratégica na agenda de 
construção e articulação da política de SAN, funcionando também como “caixa de ressonância 
de demandas da sociedade”, o que se observa é que por algumas vezes esse espaço não foi 
legitimado por alguns chefes de estados brasileiros (Castro, 2019).

Historicamente, o CONSEA Nacional já foi extinto por duas vezes, uma em 1995 e a 
outra em 2019 com o veto da presidência da República que ocorreu no primeiro dia do mandato 
do atual presidente (Brasil, 2019). Segundo Castro (2019), a extinção do CONSEA é 
preocupante no cenário de crise econômica aliada a uma política de austeridade fiscal marcado 
pelo desmonte de políticas sociais e pelo estancamento ou piora de indicadores sensíveis à 
degradação das condições de vida (recrudescimento da mortalidade infantil, interrupção do 
processo de diminuição da desigualdade de renda e de raça, aumento do desemprego e da 
pobreza, entre outros). Além disso, a extinção do CONSEA fragiliza o funcionamento do 
SISAN e compromete processos de garantia do DHAA.

Ressalta-se que mesmo diante a extinção do CONSEA Nacional, observou-se que o 
debate da SAN permaneceu vivo nos encontros do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (FBSSAN), criado em 1998 e no âmbito do Ministério da Saúde através 
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), criada em 1999, que recuperou e 
registrou os princípios da SAN (Castro, 2019, Alves & Jaime, 2014).

Em 2019, esse panorama não foi diferente, pois a sociedade civil organizada realizou 
inúmeros importantes movimentos a nível nacional como abaixo-assinados virtuais, 
manifestações de rua com distribuição de alimentos, o “Banquetaço”, e a manutenção da 
realização das conferências municipais e estaduais de SAN. Destaca-se que, mesmo com todos 
os movimentos da sociedade civil, esse desmonte acarreta impacto importante na articulação e 
tomada de decisão em relação à política de SAN necessitando ser urgentemente revisto (Castro, 
2019).

Redução dos editais de Segurança Alimentar e Nutricional 

A pactuação federativa ao SISAN tem como objetivo viabilizar aos estados e municípios 
contrapartida federal caracterizada pelo recebimento de recursos para apoio e aperfeiçoamento 
da gestão dos planos, de pontuação adicional para propostas de apoio a ações e programas em 
editais de chamada pública e da habilitação para apoio financeiro ao funcionamento dos 
conselhos e para a realização das conferências locais (Brasil, 2020a).

Examinando o site do antigo MDS, observou-se que entre 2013-2018 houve a abertura 
de alguns editais de SAN que se detiveram em sua grande maioria no apoio aos estados para 
implementação e a consolidação do SISAN, aperfeiçoamento das políticas de SAN, 
modernização de banco de alimentos e de centrais de abastecimentos. Todavia, não houve 
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abertura expressiva de editais para a implementação de equipamentos de SAN, tais como feiras 
de agricultura familiar, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, restaurantes populares, 
entre outros (Brasil, 2020b).

Cenário semelhante foi observado entre 2019 e 2020 no site do Ministério da Cidadania 
na seção de Desenvolvimento Social. Essa redução expressiva no quantitativo de editais 
acarreta impacto no delineamento da política de SAN e na garantia do DHAA dos mais 
vulneráveis (Padrão & Aguiar, 2018).

Redução dos equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional 

Além da redução de editais de SAN para implementação da política de SAN, observou-
se o mesmo em relação aos equipamentos de SAN, sobretudo dos restaurantes populares que 
integram a Rede de Equipamentos Públicos de SAN, composta, ainda, pelas cozinhas 
comunitárias e pelos bancos de alimentos (Padrão & Aguiar, 2018).

Os restaurantes populares se originaram na década de 1940 devido a presença da 
desigualdade social. O seu principal objetivo é promover o acesso da população urbana à 
alimentação adequada a preços acessíveis e com prioridade aos segmentos mais vulneráveis a 
fim de contribuir para a redução da IAN (Brasil, 2018).

Dentre as inúmeras informações advindas do Mapeamento de Segurança Alimentar e 
Nutricional (MapaSAN) - ferramenta de pesquisa de informações sobre a gestão do Sistema e 
da Política de SAN no âmbito dos estados e municípios brasileiros (Brasil, 2018) -, em 2014, 
no universo das unidades federativas respondentes (23 estados e Distrito Federal, com exceção 
dos estados do Amapá, Goiás e Rio Grande do Norte), foi verificada a existência de 152 
restaurantes populares distribuídos em 112 municípios. Já no ano de 2015, observou-se aumento 
de 52 restaurantes populares, chegando a um total de 204. Entretanto, em 2018 foi observada 
redução desse equipamento em aproximadamente 16% (n=52) (Brasil, 2018).

Ao especificar essa redução por região, verificou-se que o Sudeste foi a região com
maior decréscimo no número de restaurantes populares (103 em 2015 para 62 em 2018). Para 
exemplificar essa situação nessa região, será realizado breve panorama desse equipamento de 
SAN na cidade do Rio de Janeiro. O restaurante popular Betinho foi o primeiro equipamento 
inaugurado em 2000 na região da Central do Brasil que tinha acesso universal e atendia em 
torno de 3.000 pessoas por dia, no horário do almoço, com a cobrança de R$1,00 por refeição. 
Após a inauguração desse equipamento, o estado chegou a contar com mais de 15 restaurantes 
populares em funcionamento (Padrão & Aguiar, 2018). 

No ano de 2016, o estado do Rio de Janeiro chegou a servir em torno de 37.000 almoços 
por dia, nos 16 restaurantes que estavam em funcionamento, cobrando o valor de R$2,00 por 
refeição servida. Nesse mesmo ano, os restaurantes foram fechados pelo governo do estado 
devido à falta de recursos para a sua manutenção diante da crise fiscal e econômica que o estado 
atravessava desde o ano de 2015 (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 
[SEASDH], 2016). 

Destaca-se que o ocorrido representou um duro golpe para todos aqueles que tinham o 
direito à alimentação parcialmente atendido pelos restaurantes (Brasil, 2018). Atualmente, no 
estado do Rio de Janeiro, estão operando apenas três restaurantes na cidade do Rio de Janeiro 
(Bangu, Bonsucesso e Campo Grande), um em Niterói, um em Petrópolis e um em Duque de 
Caxias que foi denominado “Restaurante do Povo”. Com a redução do quantitativo desse 
equipamento, observa-se que o seu alcance reduziu drasticamente em torno de 10.900 pessoas 
por dia no estado do Rio de Janeiro (Prefeitura do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, 2020).

Em 2010, foi realizada uma pesquisa em diferentes cidades e regiões do país que teve 
como objetivo identificar o perfil socioeconômico e demográfico dos usuários dos restaurantes 
populares. No Rio de Janeiro, onde foram pesquisadas as unidades de Bonsucesso e Campo 
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Grande, foi observado que a maioria dos frequentadores desses equipamentos era do sexo 
masculino, tinha baixa escolaridade, estavam desempregados e sem renda pessoal. Ademais, 
mais de 60% dos usuários estavam em IAN moderada e grave, consistindo, portanto, um grupo 
com alta vulnerabilidade social (Padrão & Aguiar, 2018).

Destaca-se que a contribuição efetiva desse equipamento de SAN é amenizar a situação 
de IAN que atinge a parcela mais vulnerável da população. Esse equipamento é uma 
necessidade imediata e urgente que deve ser prontamente atendida, embora esse acolhimento 
não modifique as condições de vulnerabilidade dos beneficiados. O atendimento das 
necessidades sociais, cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, individual e espontânea, 
sendo orientada por princípios de justiça social, deve ser a perspectiva da política social. 
Pressupõe-se que seu alcance implique a convergência de políticas e programas de vários 
setores com capacidades para promover, na dimensão individual e coletiva, o acesso à 
alimentação adequada requerendo amplo processo de descentralização, territorialização e 
gestão social (Brasil, 2020a).

Portanto, a descontinuidade desse programa significa na prática renunciar ao
atendimento emergencial deixando os beneficiários e usuários dos equipamentos sem a devida 
e necessária proteção social, principalmente na situação de penúria que encontra a população 
mais vulnerável (Padrão & Aguiar, 2018).

Redução dos recursos para cobertura de programas estruturantes de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

A redução de recursos para cobertura de programas sociais estruturantes, tais como o 
PBF e o PAA, iniciou-se a partir de 2014 devido à recessão econômica do Brasil. Entre 2014 e 
2017, verificou-se redução de 84,6% no orçamento em relação à política de SAN no Brasil que 
girava em torno de R$ 3,7 bilhões em 2014 e passou para R$ 0,57 bilhões em 2017. Tal questão 
foi maximizada em 2016 quando o Congresso Nacional aprovou uma política de austeridade 
fiscal que limitou os gastos primários federais por 20 anos e acarretou perda da força de políticas 
sociais, com impacto na renda, na pobreza e na SAN dos brasileiros (de Souza et al., 2019).

Os programas de transferência condicionada de renda (PTCR) surgiram com o intuito 
de romper o ciclo intergeracional da pobreza, fornecendo para as famílias pobres fonte de renda 
regular mínima, condicionada à sua participação em serviços ofertados pelo estado, sendo eles 
em geral nas áreas da educação e saúde (Shei, 2013). 

O PBF foi criado no ano de 2003 e regulamentado em 2004, por meio da Lei no 
10.836/20042 e do Decreto no 5.209/2004, com base na fusão progressiva de quatro diferentes 
programas de transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e 
Auxílio Gás) (Brasil, 2004).

Esse programa atende famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, e se baseia 
em três distintas dimensões: transferência de renda, condicionalidades nas áreas de saúde e 
educação e ações complementares, que se referem a outros programas sociais que somente 
famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) podem ter acesso. Dessa forma, o PBF busca propiciar também a redução da IAN 
através do aumento da renda familiar (Brasil, 2004).

Entre 2004 e 2014, houve aumento no investimento desse programa, de 6,6 milhões para 
14 milhões, e da cobertura familiar, de 3,6 milhões de famílias para 13,8 milhões. Todavia, 
entre 2014 e 2017, houve redução de 15,3% nos investimentos (Brasil, 2020).

Ainda sobre programas estruturantes de SAN, o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e abastecimento e 
incentivar a agricultura familiar. O PAA foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho 
de 2003, que foi alterada pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentada por 
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diversos decretos, sendo que o decreto em vigor é o de nº 7.775, de 4 de julho de 2012 (Brasil, 
2012).

O PAA compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de 
licitação, e os destina às pessoas em situação de IAN e àquelas atendidas pela rede 
socioassistencial, pelos equipamentos públicos de SAN e pela rede pública e filantrópica de 
ensino. A execução do programa pode ser feita por meio de seis modalidades: compra com 
doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, incentivo à produção e ao 
consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes (Brasil, 2012).

Quanto à evolução dos recursos aplicados no PAA, segundo o texto para discussão do 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) intitulado “Programa de Aquisição de 
Alimentos e Segurança Alimentar: Modelo Lógico, Resultados e Desafios de uma Política 
Pública voltada ao Fortalecimento da Agricultura Familiar”, já foram aplicados pelo governo 
federal R$ 12 bilhões em compras do PAA desde sua criação em 2003, sobretudo na região 
Nordeste que abarca a maior quantidade de agricultores familiares (Sambuichi et al., 2019).

No período entre 2003-2018, observou-se que houve forte tendência de crescimento dos 
recursos aplicados no programa até 2006. Após esse período houve crescimento lento dos 
montantes destinados ao programa, oscilando em patamar acima de R$ 850 milhões e chegando 
a R$ 1,2 bilhões em 2012. Em 2013, porém, houve queda acentuada do volume de recursos 
aplicados, com leve recuperação em 2014, voltando a decrescer a partir de 2015. Em 2018, foi 
observado o menor valor do período quando foram aplicados apenas R$253 milhões, valor 
comparativamente menor que o aplicado no primeiro ano do programa, considerando-se a 
correção monetária (Sambuichi et al., 2019).

Segundo o IPEA, estes dados não incluíram os valores aplicados na modalidade compras 
institucionais, que opera com recursos dos próprios entes interessados e para a qual não existem 
ainda dados disponíveis, embora se estime que os valores aplicados nesta modalidade tenham 
crescido nos últimos anos (Sambuichi et al., 2019).

É importante destacar que  tanto o PBF como o PAA foram modificados pela Lei 14.484, 
de 29 de dezembro de 2021 que instituiu o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta 
Brasil, respectivamente. O Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021 regulamenta o 
Programa Alimenta Brasil e a Portaria nº 117/2021, de 2 de dezembro de 2021 dispõe sobre os 
procedimentos operacionais do Programa Alimenta Brasil, na Modalidade Compra. 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional no período de pandemia da COVID-19

O surto de uma nova doença denominada COVID-19 se espalhou rapidamente para 
outros países. Em 30 de janeiro de 2020 foi declarada emergência de saúde pública de interesse 
internacional pela OMS e no dia 3 de fevereiro de 2020, a Portaria nº 188/2020 do Ministro do 
Estado da Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional em 
decorrência da doença. A principal medida de enfrentamento da propagação da COVID-19 foi 
o distanciamento social que produziu repercussões não apenas de ordem biomédica e 
epidemiológica em escala global, mas também impactos sociais e econômicos (Walker et al., 
2020).

Os desafios da política de SAN tiveram repercussão agravada na pandemia, dado que a 
condição de IAN leve, moderada, grave já instalada foi acelerada pelo novo cenário acarretado 
pelo coronavírus. De acordo com o relatório da FAO (2019) sobre o impacto da COVID-19 na 
SAN mundial era esperado acréscimo de 130 milhões de pessoas aos 820 milhões que já viviam 
em IAN grave. Além disso, era previsto que cerca de 49 milhões de pessoas passassem a viver 
em extrema pobreza (FAO, 2019). 

O “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da 
COVID-19 no Brasil” (II VIGISAN), em sua segunda edição, analisou dados coletados entre 
novembro de 2021 e abril de 2022, a partir da realização de entrevistas em 12.745 domicílios, 
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em áreas urbanas e rurais de 577 municípios, distribuídos nos 26 estados e Distrito Federal. Foi 
utilizada a escala EBIA para avaliar a SAN e IAN leve, moderada e grave. Os resultados 
revelaram que 41,3% dos domicílios estavam em situação de SAN, enquanto em 28,0% das 
residências havia incerteza quanto ao acesso aos alimentos, além da qualidade da alimentação 
já comprometida (IAN leve). Restrição quantitativa aos alimentos ocorreu em 30,1% dos 
domicílios, dos quais 15,5% conviviam com a fome (IAN grave). Em termos populacionais são 
125,2 milhões de pessoas residentes em domicílios com IAN e mais de 33 milhões em situação 
de fome (IAN grave). A desigualdade de acesso aos alimentos se manifesta com maior força 
em domicílios rurais, sendo que 18,6% apresentaram IAN grave. Em termos geográficos, 25,7% 
das famílias em IAN grave residiam na região Norte e 21,0%, no Nordeste. 

Segundo a PNAD realizada em 2020, 17,7 milhões de pessoas não procuraram trabalho 
por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, 30,2 milhões de pessoas ocupadas 
tiveram rendimento do trabalho inferior ao que normalmente recebia e 38,7% dos domicílios 
receberam auxílio emergencial. Esses dados ratificam os impactos econômicos advindos da 
medida de isolamento social com repercussão direta na SAN dos brasileiros (IBGE, 2020). 

A tendência de recessão econômica no Brasil é uma realidade e agrava ainda mais a 
saúde de grupos populacionais em vulnerabilidade socioeconômica, trazendo novos desafios, 
como a articulação e o empoderamento de instâncias importantes para o diálogo da SAN, como 
o CONSEA, a fim de haja a participação e o controle social na formulação e execução da 
política social que são pressupostos que não podem deixar de ser exercidos sob pena de 
descaracterizar a política social, possibilitando a debilitação dos direitos e a mercantilização da 
própria política (Sumner, Ortiz-Juarez, & Hoy, 2020, Oliveira, Abranches, & Lana, 2020).

Ademais, é necessário que os gestores invistam não só na implementação dos 
equipamentos de SAN, bem como na continuidade de suas ações. Fazendo um recorte para o 
restaurante popular, importa destacar que esse programa reúne relevantes aspectos que o 
credencia como uma política social efetiva, ao se inserir em uma realidade concreta que busca 
atender uma necessidade humana, social e imediata. Logo, este programa está voltado para o 
interesse comum, e não individual e privado, sendo de fácil acesso e universal, sem mecanismos 
ou critérios de focalização e tem como perspectiva a concretização do DHAA e a proteção 
social. Também é necessário investir nas políticas sociais com impacto na renda, na pobreza, e 
na SAN dos brasileiros, tendo um olhar muito particular para os programas estruturantes de 
SAN (Padrão & Aguiar, 2018).

Em suma, a situação de IAN no Brasil não pode ser reputada isoladamente ao contexto 
atual de pandemia da COVID-19 (Ribeiro-Silva et al., 2020), dado que a política de SAN já 
apresentava inúmeros desafios. Logo, o cenário da instauração da pandemia foi considerado 
complexo, dinâmico e, apesar de ter havido diminuição do número de casos e de óbitos e 
eliminação das medidas de isolamento social, a pandemia ainda repercute na economia mundial 
e brasileira exigindo ações alinhadas e articuladas para enfrentamento dos seus inúmeros 
desdobramentos negativos que ainda afetam fortemente à SAN da população.

CAPÍTULO 3: CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS

Demografia, Trabalho, Emprego e Renda

O município de Duque de Caxias foi emancipado de Nova Iguaçu em 1943, detém 
território de 467,6 km² e ocupa a 63ª posição do país e a 8ª do estado do Rio de Janeiro em 
termos de densidade demográfica com 1.828 habitantes por km². Possui localização 
privilegiada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, especialmente por estar 
próximo ao aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) e por ser cortado por quatro 
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dos principais eixos rodoviários do Estado: rodovia Washington Luiz (BR-040), rodovia Rio 
Magé (BR-116), linha vermelha e arco metropolitano. Tem como municípios limítrofes: Rio 
de Janeiro, Magé, São João de Meriti, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Miguel Pereira. 
A hidrografia pode ser resumida em quatro bacias principais: Iguaçu, Meriti, Sarapuí e Estrela.

De acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2010, o município tinha 855.048 
habitantes, o que representava a 3ª maior população dentre as cidades do estado do Rio de 
Janeiro (IBGE, 2010). Com base na população estimada em 2010, o município de Duque de 
Caxias deteve 64,2% desse quantitativo entre pardos e negros e o quantitativo de mulheres 
(51,9%) superou o de homens (48,1%).

Na análise dos últimos 10 anos, a população estimada de Duque de Caxias teve 
crescimento linear, saindo de 861.158 em 2011 para 924.624 indivíduos em 2020 (IBGE, 
2020). Em 2021, a estimativa da população foi de 929.449 habitantes, o que representou
aumento de 0,5% (4.825 habitantes). Apesar da extensa zona rural que ocupa quase metade do 
seu território, 99,6% da população é urbana e apenas 0,4%, rural (IBGE, 2010). 

O município é oficialmente dividido em 41 bairros que são distribuídos entre quatro
distritos (1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém). O 1º distrito é o 
que possui menor área representando menos de 10% do território, mas proporcionalmente é o 
que detém maior área urbanizada e abriga 40% da população.

No outro extremo, o 4º distrito ocupa 55% do território, apresenta baixo grau de 
urbanização, extensa zona rural e detém 9% da população. O 2º distrito representa 21% do 
território, é o segundo mais urbanizado e abriga 31% da população. O 3º distrito detém 15% 
do território e 20% da população, todavia 35% do território é definido como zona rural 
(DUQUE DE CAXIAS, 2017).

Tabela 1. População de Duque de Caxias distribuída por distritos de acordo com a situação do 
domicílio e taxas de urbanização

Unidade

territorial

População

total

População 
urbana

População 
rural

Taxa de 
urbanização

Município

Duque de Caxias

855.048 852.138 2.910 99,66%

1º distrito

(Duque de 
Caxias)

427.306 427.306 - 100%

2º distrito

(Campos Elíseos)

131.101 131.101 - 100%

3º distrito 
(Imbariê)

235.470 235.102 368 99,84%

4º distrito 
(Xerém)

61.171 58.629 2.542 95,67%

Fonte: Atlas Brasil 2013 - Censo 2010 (https://datapedia.info/cidade/2838/rj/duque-de-caxias#pop)
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O município de Duque de Caxias tem como base do seu crescimento econômico o refino 
do petróleo operado na refinaria de Duque de Caxias (REDUC) que está localizada no 2º 
distrito. Além dessa atividade, o município teve grande crescimento nos últimos anos com a 
indústria e o comércio que se tornaram suas principais atividades.

A quantidade de salários médio mensal recebida no município é calculada pela razão 
entre o salário-mínimo do ano no país e o salário médio do município em reais. Em Duque de 
Caxias, a quantidade de salários médio mensal do município (em salários-mínimos) foi entre 
3,2 salários em 2010 e 2,9 em 2018.

Em relação à renda per capita média de Duque de Caxias, observou-se que na última 
década essa passou de R$ 463,23 reais em 2000 para R$ 592,81 reais em 2010, representando 
crescimento de 2,9%. Um ponto muito importante é que a renda per capita na área rural foi de 
R$250,00 reais e na área urbana foi de R$ 478,20 reais (IBGE, 2010). Além disso, verificou-
se, de acordo com o Censo (2010), que o percentual da população rural em extrema pobreza foi
superior (8,6%) em relação à população urbana (6,1%).

Outro ponto que merece destaque é que em 2010, 242.720 habitantes foram 
classificados vulneráveis à pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 
R$250,00 reais e 24.161 habitantes na linha extrema da pobreza (renda domiciliar per capita 
inferior a R$70,00 reais) (IBGE, 2010).

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos 
numa determinada região durante um período determinado. Em 1999, o município de Duque de 
Caxias detinha 0,8% do PIB do Brasil, e em 2002, esteve no 6º lugar do ranking do PIB 
brasileiro com 1%. No último ano da divulgação do PIB municipal pelo IBGE, em 2017, o PIB 
a Preços Correntes do município foi de 40.892.161, representando 6,1% do estadual 
(671.362.364), o que resultou na segunda colocação entre os 92 municípios do Estado do Rio 
de Janeiro.

O PIB Per Capita é calculado entre a razão entre o PIB a Preços Concorrentes e a 
população estimada. Em 2011, o município de Duque de Caxias iniciou com R$ 25822 e chegou 
a R$ 45.895 em 2017, correspondendo ao aumento de 77,7% (R$20.072), sendo assim, o 
município foi o 6° maior PIB Per Capita da Região Metropolitana e o 17° maior do Estado do 
Rio de Janeiro. E na última divulgação do IBGE, o PIB Per Capita foi de R$45.490,61, como 
mostra o gráfico 1.

Gráfico 1. Evolução do produto interno bruto per capita de Duque de Caxias, entre 2010 e 2018

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018.
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Apesar desse elevado PIB per capita, ele não reflete sozinho o avanço de uma população. 
Por isso, utiliza-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que pretende ser uma medida 
geral, sintética do desenvolvimento humano, e considera características sociais, culturais e 
políticas que influenciam a qualidade da vida humana (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, 2010). Este índice é obtido pela média aritmética simples de três subíndices, 
referentes às dimensões Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDH-Educação) e 
Renda (IDH-Renda) que varia entre 0 (pior) e 1 (melhor). Quanto mais próximo do valor 1, 
maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou da região.

No ano de 2000, o IDH de Duque de Caxias foi de 0,753 e ocupou a 8ª posição entre os 
15 municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Na época do Censo 2010, 
o IDH do município obteve uma pequena redução para 0,711.
Gráfico 2. Evolução do índice de desenvolvimento humano de Duque de Caxias, entre 1991 e 
2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Além do PIB e do IDH, é importante avaliar o Índice de Gini, que é um instrumento que 
mede a desigualdade social existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, é utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado 
grupo. O índice de Gini varia entre zero (igualdade perfeita) e um (desigualdade total). Em 
Duque de Caxias, esse índice em 2000 foi 0,50 e em 2010, 0,46. Tais valores demonstram que 
existe desigualdade de renda no local e que não houve mudança considerável ao longo dos 
últimos anos (Censo 1991 a Censo 2010).

Em relação aos dados de emprego no município, no ano de 2020, em decorrência da 
pandemia da COVID-19, o saldo do emprego formal em Duque de Caxias foi de - 2,252 entre 
janeiro e setembro. Na análise mensal, o município teve percentual elevado de desligamentos 
em relação às admissões em cinco dos nove meses de 2020, com o pior resultado em abril de 
2020 (- 2.749) e o melhor saldo em agosto de 2020 (2.105). Os desligamentos apresentaram 
queda de janeiro (4.531) para fevereiro (4.013), mas cresceram em março (4.374) que foi o
início do período pandêmico. As admissões aumentaram em fevereiro (5.200) em relação a 
janeiro (4.794), mas apresentaram quedas em março (3.983) a abril (1.639). De abril a julho, as 
admissões mensais ficaram abaixo de 3.000. O mês de agosto (5.336) teve o maior número de 
admissões, já em setembro (3.693) houve redução em relação ao mês anterior.
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Meio Ambiente, Saneamento e Acesso à Água

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal (SMMAPA) é 
responsável por serviços de execução do licenciamento ambiental de atividades potencialmente 
poluidoras; com relatórios de vistoria e parecer técnico para expedição das licenças solicitadas, 
execução de fiscalização ambiental, inclusive das áreas verdes, cumprimento das leis 
ambientais, análise, aprovação e fiscalização de projetos de recuperação ambiental sob a 
competência desta secretaria.

A SMMAPA atende as solicitações de supressão e poda de árvores que estão em risco 
de queda ou não, auxilia o corpo de bombeiros em determinadas ações emergências 
principalmente em dias chuvosos, vistorias em áreas públicas e particulares. Atua também 
promovendo educação ambiental, campanhas educativas e na execução de programas 
permanentes de formação e mobilização para a defesa do meio ambiente, tudo isso 
articuladamente às unidades de ensino municipais, estaduais e particulares instaladas no 
município e em cooperação com a SME.

Tem em sua estrutura unidades de conservação criadas pelo poder público municipal, 
sendo elas a Área de Proteção Ambiental do São Bento (2° distrito), os Parques Naturais 
Municipais da Caixa d’Água (2° distrito) e da Taquara (3° distrito) e a Reserva Biológica do 
Parque Equitativa (3° distrito). De acordo com a SMMAPA, o horto municipal distribuiu 6890 
mudas de plantas, em 2021, em eventos de educação ambiental realizados em datas 
comemorativas.

Outra informação que pode ratificar a vulnerabilidade dos moradores do município de 
Duque de Caxias se detém em relação ao atendimento de água, coleta de esgoto e de resíduos 
sólidos. De acordo com os dados da Plataforma Municípios e Saneamentos, que reúne dados 
advindos do IBGE, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), chama muito atenção o fato de que, em 2019, 
18,61% da população caxiense não teve acesso à água, 76,53%, sem acesso ao esgoto e 0,11% 
sem coleta de lixo. Segundo a SMMAPA, a abrangência da coleta seletiva realizada pela 
cooperativa Recicla Verde é de cerca de 1% dos domicílios no município.

Ressalta-se que a associação entre a IAN e a insegurança hídrica é incontestável. O 
documento “The State of Food and Agriculture 2020” da FAO apontou que “melhorar a gestão 
da água, apoiada por uma governança eficaz e instituições fortes, incluindo a segurança da posse 
e direitos, será crítica para garantir a SAN globalmente". Segundo o “Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” (VigiSAN), a 
proporção de domicílios rurais com habitantes em situação de fome dobra quando não há 
disponibilidade adequada de água para a produção de alimentos (de 21,8% para 44,2%). Esse 
dado nacional é relevante para repensar a importância do abastecimento hídrico no município 
de Duque de Caxias, sobretudo na região rural que é reconhecidamente detentora de 
vulnerabilidade social (Quadro 1).
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Figura 1: Quantitativo da população do município de Duque de Caxias sem acesso a água, 
esgoto e coleta de lixo

Fonte: www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rj/duque-de-caxias

Em relação ao uso de agrotóxicos, observa-se que os registros vêm crescendo ano a ano 
no país desde 2016, evidenciando retrocessos em relação ao uso de pesticidas, comprometendo 
a saúde das pessoas e do meio ambiente, aumentando os riscos de IAN e assumimento a 
dianteira mundial no uso de agrotóxicos. Em 2019 o governo federal liberou o uso de mais 52 
substâncias e em 2020, de mais 493 pesticidas. O Brasil encerrou 2021 com a liberação de 562 
agrotóxicos que foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), maior número da série 
histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura. Além desses recordes de registros de 
agrotóxicos, em 2022, foi aprovado na câmara de deputados o projeto de Lei n. 6299/02, 
também conhecido como “PL do Veneno”, que tem como objetivo facilitar a aprovação e o uso 
de agrotóxicos no Brasil. Esse PL do Veneno ainda será votado no Senado.

Em Duque de Caxias não foram encontrados dados oficiais em relação ao uso dos 
agrotóxicos tanto na área rural quanto na urbana, como também não são conhecidos os seus 
efeitos na saúde do produtor agrícola. Essa precariedade de dados evidencia a necessidade de 
um olhar mais atento para essa questão que é considerada urgente para a saúde humana e a 
sustentabilidade ambiental.

Em suma, apesar de o município ter o 2º maior PIB Per a Preços Correntes e no PIB 
Valor Adicionado Bruto em 2017 no estado do Rio de Janeiro, e possuir a 4º maior população 
estimada do estado do Rio de Janeiro em 2020, os indicadores socioeconômicos gerais do 
município de Duque de Caxias evidenciam a existência de forte contraste da distribuição de 
renda entre a população.

Assistência Social e Direitos Humanos

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (2004), a partir da Constituição 
Federal de 1988, é reconhecida como política pública, direito do cidadão e dever do estado. 
Essa política integra a saúde, a previdência social e compõe o tripé da seguridade social. A
PNAS foi regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993 que foi atualizada pela Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que 
integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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Essa política tem como pilar a proteção Social básica e a proteção social especial. O 
departamento de proteção social básica, responsável pela gestão e execução de serviços 
socioassistenciais, possui caráter preventivo, pautado na defesa e garantia dos direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Os serviços de proteção social 
básica são executados pelos centros de referência de assistência social (CRAS).

O CRAS é a porta de entrada da assistência social. É um local público e tem como 
objetivo fortalecer a convivência com a família e com a comunidade através da construção de 
soluções junto à comunidade para o enfrentamento de problemas comuns (falta de 
acessibilidade aos deficientes, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, ausência 
de espaços de lazer, cultura, entre outros). Além disso, no CRAS as pessoas são orientadas sobre 
os benefícios assistenciais (programas de transferência de renda, como o benefício de prestação 
continuada (BPC), e podem ser inscritas no CadÚnico para programas sociais do governo 
federal. Em Duque de Caxias existem onze CRAS distribuídos nos quatro distritos, quatro no 
1º distrito; três no 2º; três no 3º e um no 4º distrito, onde são atendidas mensalmente 37.064 
pessoas.

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras 
(PNAS, 2004). Esse tipo de proteção compreende a média e alta complexidade. Na média 
complexidade, os serviços oferecidos são as famílias e aos indivíduos com seus direitos 
violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Na alta 
complexidade, os serviços oferecidos são aqueles que garantem proteção integral – moradia, 
alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 
comunitário. Os serviços de proteção social especial são executados pelos centros de referência 
especializado de assistência social (CREAS).

O CREAS é uma unidade pública que atende famílias e pessoas que estão em situação 
de risco social ou tiveram seus direitos violados, tais como: violência física, psicológica e 
negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar; situação de rua; abandono; 
trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de 
condicionalidades do PAB entre outros.

Em Duque de Caxias são atendidas mensalmente, aproximadamente, 2706 pessoas nos 
CREAS. Em relação à distribuição desses equipamentos por distrito, verifica-se que existem 
três CREAS no município, um no 1º distrito, um no 2º e um no 3º. É importante ressaltar que 
no 4º distrito não há essa unidade pública de assistência social.

A proteção social especial no município também é responsável por diversas unidades, a 
saber: Casa Social Renascer; Casa Social Reviver; Casa Comunitária; Equinovida, Centro de 
Restituição e Cidadania pela Vida, Casa Futuro Feliz e Centro de Referência Especialização 
para População de Rua (Centro POP). A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 
(SMASDH) possui outros equipamentos como o Centro de Convivência do Idoso; CEANs; 
CRHomem; Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso, possui a relevante parceria com o 
Governo de Estado no Centro de Cidadania – LGBTQI+ e oferece vários outros serviços.

Em relação aos equipamentos de SAN (banco de alimentos, restaurantes populares, 
cozinhas comunitárias, entre outros), observa-se que a redução do número de editais a nível 
nacional impactou diretamente a implementação desses equipamentos em Duque de Caxias. É 
importante informar que durante o quadriênio da vigência do 1º PLAMSAN não foi 
implementado equipamentos de SAN no município.

É importante ressaltar que em 2017 houve a desativação do restaurante popular Dom 
Helder Câmara de Duque de Caxias por conta da crise enfrentada pelo estado do Rio de Janeiro  
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(Amaral et al., 2021). Porém, esse equipamento de SAN foi reinaugurado em março de 2021, 
especialmente devido ao aumento da IAN com a pandemia da COVID-19. De acordo com os 
dados da SMASDH são servidos 2000 cafés da manhã e 2000 almoços por dia, de segunda a 
sexta-feira. O custo médio para o preparo do café da manhã e almoço é de R$1,59 e R$6,75 
reais, sendo cobrado para o beneficiário R$ 0,50 e R$ 1,00 real, respectivamente.

No município de Duque de Caxias, o total de famílias inscritas no CadÚnico em 
setembro de 2021 foi de 121.289 dentre as quais 66.663 tinham renda per capita familiar de até 
R$89,00; 12.989, entre R$89,01 e R$178,00; 18.437, entre R$178,01 e meio salário-mínimo e 
23.200 tinham renda per capita acima de meio salário-mínimo.

O PBF, atual PAB, beneficiou, no mês de outubro de 2021, 62.088 famílias, 
representando cobertura de 101,4% da estimativa de famílias pobres no município. O valor total 
transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$3.766.532,00 
por mês.

Em relação às condicionalidades desse programa, observou-se que o acompanhamento
da frequência escolar no bimestre de novembro de 2019 atingiu o percentual de 87,6%, para 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 36.693 alunos acompanhados em 
relação ao público no perfil equivalente a 41.903. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual 
atingido foi de 79,9%, resultando em 8.218 jovens acompanhados de um total de 10.288.

O acompanhamento da saúde das pessoas beneficiadas pelo PBF (crianças até 7 anos e 
mulheres de 14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, foi reduzido, dado que atingiu 
apenas 35,5%, frequência que equivale a 28.446 pessoas de um total de 80.036 que compunham 
o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS, é a garantia de um salário-mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior 
a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No município de Duque de Caxias, 
em 2021, 27.076 pessoas receberam o BPC, sendo que desse total 18.052 eram idosos e 9.024 
deficientes.

Educação

A situação da educação de uma região pode ser indicada através da proporção de 
crianças e jovens em idade escolar que estejam frequentando as unidades escolares ou que já 
tenham concluído os ciclos da alfabetização. Esses dados compõem o índice de 
desenvolvimento humano municipal da educação (IDHM) que em 2010 apresentou a pontuação 
de 0,624 que levou o município a ocupar a posição 1574 no ranking nacional.

A educação é um determinante da SAN e IAN. Por isso, é importante acompanhar as 
tendências expressas por alguns de seus principais indicadores. De acordo com os dados de 
2021, disponibilizados pela SME, o município possui 179 unidades escolares, sendo 7 CCAIC, 
28 creches e 144 escolas municipais. Também conta com 12 unidades escolares com educação 
no campo que atendem educação infantil, educação fundamental e educação de jovens e adultos. 
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Quadro 2. Quantitativo de unidades escolares (CCAIC, creches e escolas municipais) 
distribuídas por distrito no município de Duque de Caxias, 2021

Unidades Escolares

Unidades 
escolares

CCAIC Creches Escolas 
Municipais/CIEPs

1º Distrito 65 2 16 47

2º Distrito 56 2 6 48

3º Distrito 33 1 4 28

4º Distrito 25 2 2 21

TOTAL 179 unidades 7 unidades 28 unidades 144 unidades

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SME), 2021

Com base no quadro 3, observa-se que as escolas municipais não estão distribuídas de 
forma igualitária nos quatro distritos de acordo com o contingente populacional. O 2º e 4º 
distritos detêm o maior quantitativo de unidades escolares. Essa questão pode ser explicada pelo 
menor tamanho populacional desses locais demonstrando que é inadequada a distribuição de 
unidades escolares no 1º e no 2º distrito considerando o tamanho populacional.

Quadro 3. Distribuição das unidades escolares por distrito considerando o tamanho 
populacional, 2021

Número de Unidades Escolares

1º distrito Duque de Caxias (65/427.306) x 10.000 = 1,5* 1,5 Unidades escolares

2º distrito Campos Elíseos (56/131.101) x 10.000 = 4,3* 4,3 Unidades escolares

3º distrito Imbariê (33/235.470) x 10.000 = 1,4* 1,4 Unidades escolares

4º distrito Xerém (25/61.171) x 10.000 = 4,1* 4,1 Unidades escolares

*(Número de unidades escolares por distrito/população do distrito) x 10.000 moradores

Quanto ao número de estudantes, no ano letivo de 2021, o município atendeu 72.725 
estudantes e forneceu aos mesmos 104.305 refeições, conforme descrito nos quadros 4 e 5.
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Quadro 4. Número de estudantes atendidos pelo Sistema Municipal de Educação 2021

Modalidade de ensino Número° de estudantes

Creche (1 a 4 anos) 3974

Ensino Fundamental (6 a 14 anos) 63385

Educação de Jovens e Adultos 5366

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SME)

Quadro 5. Número de usuários das creches e do ensino fundamental que recebem café da 
manhã, almoço e jantar em Duque de Caxias, 2021

Creches Ensino Fundamental

Café da manhã 3974 29010

Almoço 3974 58019

Jantar 3974 5366

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SME)

É importante destacar que Duque de Caxias é o único município no Brasil que instituiu 
as unidades CCAIC que são espaços de extrema relevância para a educação infantil e para a 
garantia da SAN de crianças entre 1 e 5 anos e 11 meses. Atualmente, as crianças são 
matriculadas nesse equipamento após avaliação antropométrica realizada por profissionais da 
SMS e SME.

No plano municipal de educação (2015-2025) consta como uma das diretrizes: “eliminar
o índice de desnutrição infantil, com trabalho desenvolvido nas unidades CCAIC, sendo 
garantido o trabalho pedagógico pela SME, e os atendimentos médico, nutricional e social pelas 
SMS e SMASDH”. Observa-se, portanto, o reconhecimento do setor de educação no seu 
documento de gestão que essas unidades configuram uma política pública intersetorial desde a 
sua concepção.

Reconhecendo a importância histórica e estratégica das unidades CCAIC para a 
promoção do DHAA do município, o DESANS vem envidando esforços no sentido de 
promover discussões intersetoriais para a construção de estratégias de monitoramento, 
aprimoramento e defesa desta iniciativa pública que representa uma conquista de toda a 
população caxiense. Por isso, ao longo dos anos, o DESANS em parceria com os profissionais 
da SME, das próprias unidades CCAIC e com profissionais de algumas universidades públicas 
e privada já realizaram quatro censos com os alunos e familiares em 2010/2011, 2014, 2015 e 
2017 com o objetivo de realizar a avaliação antropométrica dessas crianças e socioeconômica 
de suas famílias. 
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Destaca-se que em 2010/2011 e 2017 foram avaliados os dados antropométricos e 
socioeconômicos e que nos demais momentos foram avaliados os dados antropométricos. Estes 
levantamentos têm revelado inúmeros problemas relacionados ao acompanhamento e 
diagnóstico nutricional das crianças matriculadas, dentre esses se destacam: 1) avaliação 
antropométrica: grande parte dessas crianças já tinha o comprimento/estatura comprometido 
demonstrando que havia a ocorrência de desnutrição crônica; 2) avaliação socioeconômica: a 
vulnerabilidade social se perpetua ao longo dos anos: falta de filtro de água, problemas com 
saneamento básico, não inserção de famílias elegíveis em programas do governo federal, tais 
como o PAB, entre outros.

Com base nos resultados obtidos foi proposto a regularidade das avaliações nutricionais, 
a realização de treinamento dos profissionais envolvidos no cuidado dessas crianças e a 
implementação de um manejo nutricional, já que não é possível nesse cenário atender as 
demandas nutricionais de forma coletiva.

Vale destacar que o Brasil vivencia o fenômeno da transição nutricional que é marcado 
pelo aumento da prevalência de excesso de peso e redução do baixo peso. Pelo fato de as 
unidades CCAIC terem como premissa atender crianças em desnutrição e ou em risco 
nutricional, é de extrema importância avaliar o perfil nutricional periodicamente para que seja 
realizado o manejo nutricional.

Além do processo de ingresso nas unidades CCAIC ser diferenciado das demais creches 
do município, a alimentação dessas crianças também é. Observa-se que o aporte calórico dos 
cardápios nessas unidades é maior em relação às demais creches e escolas de ensino 
fundamental com estudantes da mesma faixa etária. Pelo fato dessas crianças e famílias terem 
dificuldades financeiras, o município durante os primeiros anos de implementação dessa 
política pública ofertava cestas básicas mensalmente às famílias. Há alguns anos, apesar do 
cenário de IAN persistir entre grande parte dessas famílias, as cestas básicas não estão sendo 
distribuídas.

A alimentação escolar do município é viabilizada com verba do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e recursos próprios. Destaca-se que o fornecimento da 
alimentação escolar é realizado por quatro empresas terceirizadas. Nas creches e nas unidades 
CCAIC são servidas quatro refeições (desjejum, almoço, lanche e jantar). No 1º turno do ensino 
fundamental é ofertado o desjejum e almoço. E no 2º turno, apenas o almoço.

A elaboração dos cardápios de todas as unidades escolares da rede municipal é realizada 
por uma responsável técnica que faz parte da coordenadoria de alimentação escolar (CAESC) 
da SME. Dentre as muitas atribuições desta coordenadoria, se destacam: supervisão da 
produção e oferta da alimentação escolar, compra institucional de gêneros alimentícios, 
avaliação antropométrica para acompanhar o estado nutricional e realização de ações de EAN 
bimestralmente nas unidades escolares. Os temas de EAN são escolhidos pela equipe técnica 
de acordo com as necessidades observadas em visitas as unidades, sendo que um dos temas 
abordados se detém nas estratégias intersetoriais de combate à obesidade e promoção da 
alimentação adequada e saudável.

Destaca-se que o município tem se empenhado para utilizar, no mínimo, 30% da verba 
do PNAE na aquisição de produtos da agricultura familiar, como previsto na Lei n. 11.947/2009.  
Para alcançar esse objetivo, foi realizada chamada pública em 2017, onde foi atingido 28% do 
valor do PNAE com aquisição e entregas de produtos da agricultura familiar nas unidades 
escolares. E em novembro de 2021, foi realizada segunda chamada pública com a entrada de 
duas cooperativas, a saber: Cooperativa de Agricultores e Agricultoras de Rio Pardo (Coopario), 
com sede em Paracambi e Cooperativa dos Agricultores Familiares e Empreendedores 
Familiares Rurais (Coopafer), em Sumidoro. As entregas dos produtos desta chamada estão 
sendo realizadas em 2022.

Em 2021, a SME criou a Comissão Especial de Agricultura Familiar formada por 
representantes da SME, da Secretaria Municipal de Agricultura (SMA), do DESANS, do  
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conselho de alimentação escolar (CAE), representando avanço na forma de implementar uma 
política intersetorial tão imprescindível para a garantia da SAN e do DHAA no município de 
Duque de Caxias.

O município conta ainda com os Programas Saúde na Escola (PSE), Crescer Saudável 
e Mãos à Horta que contribuem para promoção da alimentação adequada e saudável e cuidados 
com a saúde no ambiente escolar.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio 
de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde com vistas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 
pública de ensino. O público beneficiário do PSE são os estudantes da educação básica, gestores 
e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, 
estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica e da educação de jovens e 
adultos (EJA). São realizadas as ações previstas pelo PSE de acordo com a pactuação da equipe 
de saúde da família (ESF) e da escola. Em 2021 foram pactuadas 83 unidades escolares no PSE, 
sendo que 74 escolas são municipais e 9 estaduais, apresentando alcance maior em relação ao 
ciclo 2019/2020 momento que foram atendidas 63 escolas localizadas no município perfazendo 
um total de 33.684 educandos.

O Programa Crescer Saudável tem o objetivo de contribuir para o enfrentamento da 
obesidade infantil por meio de ações a serem realizadas no âmbito do PSE em crianças 
matriculadas na educação infantil e ensino fundamental I. Em 2021, esse programa atendeu 
crianças matriculadas em 19 creches, sendo 11 localizadas no 1º distrito, três no 2º distrito, três 
no 3º distrito e duas no 4º distrito realizando diferentes atividades, tais como: avaliação do 
estado nutricional e dos marcadores de consumo alimentar dos alunos; atividades lúdicas para 
estimular alimentação adequada e saudável; ações coletivas de práticas corporais para 
incentivar e despertar interesse em exercícios físicos; atendimento individual realizado por 
profissionais/estagiários de nível superior para identificar casos de obesidade 
infantil; atividades em grupo sobre saúde bucal, escovação dental supervisionada e aplicação 
de flúor em crianças a partir de 3 anos; contação de histórias com personagens para motivar e
prevenir doenças bucais. No ciclo 2019/2020 foram pactuadas 52 escolas e um total de 
atendimento de 18.866 educandos. Na ocasião, o município atingiu a meta 75,87% no indicador 
1 (nº de crianças menores de 10 anos com estado nutricional avaliado no ano corrente no Sisvan) 
e recebeu 75% do recurso.

Além dos programas citados, a SME lançou o projeto Mãos à Horta, em julho de 2019, 
com respostas promissoras. A participação dos estudantes no processo é integral dado que vai 
desde o plantio das sementes até a colheita. A SME conta ainda com apoio de pessoas com 
experiência em manejo de hortas que atuam junto aos docentes como monitores. A comunidade 
escolar participa através de atividades práticas do recolhimento de garrafas pets para 
reutilização na construção dos canteiros, no preparo e na adubação da terra realizada com folhas 
secas. Também colaboram na construção dos canteiros, no plantio e na colheita dos alimentos. 
As atividades são realizadas pelos professores regentes através de atividades interdisciplinares. 
Atualmente, sete escolas participam do projeto com plantio e colheita de hortaliças e temperos 
que são utilizados na alimentação escolar:

• Creche Ubaldina Alves da Silva (1º distrito)       
• Creche Tereza de Lisieux (1º distrito)
• EM Romeu Menezes (1º distrito)
• Creche e Pré Escola Municipal Maria José da Conceição (1º distrito)
• Escola Municipal Professora Maria Anger Dias Guarino ( 2º distrito)
• Creche Irmã Arnalda da Silva Neves (3º distrito)
• CIEP 338 Professora Célia Rabelo (4º distrito)
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Vale ressaltar que Duque de Caxias ainda não alcançou as metas propostas para o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que varia de 0 a 10, para os anos iniciais e 
finais do ensino fundamental. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar 
obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb). O. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas 
dimensões: se o sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade 
no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao 
contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações 
indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.

O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da 
educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica 
que tem estabelecido como meta para 2022 alcançar média 6 – valor que corresponde a um
sistema educacional de qualidade comparável ao de países desenvolvidos.

Figura 2. Desempenho e metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre 2005
e 2021

Saúde, nutrição e acesso aos serviços de saúde

Os relatórios públicos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) têm 
por objetivo avaliar a situação de saúde e nutrição por fases da vida (crianças até cinco anos 
incompletos, crianças de cinco até 10 anos incompletos, adolescentes (10 a 20 anos 
incompletos), adultos (20 a 59 anos), idosos e gestantes. 

Com base nas informações coletadas no SISVAN, em 2020, observou-se que 4,2% das 
crianças entre 0 a 5 anos residentes em Duque de Caxias tinham muito baixo peso para idade e 
7,8% tinham elevado peso para idade. Semelhantemente, as crianças entre 5 a 10 anos também 
tinham o mesmo percentual para o baixo peso para idade (4,2%), porém notou-se que nesse 
grupo o percentual de peso elevado para idade (11,1%) foi superior ao grupo de crianças 
menores. Entre os adolescentes, verificou-se que 35,3% apresentaram excesso de peso e apenas 
1,37%, magreza acentuada. No grupo de adultos, a prevalência de excesso de peso foi duas 
vezes superior em relação aos adolescentes (70,2%) e entre idosos foi de 58,8%. Entre as 
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gestantes, 15,1% apresentaram baixo peso, todavia chama atenção o percentual elevado de 
excesso de peso (55%) (SISVAN, 2020).

Em 2022, foi observado que o excesso de peso tem maiores percentuais a partir da 
adolescência, dado que foi verificado que 41% desse grupo em um universo de 39 adolescentes 
apresentaram sobrepeso ou obesidade. Também foi observado que cerca de 101 (35,82%) 
adultos apresentaram sobrepeso e que 106 (37,67%) foram diagnosticados com obesidade em 
seus diferentes graus (I, II, III). Na população idosa avaliada também prevaleceu o sobrepeso 
(54,84%). É importante destacar que esses dados não refletem a realidade do local dado que o 
quantitativo de pessoas que tiveram sua avaliação antropométrica inserida no SISVAN foi 
muito baixo.

Para que a avaliação nutricional seja efetivada em todos os ciclos de vida são necessários 
ajustes nos fluxos, desde a garantia de equipamentos antropométricos em bom estado de uso e 
manutenção em todas as unidades, adequada aferição das medidas de peso e estatura,  realização 
do diagnóstico nutricional, e  registro nos instrumentos pertinentes, como as fichas de 
atendimento individual do e-SUS, caderneta da criança, adolescente, gestante e idoso e 
prontuários, e a ação do profissional de saúde frente ao distúrbio nutricional detectado. Além 
do estado nutricional, as fichas de marcadores de consumo alimentar do SISVAN ainda são 
pouco utilizadas, sobretudo pelas equipes da ESF.

Entre 2020 e 2022, observou-se que prevalece o excesso de peso em todas as fases do 
ciclo de vida, o que ratifica a ocorrência do fenômeno denominado transição nutricional que 
consiste na queda acentuada da desnutrição e crescente aumento da prevalência do sobrepeso e 
da obesidade (MARQUES et al., 2007). Mesmo diante desses dados alarmantes, o município 
na figura da SMS não participa de nenhuma ação ou estratégia intersetorial de combate à 
obesidade e promoção da alimentação adequada e saudável. Em 2020, o município participou 
do Curso "Enfrentamento da Obesidade na Agenda Local: curso para gestores e atores do 
controle social", realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e parceiros, 
com seis profissionais, que elaboraram um Plano de Advocacy. Porém, o plano ainda não foi 
colocado em prática.

É importante destacar que no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(SMEL) são realizadas diversas atividades esportivas e de lazer por 60 profissionais de 
educação física em polos distribuídos nos quatro distritos de Duque de Caxias. Tais atividades 
visam reduzir a prevalência da obesidade e melhorar a qualidade de vida da população. Além 
dessas atividades, os nutricionistas desta secretaria oferecem atendimentos à população em 15 
dos 25 pólos como também divulgam informações referentes aos benefícios da alimentação 
saudável associada a realização da atividade física.

Quadro 6. Quantitativo de polos do Programa Aqui Tem Esporte por distrito no município de 
Duque de Caxias

Polos do Programa Aqui Tem Esporte

1º distrito Duque de Caxias 3 pólos

2º distrito Campos Elíseos 4 pólos

3º distrito Imbariê 15 pólos

4º distrito Xerém 3 pólos
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Outro indicador de saúde e nutrição é a taxa de mortalidade infantil. Em Duque de 
Caxias, observou-se que em 1000 nascidos vivos, 16,4 morreram no primeiro ano de vida em 
2019. As internações devido às diarreias foram de 0.3 para cada 1.000 habitantes.

Com relação às doenças relacionadas às deficiências de micronutrientes, a Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, foi um 
inquérito de abrangência nacional que realizou a avaliação de biomarcadores sanguíneos do
estado nutricional. Essa pesquisa produziu evidências sobre as prevalências de anemia e de 
deficiência de vitamina A em crianças menores de 5 anos, cujas estimativas foram, 
respectivamente, de 20,9% e 17,4%. Mais recentemente, foi realizado, entre fevereiro de 2019 
e março de 2020, um inquérito populacional de base domiciliar com uma amostra probabilística 
de crianças menores de 5 anos distribuídas em 123 municípios dos 26 Estados da Federação e 
no Distrito Federal. Observou-se que as prevalências de anemia e anemia ferropriva no Brasil 
foram de 10,0% e 3,5%, respectivamente, de deficiência de vitamina A foi de 6,0%, de vitamina 
B12 foi de 14,2%, de vitamina D foi de 4,3% e de zinco foi de 17,8% (ENANI, 2019).

Não existem dados em relação ao quantitativo de crianças do município de Duque de 
Caxias com deficiência de micronutrientes. É importante apontar que o programa de 
suplementação de ferro não foi implantado no município de Duque de Caxias. Já em relação ao 
programa de suplementação de vitamina A, a SMS informou que em 2020 foram administradas 
3.975 doses e, até outubro de 2021, foram administradas 3.334 doses.

O aleitamento materno, que deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, é 
necessário para a garantia da saúde e desenvolvimento adequado das crianças. O Brasil adota 
as recomendações internacionais de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e continuado 
até o segundo ano de vida (BRASIL, 2009a). Mesmo com a importância do aleitamento 
materno, no município não houve credenciamento de unidade básica amiga da amamentação 
(IUBAAM) na vigência do 1º PLAMSAN. É importante destacar que no SISVAN em 2022 não 
existem dados referentes ao aleitamento materno exclusivo de recém-nascidos menores de 6 
meses e aleitamento materno continuado de crianças entre 6 e 23 meses.

A vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Essa ação abrange o 
controle de bens de consumo e prestação de serviços que, direta ou indiretamente, se relacionam 
com a saúde. Em Duque de Caxias são fiscalizados, mensalmente, em média, 75 
estabelecimentos localizados nos quatro distritos sanitários do município. É importante destacar 
que esse setor conta com apenas 17 profissionais. Em 2020, devido à pandemia, foram 
priorizadas as reclamações acerca dos Protocolos de Prevenção para COVID-19, demanda 
oriunda do Ministério Público e Ouvidoria municipal.

A EAN é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, 
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e 
voluntária de hábitos alimentares saudáveis no contexto da garantia do DHAA. Em Duque de 
Caxias são realizadas inúmeras atividades de EAN no PSE, Crescer Saudável e especialmente 
no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) onde ocorrem salas de espera e grupos de 
educação em saúde. Devido à pandemia, desde o início de 2020 as atividades coletivas foram 
suspensas.

Atenção básica no município de Duque de Caxias

A atenção básica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Orienta-se pelos princípios 
da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, 
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da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 
As unidades básicas de saúde (UBS) são consideradas potenciais espaços de educação, 
formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica 
(PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017). As UBS são consideradas a porta 
de entrada do usuário no SUS.

O município de Duque de Caxias possui oito UBS localizadas em Sarapuí, Antônio
Granja, Barão do Amapá, Alaíde Cunha, José Camilo, Edna Salles, José de Freitas e Figueira e 
40 unidades de saúde da família, sendo três delas alocadas dentro de UBS. A cobertura 
populacional da atenção básica como um todo foi de 45,41%.

De 2017 para 2020 houve ampliação de 77 equipes para 85 equipes de saúde da família. 
Com a mudança na forma de financiamento na APS a partir da publicação da portaria nº 
2979/2019 que instituiu o programa previne Brasil, a cobertura da ESF nos municípios passou 
a ser contabilizada pela população total cadastrada. Abaixo apresentamos a evolução cadastral 
de 2018 até o momento (Fonte: Sisab):

• 3º quadrimestre de 2018: 40.743 usuários cadastrados
• 3º quadrimestre de 2019: 44.684 usuários cadastrados
• 3º quadrimestre de 2020: 58.518 usuários cadastrados
• 1º quadrimestre de 2021: 75.847 usuários cadastrados

Quadro 7. Número de unidades básicas de saúde de acordo com a população dos distritos do 
município de Duque de Caxias

Número de unidades básicas de saúde (UBS) pela população do distrito

1º distrito Duque de Caxias (15/427.306) x 10.000 = 0,35* 0,35 UBS

2º distrito Campos Elíseos (9/131.101) x 10.000 = 0,69* 0,69 UBS

3º distrito Imbariê (13/235.470) x 10.000 = 0,55* 0,55 UBS

4º distrito Xerém (3/61.171) x 10.000 = 0,5* 0,5 UBS

As equipes de atenção básica deverão ser compostas minimamente por médicos 
preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro 
preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de 
enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e 
ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Em 
Duque de Caxias, a atenção básica é composta por 185 médicos, 10 nutricionistas (3 NASF e 7 
nas UBS e 122 enfermeiros.

A estratégia de saúde da família (ESF), implantada em 1994, se transformou 
progressivamente na principal estratégia do MS para a reestruturação do modelo de atenção à 
saúde e vem provocando alterações tanto nas modalidades de alocação de recursos e formas de 
remuneração das ações de saúde quanto na organização dos serviços.

É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção 
básica por favorecer a reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a 
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resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 
uma importante relação custo-efetividade. No município existem 30 equipes de saúde da família 
no 1º distrito, 30 no 2º distrito, 22 no 3º distrito e três no 4º distrito. Todavia, é importante 
ressaltar que o percentual de cobertura é de apenas 29,26% e a distribuição das unidades se dá 
de forma díspare.

Quadro 8. Número de unidades de saúde da família de acordo com a população dos distritos 
do município de Duque de Caxias

Número de Unidades de Saúde da Família (USF) para 10.000 moradores

1º distrito Duque de 
Caxias

(4/427.306) x 10.000 = 0,09* 0,09 USF

2º distrito Campos Elíseos (2/131.101) x 10.000 = 0,15* 0,15 USF

3º distrito Imbariê NÃO TEM

4º distrito Xerém (1/61.171) x 10.000 = 0,16* 0,16 USF

O NASF é constituído por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por 
categorias de profissionais da saúde complementar às equipes que atuam na atenção básica. É 
formada por diferentes profissões e especialidades da área da saúde, atuando de maneira 
integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das ESF e da 
atenção básica. Em Duque de Caxias, incluindo as UBS e ESF, existem três equipes do NASF, 
uma no 1º distrito, uma no 2º e uma que cobre os 3º e 4º distritos.

De acordo com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no âmbito do 
SUS, "os hospitais são instituições complexas, com densidade tecnológica específica, de caráter 
multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições 
agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado 
de saúde (...)". O município conta com cinco hospitais, a saber: Hospital Infantil Ismélia dos 
Santos, Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, Hospital São José, Hospital do Olho 
e Maternidade Santa Cruz da Serra. O quantitativo de profissionais de saúde se diferencia entre 
as unidades, tendo um maior percentual de médicos em relação às outras profissões de saúde.
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Tabela 2. Quantitativo de profissionais de saúde nos hospitais do município de Duque de 
Caxias

Profissionais de Saúde

Hospital Médico Enfermeiro Nutricionista

Hospital Infantil Ismélia dos Santos 76 33 17

Hospital do Olho 118 8 0

Hospital Moacyr do Carmo 487 168 27

Hospital São José 63 61 7

Maternidade Santa Cruz da Serra 152 92 4

Fonte: site Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, acesso em outubro de 2021

O município também conta com uma policlínica que é unidade de referência de atenção 
secundária para atendimentos ambulatoriais especializados. Nessas unidades, equipes 
multiprofissionais realizam consultas especializadas, procedimentos e exames. Em Duque de 
Caxias, o quantitativo de profissionais de saúde é de 110 médicos, 4 nutricionistas e 40 
enfermeiros (site Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, acesso em outubro 
de 2021).

As unidades pré-hospitalares são caracterizadas como locais em que são prestados 
serviços de primeiros socorros na falta ou impossibilidade de um hospital (ex: corpo de 
bombeiros). No primeiro distrito do município de Duque de Caxias não há unidade pré-
hospitalar.
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Quadro 9. Número de unidades pré-hospitalares de acordo com a população dos distritos do 
município de Duque de Caxias

Número de Unidades Pré - Hospitalares (UPH) para 10.000 moradores

1º distrito Duque de Caxias NÃO TEM

2º distrito Campos Elíseos (2/131.101) x 10.000 = 0,15* 0,15 UPH

3º distrito Imbariê (3/235.470) x 10.000 = 0,13* 0,13 UPH

4º distrito Xerém (4/61.171) x 10.000 = 0,65* 0,65 UPH

Em 2021 foram municipalizadas duas unidades de pronto atendimento (UPA) que 
oferecem atendimento pediátrico a adultos. A UPA Parque Lafaiete tem uma média mensal de 
atendimentos de 9.600 pessoas e conta com 16 leitos. Já a unidade situada no bairro Sarapuí 
atende aproximadamente 6 mil moradores por mês e conta com 12 leitos.

Agricultura

O cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua relevância 
para as nações servem de impulso para a campanha “Década da Agricultura Familiar-2019-
2028” da FAO (2019). Esta campanha visa um plano de ação global contra a fome e a pobreza 
rural através do fortalecimento da agricultura familiar, pois compreende que o segmento é 
essencial para o combate à fome e erradicação da pobreza.

O relatório da FAO apresentou impactos ocasionados pela COVID-19 nos alimentos 
considerando o acesso e os sistemas alimentares comunitários e como a gestão pública 
respondeu aos impactos. É possível verificar nos registros que os locais com maior acesso aos 
pequenos produtores com produção local de alimentos sofreram impactos mais atenuados, 
mostrando maior resiliência. Diante disso, a FAO tem orientado a importância da compra e 
distribuição de alimentos dos produtores locais (MAROCCHINO, 2020).

Em nível nacional, segundo o Censo Agro do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o segmento da agricultura familiar foi responsável pela produção de 48% 
de café e banana, 80% de mandioca, 69% de abacaxi e 42% de feijão. Além disso, esse censo
observou aumento de 14% no plantio de grãos e de cana-de-açúcar e redução de 33,6% na área 
utilizada para o plantio de frutas e de café. É importante ressaltar que a produção desse segmento 
equivaleu a R$107 bilhões de toda produção agropecuária brasileira (IBGE, 2017a).

Em relação ao município, o Censo Agro (IBGE, 2017b) verificou a presença de 388 
estabelecimentos agropecuários distribuídos em 5557 hectares, sendo que 4696 hectares foram 
utilizados por produtores individuais. Também foi observado quantitativo de 1157 pessoas 
ocupadas com a agricultura, sendo que desse total, 839 tinham vínculo familiar. Segundo a 
Empresa de Assistência Técnica e Estação Rural (EMATER-DC), existem 869 agricultores em 
Duque de Caxias.

Quanto a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), no momento de escrita deste 
Plano, 64 agricultores possuíam o documento ativo. É de suma importância pontuar que o 
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PRONAF tem como objetivo financiar projetos que gerem renda aos agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária, proporcionando obtenção de crédito com taxas de juros 
inferiores às taxas de mercado, sendo o programa com maior volume de recursos financeiros 
destinados pelo Governo Federal para os produtores da agricultura familiar. Portanto, o 
agricultor que não tem a DAP tem dificuldade de acesso às políticas públicas para 
fortalecimento da agricultura familiar.

Em relação ao PAB, verificou-se que no quadriênio referente ao 1º PLAMSAN-DC, 
segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, não houve abertura de edital para este 
Programa. Em 2021, a central estadual de abastecimento do Rio de Janeiro (CEASA) abriu a 
chamada pública nº 001/2021 - PAA/TA, para cadastramento de entidades socioassistenciais 
para recebimento de alimentos através dos bancos de alimentos cadastrados na proposta e 
beneficiários fornecedores interessados em fornecer alimentos ao PAA/TA, na modalidade 
compra com doação simultânea. É importante informar que três agricultores do município de 
Duque de Caxias estavam aptos a participar desta chamada emergencial, todavia por questões 
burocráticas não conseguiram acessá-la.

Sobre a assistência técnica, o Censo Agro 2017 do município de Duque de Caxias 
verificou que 92 estabelecimentos da área rural receberam algum tipo de assistência técnica, 
enquanto, 289 não tiveram assistência. Segundo a EMATER-DC, no quadriênio relativo ao 1º 
PLAMSAN-DC foram assistidos tecnicamente 150 produtores por ano, sendo que o quadro 
técnico foi formado por três profissionais: um técnico agrícola, um agrônomo e um zootecnista.

Quanto ao uso de agrotóxicos na área rural, o Censo Agro 207 indicou que 342 
estabelecimentos não fizeram uso de agrotóxicos em suas produções. A EMATER-DC não 
realiza monitoramento sobre o uso de agrotóxicos no município, todavia presta assistência, 
quando solicitada, e capacitações, quando há recursos disponíveis ao combate de pragas ou 
doenças de plantas. Ainda sobre a EMATER é importante colocar que o pedido de assistência 
técnica para o produtor rural em Duque de Caxias é realizado via telefone, whatsApp, e-mail e
mensagem de texto. De acordo com essa empresa, os principais desafios que os técnicos 
encontram para cumprir o cronograma previamente instituído para a realização das visitas 
técnicas aos produtores rurais consiste na falta do abastecimento de combustível às viaturas.

A EMATER-RIO, através do Acompanhamento Sistemático de Produção Agrícola 
(ASPA), realizado anualmente para relatar resultados dos municípios do estado do Rio de 
Janeiro de acordo com parâmetros (culturas, número de produtores, produção colhida em 
toneladas, área colhida em hectares, preço por quilo, produtividade em tonelada por hectare e 
faturamento bruto em reais), observou que, entre 2018 e 2020,  a produção das seguintes 
culturas - aipim, cana-de-açúcar, batata doce, banana prata, quiabo, inhame e goiaba - foram 
predominantes em Duque de Caxias. Os relatórios anuais do ASPA revelaram que em 2018, 23 
culturas marcantes em produtividade foram colhidas em mais de 14 mil toneladas e em mais de 
866 hectares. Em 2019, a mesma quantidade de culturas marcantes pela representatividade foi 
colhida em mais de 12 mil toneladas e em mais de 787 hectares. Em 2020, 16 culturas 
representaram mais de 11 mil toneladas e mais de 680 hectares de colheita. Ademais, no Censo 
Agro (IBGE, 2017b) foram verificadas outras atividades relevantes de pecuária, como a bovina 
com 4.436 cabeças, 562 vacas ordenhadas e produção de leite de 977 mil litros oriundos de 73 
estabelecimentos. Para caprinocultura, 395 cabeças de caprinos em 25 estabelecimentos. A 
atividade de maior presença na agricultura familiar corresponde a 122 estabelecimentos que 
produzem 48 mil dúzias de ovos de galinha.

Apesar de crescente a atividade pecuária no município, observa-se que de acordo com 
relato dos agricultores, ainda falta a concessão do certificado de registro dos estabelecimentos. 
Essa condição os impede de comercializar itens de origem animal nas feiras de agricultura 
familiar e compras institucionais, mesmo com a vigência da lei municipal nº 2.412/2011 e a Lei 
n° 2.860/2017 que dispõem sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de 
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Origem Animal e Vegetal (SIM), além disso, o município conta com apenas dois veterinários, 
questão que dificulta substancialmente as ações.

Em relação aos assentamentos, existe um assentamento em Duque de Caxias desde 1999 
que é o “Terra Prometida” com 42 famílias beneficiárias trabalhadoras sem-terra (INCRA, 
2019). É importante ressaltar que o município também conta com a Associação de Agricultores 
Familiares Orgânicos de Duque de Caxias, um grupo composto por duas mulheres e uma família 
certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através da 
Organização de Controle Social (OCS), a qual possui três famílias que produzem 
principalmente hortaliças de folha (espinafre, alface e couve), hortaliças de fruto (abóbora, 
quiabo e chuchu), aipim e frutíferas como pitaya, maracujá, coco e banana, esses agricultores 
comercializam na modalidade de venda direta.

Quanto à comercialização de produtos agroecológicos da agricultura familiar e da 
economia solidária, o município conta com três feiras: Feira Popular da Agricultura Familiar, 
Feira da Economia Solidária e Feira do Caxias Shopping. A feira é um equipamento potente 
para promoção da SAN tanto para os consumidores quanto para os feirantes, pois aproxima o 
produtor do consumidor, fortalece práticas sustentáveis de produção e comercialização de 
alimentos, com circuitos curtos e princípios da agroecologia e da economia solidária. Contribui 
para geração de trabalho e renda e, principalmente para a autonomia econômica de muitas 
mulheres. É também um espaço de formação em EAN, de boas práticas de manipulação e 
fabricação de alimentos, de controle de produção e de vendas, de associativismo e 
cooperativismo e promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

É importante pontuar que ainda é necessário avançar em relação à adequação de 
nutricionistas e técnicos de nutrição para realizar visitas a área agrícola, mapeamento da 
produção para a realização do ajuste do cardápio das escolas para garantia de, pelo menos, 30% 
das compras de alimentos da agricultura familiar, instituição de fluxo de acesso à informação 
às políticas e programas de fortalecimento da agricultura familiar, tendo como prioridade os 
agricultores locais, instituição de fóruns de debates com a sociedade civil sobre SAN, EAN, 
agroecologia e guia alimentar para a população brasileira, ampliação do quadro técnico de 
profissionais da área das agrárias (técnicos agrícolas, agrônomo, engenheiros florestais, 
veterinário e zootecnistas). 

Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e 
Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC)

Criada em 2005, no primeiro governo do prefeito Washington Reis, a Fundec (Fundação 
de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 
Duque de Caxias) se tornou a primeira escola técnica municipal do estado do Rio de Janeiro.

A Fundação oferece atualmente mais de 100 cursos profissionalizantes, instrumentais e 
preparatórios para concursos nos seus 24 centros de ensino espalhados pelos quatro distritos do 
município. São mais de 11 mil vagas ofertadas por semestre.

Em 2017, a prefeitura de Duque de Caxias expandiu o número de centros de ensino e o 
quantitativo de alunos atendidos. Foram lançadas qualificações na área industrial, da beleza, 
dentre outros. Por ano, o acordo de cooperação ajuda a formar mais de 20 mil alunos em cursos 
que vão do empreendedorismo à alfabetização digital. 

Em 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias investiu em cursos ligados à área da saúde. 
A Fundec, em parceria com o Governo do Estado, abriu vagas para os cursos de técnico em 
enfermagem e auxiliar de veterinário, que receberam juntas mais de 25 mil inscrições de pessoas 
de todo o estado do Rio de Janeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de SAN no município de Duque de Caxias tem sido marcada por avanços, 
sobretudo em relação aos marcos da política de SAN (CONSEA-DC, CAISAN-DC, Plano 
Municipal de SAN). É importante destacar que ter (e manter) todas essas instâncias que 
compõem o SISAN em nível municipal é de extrema importância para a efetivação do DHAA.

Além disso, inúmeras ações para efetivar a política de SAN já foram realizadas ao longo 
de todos esses anos. Todavia, é importante destacar que ainda há um caminho a ser percorrido. 
A avaliação do 1º PLAMSAN-DC foi um passo importante para elucidar os processos de 
estruturação, normatização e implementação das metas programadas. Foi possível verificar que, 
dentre as 42 metas contidas nesse Plano, 51,2% das metas não foram cumpridas, 34,1%, 
parcialmente cumpridas e apenas 14,7% foram cumpridas. Além disso, observou-se elevado 
percentual de não cumprimento para os eixos III e IV e de cumprimento parcial para os eixos I 
e II.  Esses resultados revelam a necessidade de superação de alguns entraves, principalmente 
no que diz respeito ao alcance da intersetorialidade, fortalecimento das estruturas componentes 
do SISAN e à disponibilização de dotação orçamentária adequada para a execução das metas,

Apesar de não ter sido avaliado o panorama de SAN e IAN em Duque de Caxias durante 
o quadriênio de vigência do 1º PLAMSAN, por questões orçamentárias e estruturais, é notória 
a marcante desigualdade social e econômica existente no território o que culmina no aumento 
da IAN, sobretudo no contexto da pandemia.

Apesar do crescimento econômico e do elevado PIB no município de Duque de Caxias 
ao longo dos últimos anos, o Índice de Gini de 2010 revelou que ainda persiste a desigualdade 
social entre os moradores desse local. Tal resultado ratifica que a distribuição de renda da 
população não evoluiu consideravelmente ao longo dos últimos anos e não acompanhou o
crescimento econômico nas mesmas proporções. Logo, esse cenário reforça ainda mais a 
importância e a necessidade da ampliação de políticas públicas que visem ampliar a distribuição 
de renda no município.

Em relação à educação, verifica-se que as escolas municipais não são distribuídas 
igualitariamente, sendo o distrito de Imbariê o mais desigual em relação a distribuição de 
escolas de acordo com a quantidade de população do local. Somado a isso, de acordo com o 
IDEB, o município de Duque de Caxias, há anos, não consegue alcançar as metas propostas. 
Por isso, é importante a colaboração mútua entre as secretarias de educação do município e do 
Estado para alcançar maiores investimentos nesse setor a fim de garantir a igualdade no acesso 
à educação e a melhora no desempenho desse indicador.

Além disso, as características do processo de transição nutricional, com a tendência de 
aumento das taxas de sobrepeso e obesidade no cenário nacional e mundial, também se mostram 
presentes no município. Os dados do SISVAN 2020 revelaram que já a partir da infância, os 
percentuais de peso elevado para idade aumentam, e com o avançar dos anos, a população 
caxiense tende a ganhar ainda mais peso de acordo com o IMC. Esses percentuais têm 
associação com o perfil de consumo alimentar da população que carece de um monitoramento 
adequado através de inquéritos populacionais específicos que possam trazer dados para serem 
transformadas em ações educativas e em políticas públicas de alimentação por parte dos setores 
responsáveis.

Ao analisar a distribuição de unidades de saúde em Duque de Caxias, é possível perceber 
que a mesma não ocorre de forma igualitária em relação ao número de moradores de cada 
distrito. Existem casos, por exemplo, em que alguns distritos não são contemplados. O 1º 
distrito, apesar de possuir maior quantidade de unidades de saúde no geral, tem baixa cobertura 
quando comparado ao número de habitantes. Sendo assim, torna-se de extrema importância a 
ampliação da cobertura das unidades de saúde em todos os distritos, principalmente nas regiões 
mais carentes, garantindo a equidade e estabelecendo uma rede de atenção básica e eficiente 
para todo o município.
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No contexto da SAN, o acesso universal à água e instalações sanitárias de qualidade é 
considerado fundamental, além de estabelecer um direito social garantido em constituição. De 
forma similar ao estado e ao Brasil, Duque de Caxias ainda é refém de um processo de 
desigualdade social quanto ao saneamento básico com quase 20% da população sem acesso aos 
serviços de abastecimento de água, em especial na zona rural. 

O município conta com uma significativa área agricultável, especialmente no 4° distrito, 
com destaque para a agricultura familiar. A produção agrícola de mandioca e frutas ganha 
notoriedade, além da bovinocultura e suinocultura. Todavia, os agricultores ainda enfrentam 
inúmeros entraves, tais como a falta de regulamentação de um serviço de inspeção sanitária 
para produtos de origem animal, de documentação exigida para acessar políticas públicas de 
fortalecimento da agricultura e a falta de acesso regular à assessoria técnica rural especializada. 

A revitalização do setor agropecuário e o investimento em estratégias para organizar os 
produtores de forma coletiva podem potencializar a produção local e expandi-la aos demais 
municípios da baixada fluminense, formando uma área mais abastecida com alimentos 
regionais produzidos de forma agroecológica e contribuindo para a garantia do DHAA aos 
cidadãos desta região.
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CAPÍTULO 4: Quadro com Metas, Objetivos, Ações, Indicadores e Previsão Orçamentária para o 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional de Duque de Caxias (Vigência 2022 a 2025)

*Valores previstos no Plano Plurianual (PPA 2022-2025) para a secretaria responsável pela meta. Esse recurso poderá ser empenhado para diferentes ações orçamentárias 
da secretaria responsável e não apenas para a meta disposta no 2º PLAMSAN.

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Estabelecer parceria 
com universidades 
privadas e públicas

CAISAN-DC

Mapear áreas com 
bolsões de pobreza

Universidades

Definir a amostra 
populacional a ser 

estudada, priorizando 
o 3º distrito

Secretaria de 
Habitação e 
Urbanismo

Planejar o 
mapeamento e realizar 

o diagnóstico

Divulgar amplamente 
os resultados para 

sociedade civil e para 
o poder publico, 

visando subsidiar a 
elaboração de politicas 

públicas

EIXO 1: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)

Mapeamento da 
segurança 
alimentar e 

nutricional e dos 
niveis de 

insegurança 
alimentar e 
nutricional 

realizado, por 
distrito, na vigência 

do 2º Plano de 
SAN

Associações de 
moradores e 

outras instituições 
e organizações da 

sociedade civil

1.1

Mapeamento de 
uma amostra 

populacional do 
município

Mapear a 
segurança 
alimentar e 

nutricional e os 
niveis de 

insegurança 
alimentar e 

nutricional a partir 
de uma amostra 
populacional do 
municipio por 

distrito

Secretaria 
Municipal de 

Governo

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.19.571.258
4 (Diagnóstico de 

Insegurança 
Alimentar e 
Nutricional)

 R$         500.000,00 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Verificar o 
quantitativo de 
profissionais de 
acordo com o 

Conselho Regional de 
Nutricionistas (CRN-
4) e outras normativas

SMS

Na vigência de 
inadequação, solicitar 
manifstação do CRN-
4 e do CONSEA-DC

SME

SMASDH

SMEL

Avaliação da 
adequação do 

quadro técnico de 
nutrição na rede 

municipal

Verificar a 
adequação 

quantitativa do 
quadro técnico de 
nutrição na rede 

municipal

CAISAN-DC

Realização da 
avaliação da 

adequação do 
quadro tecnico 

uma vez por ano

10 Secretaria 
Municipal de 

Educação 
10.1001.12.122.20
86 (Realização de 
concurso público)

2.000.000,00R$      

Na vigência de 
inadequação, 
considerar a 
realização de 

concurso público e/ou 
contratações

1.2

EIXO 1: Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Verificar através das 
listas das unidades 

escolares o 
quantitativo de 

crianças inscritas para 
as vagas nas creches 

ou escolas

DESANS

Verificar o 
quantitativo de vagas 

existentes nas creches 
e escolas

CAISAN-DC

Na vigência de falta 
de vagas para creches 

ou escolas, propor a 
ampliação de vagas

SMG

Garantir estrutura do 
DESANS de acordo 

com a Lei 2238 de 13 
de março de 2009

CAISAN-DC

Garantir a utilização 
do orçamento previsto 

no plano plurianual 
(PPA) para a 

manutenção do 
DESANS

CONSEA-DC

140.000,00R$         1.4

Adequação da 
estrutura do 

Departamento de 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 

(DESANS) de 
acordo com a Lei 

2238 de 13 de 
2009

Fortalecer o 
DESANS

Secretaria 
Municipal de 

Governo

Cumprimento da 
Lei em relação ao 

quadro de 
profissionais e 
infraestrutura, 

avaliado uma vez 
por ano.

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo  
3.0301.04.122.257

7 (Despesas 
administrativas)

42.400.000,00R$    1.3

Avaliação do 
número de 

crianças inscritas 
para matrícula nas 

unidades 
municipais pelo 

número de vagas 
disponibilizadas 

Mapear o déficit 
de vagas para 

creches e escolas 
no municipio

Secretaria 
Municipal de 

Educação

Realização da 
avaliação do 

deficit de vagas 
para creches e 

escolas, uma vez 
por ano. 

10 Secretaria 
Municipal de 

Educação 
10.1001.12.361.10
65 (Ampliação e 

reforma de 
creches 

municipais)
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51 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Garantir a utilização 
do orçamento previsto 
no PPA com vigência 

de 2022-2025 para 
manutenção do 
CONSEA-DC

CAISAN-DC

Cumprimento da 
Lei em relação a 

infraestrutura, 
avaliado uma vez 

por ano.

Assegurar espaço 
para o funcionamento 

do CONSEA-DC

CONSEA 
Estadual

Espaço para o 
funcionamento do 

CONSEA-DC 
assegurado na 
vigência do 2o 
Plano de SAN

Realizar formação 
continuada dos 
membros do 

CONSEA-DC

Formação em 
SAN para os 
conselheiros, 
realizada na 

vigência do 2º 
Plano de SAN

1.6

Fortalecimento da 
Câmara 

Instersetorial de 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 

(CAISAN-DC)

Fortalecer a 
CAISAN-DC

Realizar formação 
continuada dos 

membros da CAISAN-
DC

 Secretaria 
Municipal de 

Governo
CAISAN Estadual

Formação em 
SAN anual dos 

membros da 
CAISAN, 

realizada na 
vigência do 2º 
Plano de SAN

 03 Secretaria 
Municipal de 

Governo   
3.0301.04.122.258
1 (Fortalecimento 

do SISAN)

80.000,00R$          

1.5

Fortalecimento do 
Conselho de 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional de 

Duque de Caxias 
(CONSEA-DC) 
de acordo com a 

Lei 2703 de 05 de 
maio de 2015

Fortalecer o 
CONSEA-DC

Secretaria 
Municipal de 

Governo

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.04.122.201

0 (Despesas 
administrativas)

140.000,00R$         

 

52 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Universidades

CAISAN Estadual

Ampliar o alcance dos 
debates sobre a 

politica de SAN entre 
todas as secretarias

Todas as 
secretarias da 
administração 

pública

Informar a todas as 
secretarias da 

administração publica 
sobre a Politica de 

SAN e sobre a 
CAISAN-DC: 

decreto, atribuições, 
objetivos, ações, etc

Identificar 
conselheiros 
municipais 

interessados em 
participar do Curso de 

Formação em SAN

03 Secretaria 
Municipal De 

Governo  
3.0301.04.122.257

7 (Despesas 
administrativas)

140.000,00R$         1.7

Realização de uma 
nova edição do 

Curso de 
Formação em 

SAN para 
profissionais e 

Conselhos 
Municipais afins 

ao tema

Capacitar 
profissionais da 
rede municipal 
sobre temas da 
agenda de SAN

Articular parcerias e 
convênios para 

organizar e realizar 
curso de formação em 

SAN

CAISAN-DC

Uma edição do 
Curso de 

Formação em 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional, 
realizada na 

vigência do 2º 
Plano de SAN
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53 

 

 

 

 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Mapear as instituições 
da sociedade civil 

relacionadas à agenda 
de SAN

Secretarias afetas 
à SAN

Mobilizar instituições 
para participar de 

eventos de SAN como 
Cursos, Oficinas, 

Seminários, Rodas de 
Conversa e outros

CONSEA-DC

Realizar encontros 
sobre SAN

Conselho Escolar

Realização de 
encontros para 
tratar temas de 

SAN com a 
sociedade civil

Realizar encontros 
com a sociedade 
civil para abordar 
temas sobre SAN, 

Educação 
Alimentar e 

Nutricional (EAN), 
Agroecologia, 
entre outros

CAISAN-DC

Registros dos 
encontros sobre 

SAN, quanto aos 
temas, locais, 
participantes, 
metodologia e 

frequencia, 
realizados por ano

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.10.306.258

2 (Oficinas de 
Educação 

Alimentar e 
Nutricional)

16.000,00R$          1.8

 

54 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Identificar membros 
da CAISAN-DC para 
atuarem como tutores 
de multiplicadores de 

EAN

Secretarias afetas 
à SAN

Capacitar os 
profissionais para 

realização de EAN no 
contexto local

Universidades

Criar espaços para 
trocas de experiências 

(virtuais e 
presenciais), divulgar 
ações e materiais de 

apoio

CAISAN Estadual

Organizar um 
calendário anual com 
datas comemorativas 

para a Agenda de 
SAN, como Dia da 

Água, Dia Mundial da 
Alimentação, Dia do 
Agricultor, Dia da 
Aividade Fisica, 

Semana do 
Aleitamento Materno, 
entre outros temos e 

planejar ações de 
EAN

CONSEA-DC

Garantir recursos 
materiais (de 

consumo) para 
subsidiar as ações de 

EAN

Conselho Escolar

Criar canais de 
informação para a 
população sobre 

aquisição de alimentos 
seguros e de qualidade

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Desenvolver um 
sistema de 

monitoramento das 
atividades de EAN 

realizadas pelas 
unidades municipais

16.000,00R$          1.9

Realização de 
atividades de EAN 
em equipamentos 

públicos municipais

Realizar EAN nos 
equipamentos 

publicos municipais 
da Educação, da 

Saúde e da 
Assistencia Social

CAISAN-DC

Registros das 
atividades de 

EAN, quanto aos 
temas, locais, 
participantes, 
metodologia e 

frequencia, 
realizados por ano

 3 Secretaria 
Municipal de 

Governo  
3.0301.10.306.258

2 (Oficinas de 
Educação 

Alimentar e 
Nutricional)
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Elaborar um 
questionário para 
traçar o perfil dos 
beneficiários do 

Restaurante do Povo

CAISAN-DC

Treinar a equipe que 
fará o mapeamento 
dos beneficiários do 

Restaurante do Povo

Superintendencia 
de SAN Estadual

Avaliar o perfil dos 
beneficiários do 

Restaurante do Povo
Universidades

Identificar se os 
beneficiários do 

Restaurante do Povo 
acessam outros 

Programas e Políticas 
municipais

Divulgar informações 
periodicamente sobre 
políticas públicas para 

os beneficiários do 
Restaurante do Povo

Monitoramento 
dos beneficiários 

do Restaurante do 
Povo

Traçar o perfil dos 
beneficiários do 
Restaurante do 
Povo e o acesso 
dos mesmos às 

políticas públicas

Secretaria 
Municipal de 

Assistencia Social 
e Direitos 
Humanos

Monitoramento 
dos beneficiários 

do Restaurante do 
Povo, realizado 

uma vez por ano

17 Secretaria 
Municipal de 

Assistência Social 
e Direitos 
Humanos 

17.1701.08.244.11
07 (Elaborar 

diagnosticos de 
vulnerabilidade 

social 
concernentes)

400.000,00R$         1.10

 

56 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Fortalecer 
equipamentos públicos 
da Assistencia Social

CAISAN-DC

Ampliar equipes para 
busca ativa e 

cadastramento para os 
programas 

assistenciais

SME

Ampliar o acesso dos 
beneficiários do 

Programa Auxilio 
Brasil aos serviços de 
saúde, assistencia e 

educação

SMS

Realizar ações 
intersetoriais para 

acompanhamento do 
Programa Auxílio 

Brasil

CONSEA-DC

7.750.000,00R$      1.11

Acompanhamento 
Intersetorial do 

Programa Auxílio 
Brasil

Acompanhar de 
forma intersetorial 

familias 
beneficiárias do 

Programa Auxilio 
Brasil

Secretaria 
Municipal de 

Assistencia Social 
e Direitos 
Humanos

Percentual (%) de 
famílias 

beneficiárias do 
Programa Auxilio 

Brasil 
acompanhadas na 

Saúde e na 
Educação, por 

ano.

17 Secretaria 
Municipal de 

Assistência Social 
e Direitos 
Humanos 

17.1791.08.244.23
46 Cadastro único - 

Programa Bolsa 
Familia) 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Criar grupos de 
trabalho por distrito 
para aproximar as 
equipes técnicas 
pedagógicas das 

unidades escolares 
das demais secretarias 

para debater a 
inserção de EAN nos 
PPP, o planejamento 

das ações do 
Programa Saúde na 

Escola e a Educação 
do Campo

CAISAN-DC

Criar espaços para 
trocas de experiências 
(virtuais e presenciais) 
e divulgar materiais de 

apoio

Núcleo de 
Alimentação e 

Nutrição Escolar 
(NUCANE)

Realizar a Semana de 
Alimentação Escolar 
(3ª semana de maio) 

em toda rede de 
educação municipal

Centro 
Colaborador de 

Alimentação 
Escolar do Estado 
do Rio de Janeiro 

(CECANE)
Desenvolver um 

sistema de 
monitoramento das 
atividades de EAN 

realizadas pelas 
unidades escolares

Conselho de 
Alimentação 

Escolar (CAE)

1.12

Garantia da EAN 
no curriculo 

escolar da rede, 
incluindo no 

projeto político 
pedagógico das 

unidades escolares

Garantir EAN no 
curriculo escolar 
da rede, incluindo 
no projeto político 
pedagógico das 

unidades escolares

Secretaria 
Municipal de 

Educação

EAN inserida no 
curriculo escolar 
da rede municipal 
na vigencia do 2o 

Plano de SAN 

10 Secretaria 
Municipal de 

Educação 
10.1001.12.361.21
25 (Programa de 
Desenvolvimento 

da Escola - 
Planejamento 

Participativo da 
Gestão) 

11.200.000,00R$    

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de 

fonte de 
recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Sensibilizar o poder 
público e a sociedade 

civil a respeito da 
necessidade e da 
importancia dos 

equipamentos de SAN

CAISAN-DC

Identificar espaço 
apropriado para 

implantar um Centro 
de Referência de 

SAN

CONSEA-DC

Articular apoio do 
poder público e da 

sociedade civil

Secretaria de 
Planejameno e 

Fazenda

16.000,00R$          1.13

Criação de um 
Centro de 

Referência de 
SAN: espaço para 

atividades de 
formação 

continuada em 
SAN, cultivo de 
hortas e mudas, 

produção de 
compostagem e 
outras atividades

Criar um Centro 
de Referencia de 

SAN

Secretaria 
Municipal de 

Governo/ 
DESANS

Centro de 
Referência de 

SAN 
implementado, na 

vigência do 2o 
Plano de SAN

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo  
3.0301.10.306.258

2 (Oficinas de 
Educação 

Alimentar e 
Nutricional)
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59 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Realizar estudo com 
as diretoras das 

unidades escolares 
públicas e privadas 
para quantificar as 

escolas que vendem 
alimentos processados 
e ultraprocessados e 
motivos pelos quais 

isso ocorre na rede de 
ensino

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Articular com o poder 
legislativo a 
elaboração e 

publicação de uma lei 
municipal para regular 
a oferta de alimentos 

em unidades escolares 
públicas e privadas

CAISAN

SMS

SMG

EIXO 2: Alimentação e Nutrição

* Abordar o tema 
alimentação adequada 
e saudável de forma 

transversal nas 
atividades 

pedagógicas das 
unidades escolares

2.1

Publicação de lei 
municipal para 

regular a oferta de 
alimentos e 

produtos 
processados e 

ultraprocessados 
nas unidades 

escolares 

Regular a oferta, 
publicidade e ações das 
indústrias de alimentos e 
produtos processados e 

utlraprocessados nas 
unidades escolares 

(públicas e particulares) 
no município

Lei publicada para 
regular oferta de 

alimentos e 
produtos nas 

unidades escolares 

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.10.306.2582 

(Oficinas de 
Educação Alimentar 

e Nutricional)

16.000,00R$          
Secretaria 

Municipal de 
Educação

 

60 

 
 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Atualizar informativo 
para os familiares dos 
alunos das unidades 

CCAIC com os 
principais 

equipamentos públicos 
existentes no 

município e  seus 
endereços

CONSEA-DC

Divulgar a existência 
e atribuições das 

unidades CCAIC para 
os profissionais do 

município

DESANS

* Capacitar 
semestralmente 
nutricionistas e 

técnicos de 
enfermagem para 

avaliação do estado 
nutricional das 

crianças

CAISAN

Realizar avaliação 
nutricional dos alunos 

matriculados nas 
unidades CCAIC no 

mínimo, 
semestralmente

SMASDH

Realizar manejo 
nutricional das 

crianças nas  unidades 
CCAIC

Realizar diagnóstico 
sobre as ações de 
promoção, apoio e 

proteção ao 
aleitamento materno e 

alimentação 
complementar 

saudável nas unidades  
CCAIC

03 Fundo Municipal 
de Saúde 

491.1491.10.122.2563 
(Implementação da 

Educação 
Permanente em 

Saúde)

 960.000.002.2

Avaliação 
nutricional e 

acompanhamento 
de crianças 

menores de 6 anos 
matriculadas nas 
unidades Creches 

e Centros de 
Atendimento à 

Infância Caxiense 
(CCAIC), pelo 

menos, duas vezes 
no ano

Realizar avaliação 
nutricional e 

acompanhamento de 
crianças matriculadas nas 

unidades CCAIC, pelo 
menos, duas vezes no ano

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Número de 
avaliações 
nutricionais 

realizadas por ano
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61 

 

 

 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

SME

2.3

Avaliação contínua 
de crianças 

menores de 6 anos 
nas unidades de 

saúde e 
encaminhamento 
para as unidades 

Creches e Centros 
de Atendimento à 
Infância Caxiense 

(CCAIC)

Realizar avaliação 
nutricional nas unidades 

básicas de saúde e 
encaminhar crianças com 

risco 
nutricional/desnutrição 

para as unidades CCAIC

Encaminhar as 
crianças com risco 

nutricional ou 
desnutridas atendidas 
na atenção básica de 

saúde para as 
unidades CCAIC

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Número de 
crianças atendidas 

nas unidades de 
saúde e 

encaminhadas 
para as unidades 
CCAIC por ano.

3 Secretaria 
Municipal de Saúde 

491.1491.10.301.2257 
(Operacionalização 
da rede de atenção 

básica) 

 R$   144.323.489,49 

 

62 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Formular a portaria 
referente a política 

municipal de 
aleitamento materno, 
no âmbito do grupo 

técnico intersetorial de 
aleitamento materno

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Apresentar a portaria 
à Secretaria Municipal 

de Saúde
DESANS

Aprovação da portaria 
pelo executivo 

municipal

Secretaria 
Estadual de Saúde

FIOCRUZ

IBFAN

Universidades

2.4

Formulação e 
implementação da 
portaria referente 

a política municipal 
de aleitamento 

materno

Formular e implementar a 
portaria referente a 
política municipal de 
aleitamento materno

Portaria publicada 
para regular a 

politica municipal 
de aleitamento 

materno no 
município

NA NA
Secretaria 

Municipal de 
Saúde

Publicar e divulgar a 
portaria
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63 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

 Instituir um Comitê 
Municipal de 

Aleitamento Materno 
e Alimentação 
complementar 

saudável intersetorial 
e com participação da 

sociedade civil

DESANS

Mobilizar unidades 
básicas de saúde 
municipais para a 
adoção dos "Dez 

Passos para o 
Sucesso da 

Amamentação" a 
partir da Iniciativa 
Unidade Básica 

Amiga da 
Amamentação 
(IUBAAM)

CAISAN-DC

Credenciar em 
IUBAAM as unidades 
de saúde da rede que 
estão em processo de 
adequações às normas

FIOCRUZ

2.5

Certificação de 
Unidades Básicas 

Amigas da 
Amamentação 
(IUBAAM)

Certificar determinadas 
unidades básicas em 

IUBAAM

Secretaria 
Municipal de 

Administração

Número de 
unidades de saúde 
certificadas como 
Unidades Básicas 

Amigas da 
Amamentação 

08 Secretaria 
Municipal de 

Administração 
8.0801.04.128.2063 

(Capacitação de 
servidores públicos 

da prefeitura)

 R$         200.000,00 

 

64 

 

Divulgar amplamente 
para a rede básica de 
saúde as unidades que 
se credenciarem em 

IUBAAM

Secretaria 
Estadual de Saúde

Mobilizar e capacitar 
os profissionais das 
demais unidades de 

saúde, visando à 
adequação das 
mesmas para o 

credenciamento em 
IUBAAM

IBFAN

2.5

* Realizar formação 
continuada dos 

profissionais das 
Unidades 

credenciadas com 
Amigas da 

Amamentação

Promover ampla 
divulgação da Norma 

Brasileira de 
Comercialização de 

Alimentos para 
Lactentes e Crianças 
de Primeira Infância, 

Bicos, Chupetas e 
Mamadeiras 
(NBCAL)
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

CAISAN-DC

Conselho 
Municipal de 

Saúde

CAISAN-DC

Conselho 
Municipal de 

Saúde

Percentual (%) de 
estabelecimentos 

adequados em 
relação ao número 

de fiscalizados

3 Fundo Municipal de 
Saúde 

1491.1491.10.304.226
8 (Operacionalização 

das ações de 
vigilância sanitária)

 R$      4.800.000,00 

Confeccionar material 
educativo para os 

diferentes 
estabelecimentos de 

alimentação e nutrição 
e apresentar aos 

gestores as atribuições 
da VISA

2.6

Adequação do 
quantitativo de 
técnicos para a 

Vigilância 
Sanitária (VISA) 

em relação a 
população e 
número de 

estabelecimentos

Adequar o quantitativo de 
técnicos para VISA

Secretaria 
Municipal de 

Administração

Número de 
técnicos 

contratados de 
acordo com a 

demanda

08 Secretaria 
Municipal de 

Administração 
8.0801.04.121.1027 
(Concursos públicos 

para a prefeitura)

 R$         100.000,00 

* Realização de 
concurso público 

para fiscais sanitários, 
incluindo todas as 

categorias necessárias 
para atender as 

demandas das ações 
de regulação sanitária 

no município

2.7

Adequação dos 
estabelecimentos 
de alimentação e 

nutrição aos 
padrões de 
identidade e 

qualidade 
preconizados pela 

Vigilância 
Sanitária (VISA) 
para promoção e 

saúde da 
população

Adequar os 
estabelecimentos de 

alimentação e nutrição 
aos padrões de identidade 
e qualidade preconizados 

pela VISA para 
promoção e saúde da 

população

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

 

66 

 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Criar grupo técnico 
intrasetorial e 

intersetorial (VISA, 
Nutrição, Farmácia, 
Jurídico, Zoonoses, 

VIGEAGUA, 
Epidemiológica, 

Agricultura e etc.) 
para revisar, agregar e 
debater sobre o código 

sanitário municipal

Apresentar ao 
Conselho de Saúde o 

código sanitário 
municipal proposto

CAISAN-DC

Realizar consulta 
pública

SMG

Apresentar o código 
sanitário municipal 
para aprovação do 
legislativo municipal

SME 

Sancionar o código 
sanitário municipal no 
âmbito do executivo

SMAG

Publicar e divulgar o 
código sanitário 

municipal
SMMA

2.8

Elaboração e 
aprovação do 

código sanitário 
municipal

Elaborar e aprovar o 
código sanitário municipal

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Código sanitário 
municipal 

aprovado e 
publicado

NA NA
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

DESANS

SMA

SME

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

08 Secretaria 
Municipal de 

Administração 
8.0801.04.128.2063 

(Capacitação de 
servidores públicos 

da prefeitura)

 R$         200.000,00 

* Prover recursos 
para capacitação de 

profissionais de saúde 
para realizarem cursos 

de boas práticas de 
fabricação e 

manipulação de 
alimentos

2.9

Realização de 
ações destinadas 

às boas práticas de 
fabricação e 

manipulação de 
alimentos de forma 

intersetorial

Realizar ações destinadas 
às boas práticas de 

fabricação e manipulação 
de alimentos de forma 

intersetorial

Secretaria 
Municipal de 

Administração

Número de ações 
intersetoriais 

realizadas para 
boas de práticas 

de manipulação de 
alimentos por ano.
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Atingir as metas dos 
programas para 

acessar o recurso 
federal

SME

Adequar o quantitativo 
de equipamentos 

(balanças e 
estadiômetros) 

necessários para 
avaliação 

antropométrica dos 
alunos inscritos nas 

escolas participantes 
do Programa Saúde 

na Escola

DESANS

* Ampliar a cobertura 
da estratégia saúde da 

família  para que 
novas unidades 

escolares possam 
aderir ao Programa 

Saúde na Escola

CAISAN-DC

Realizar avaliação 
antropométrica dos 

alunos durante o ciclo 
de adesão ao 

programa

Encaminhar os alunos 
do Programa Saúde 

na Escola com desvio 
nutricional para 

atendimento 
nutricional na atenção 

básica

2.10

Ampliação da 
adesão aos 

Programas de 
Alimentação e 

Nutrição (Crescer 
Saudável, Saúde 
na Escola, entre 

outros)

Ampliar a adesão aos 
Programas de 

Alimentação e Nutrição 
(Crescer Saudável, Saúde 

na Escola e outros)

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Número de novas 
adesões aos 

Programas de 
Alimentação e 

Nutrição

3 Fundo Municipal de 
Saúde 

1491.1491.10.301.225
5 (Operacionalização 

da Estratégia do 
Programa da Saúde 

da Familia)

 R$   103.732.508,07 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Levantamento da 
quantidade de 

alimentos e produtos 
processados e 

ultraprocessados 
comprados para as 
redes de ensino e 

saúde

CAISAN-DC

Redução da compra 
de alimentos e 

produtos processados 
e ultraprocessados 
para  as redes de 

ensino e saúde com 
predomínio de 

alimentos in natura

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Número de 
contratos de 
compra de 
alimentos 

revisados tendo o 
Guia Alimentar 

como referência 

NA NA2.11

Revisão de 
contratos 

licitatórios de 
compra de 

alimentos para 
rede de ensino e 
saúde, quanto a 
quantidade de 
processados e 

ultra processados

Revisar os contratos 
licitatórios de compra de 
alimentos para rede de 

ensino e saúde, quanto a 
quantidade de 
processados e 

ultraprocessados

Secretaria 
Municipal de 

Saúde
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Levantamento da 
quantidade de 

alimentos e produtos 
processados e 

ultraprocessados 
comprados para as 
redes de ensino e 

saúde

CAISAN-DC

Redução da compra 
de alimentos e 

produtos processados 
e ultraprocessados 
para  as redes de 

ensino e saúde com 
predomínio de 

alimentos in natura

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Número de 
contratos de 
compra de 
alimentos 

revisados tendo o 
Guia Alimentar 

como referência 

NA NA2.12

Revisão de 
contratos 

licitatórios de 
compra de 

alimentos para 
rede de ensino e 
saúde, quanto a 
quantidade de 
processados e 

ultra processados

Revisar os contratos 
licitatórios de compra de 
alimentos para rede de 

ensino e saúde, quanto a 
quantidade de 
processados e 

ultraprocessados

Secretaria 
Municipal de 

Educação
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

CAISAN-DC

SMASDH

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Divulgação da 
legislação de proteção 

à estudante que 
amamenta (Lei 

6.202/75) na rede de 
ensino (pública e 

privada) e em órgãos 
de proteção 

SMASDH

* Incentivo à 
disponibilização de 
salas de apoio à 

amamentação no local 
de trabalho e nas 

unidades escolares

SME  R$         700.000,00 

Implantação de salas 
de apoio à 

amamentação nas 
Secretarias Municipais

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Fornecimento de 
fórmula láctea 
para lactentes 
menores de 6 

meses órfãos em 
decorrência de 
morte materna 

(gestação, parto, 
nascimento)

Fornecer fórmula láctea 
para lactentes menores 
de 6 meses órfãos em 
decorrência de morte 

materna (gestação, parto, 
nascimento)

* Garantir, com 
recursos municipais, o 

fornecimento de 
fórmulas lácteas 
apropriadas, em 

observância à Lei 
11.265/06 e Decreto 
9579/18 (NBCAL) 

aos lactentes menores 
de 6 meses órfãos em 
decorrência de morte 
materna (gestação, 
parto, nascimento)

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

08 Secretaria 
Municipal de 

Administração 
8.0801.04.122.1026 

(Reforma e 
ampliação das 
intalações da 
secretaria)

2.14

Incentivo, 
promoção e 
proteção ao 
aleitamento 

materno

Promover condições que 
garantam, por meio de 
legislação, o direito da 

mulher de amamentar seu 
filho 

Secretaria 
Municipal de 

Administração

Número de ações 
realizadas visando 

incentivo, 
promoção e 
proteção ao 
aleitamento 

materno por ano.

Número de 
lactentes que 

receberam fórmula 
láctea

 3  Fundo Municipal 
de Saúde 

1491.1491.10.306.255
4 (Implementação de 
ações de promoção 

da alimentação 
adequada e saudável 

e prevenção dos 
agravos nutricionais)

 R$         541.213,08 2.13
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Promoção de 
atividades educativas 

para sensibilizar e 
qualificar profissionais 
de saúde nos aspectos 

relativos ao  
aleitamento materno

Conselho 
Municipal de 
Direitos da 

Criança e do 
Adolescente

Promoção de 
atividades de 

sensibilização sobre 
aleitamento materno 
para a comunidade

Universidades

CAISAN

SMASDH

1491 Fundo 
Municipal de Saúde 

1491.1491.10.122.224 
(Operacionalização e 

manutenção do 
departamento de 

ouvidoria)

 R$     31.000.000,00 2.15

Realização de 
atividades 

educativas para 
promoção do 
aleitamento 

materno

Realizar atividades 
educativas para 

promoção do aleitamento 
materno

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Número de 
atividades 
educativas 

realizadas para 
promoção do 
aleitamento 

materno por ano.
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Implementar a linha 
de cuidado do 

sobrepeso e obesidade 
na rede de atenção a 
saúde do  município

CAISAN

* Realizar ações 
educativas sobre 

doenças crônicas não 
transmissíveis 

SMS

Divulgar para 
profissionais de saúde 
e para a população em 

geral o plano de 
enfrentamento de 

doenças crônicas não 
transmissíveis

DESANS

Aquisição de balanças 
e antropômetros para 
avaliação nutricional 

de pessoas com 
sobrepeso e obesidade 

Favorecer o ingresso 
desse grupo no 

Programa Aqui tem 
Esporte

Criação da 
portaria que 

implementa a linha 
de cuidado do 
sobrepeso e 
obesidade no 

município

Criar a portaria que 
implementa a linha de 

cuidado do sobrepeso e 
obesidade no município

Secretaria 
Municipal de 

Governo

Portaria publicada 
para linha de 
cuidado do 

sobrepeso e 
obesidade no 

município

3 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.10.306.2582 

(Oficinas de 
Educação Alimentar 

e Nutricional)

 R$           16.000,00 2.16
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EIXO 3: Produção, Abastecimento e Acesso a Água e a Alimentos Saudáveis, Fortalecimento da Agricultura Familiar e Geração de Renda

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária 
para 4 anos 

(PPA)*

3.1

Implementação 
de uma Unidade 

de 
Beneficiamento 
de Pescado e de 

Derivados

Implementar 
uma Unidade de 
Beneficiamento 
de Pescado e de 

Derivados

Mapear o perfil de 
produtores e 

pescadores do 
município

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

DESANS

Unidade de 
Beneficiamento 
de Pescado e de 

Derivados 
implementada na 

vigência do 2º 
Plano de SAN

26 Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

26.2601.20.606.2433 
(Censo Rural de 

Duque de Caxias)

R$         
460.000,00 Identificar uma área 

pública com 
documentação 

exigida pelos órgãos 
de controle

CAISAN-DC

Elaborar um projeto 
básico para a 

criação de uma 
Unidade de 

Beneficiamento de 
Pescado e de 

Derivados

EMATER 13 Secretaria 
Municipal de Obras 

e Defesa Civil 
13.1301.15.451.2490 

(Arquitetura, 
engenharia e 
topografia)

R$         
200.000,00 

Abrir e acompanhar 
os processos de 

chamamento 
público necessários

SMO
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EIXO 3: Produção, Abastecimento e Acesso a Água e a Alimentos Saudáveis, Fortalecimento da Agricultura Familiar e Geração de Renda

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária 
para 4 anos 

(PPA)*

3.1

Implementação 
de uma Unidade 

de 
Beneficiamento 
de Pescado e de 

Derivados

Implementar 
uma Unidade de 
Beneficiamento 
de Pescado e de 

Derivados

Acompanhar as 
obras e a aquisição 

dos recursos 
materiais

SMTER
26 Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

26.2601.20.606.2429 
(Promover o 
aumento da 

produção animal)

R$      
4.500.000,00 Definir indicadores 

de monitoramento 
da Unidade de 

Beneficiamento de 
Pescado e de 

Derivados

SMMAPA

Criação de um 
programa de 
incentivo à 

atividade pesqueira, 
a partir do 

mapeamento 
realizado no 
município

26 Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

26.2601.20.605.1141 
(Implantação da 

Central de 
abastecimento)

R$      
5.200.000,00 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária 
para 4 anos 

(PPA)*

3.2

Divulgação de 
informações 

sobre políticas e 
programas de 

fortalecimento da 
agricultura 
familiar e 

agroecologia

Divulgar 
informações 

sobre Políticas e 
Programas de 

fortalecimento e 
incentivo 

financeiro para a 
agricultura 
familiar e 

agroecologia

Informar 
amplamente e de 

forma presencial aos 
agricultores os 
programas de 

fortalecimento da 
agricultura familiar 
e da agroecologia 

dos níveis de 
governo municipal, 
estadual e federal

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

CAISAN-DC

Número de ações 
realizadas para 

divulgação sobre 
políticas e 

programas da 
agricultura 

familiar por ano.

26 Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

26.2601.20.601.2428 
(Incentivo ao 
aumento da 

produção agrícola)

R$      
4.500.000,00 

CONSEA

COMPADER

Capacitar os 
agricultores para 

cultivo de alimentos 
agroecológicos e 
orgânicos para o 

acesso de políticas 
públicas

SME

EMATER
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Promover o 
intercâmbio dos 

agricultores familiares 
com outros 

agricultores que já 
vendem para o PNAE

CAISAN-DC

Viabilizar o acesso 
dos agricultores às 

políticas públicas. com 
apoio para emissão de 

notas fiscais, 
renovação de 
Declaração de 

Aptidão ao Pronaf 
(DAP), CAF 

(cadastro de agricultor 
familiar) e CAR 

(cadastro de ambiental 
rural)  e elaboração de 
projetos de produção e 

venda

SMAG

Ampliar a divulgação 
das chamadas 

públicas das escolas
SMCS

EIXO 3: Produção, Abastecimento e Acesso a Água e a Alimentos Saudáveis, Fortalecimento da Agricultura Familiar e Geração de Renda

3.3

Aquisição de, no 
mínimo, 30% de 

alimentos da 
agricultura familiar 
para o Programa 

Nacional de 
Alimentação 

Escolar (PNAE)

Instituir a compra 
de, no mínimo, 

30% de alimentos 
da agricultura 
familiar, tendo 

como prioridade os 
agricultores locais

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Percentual (%) de 
compra da 
Agricultura 

familiar para o 
PNAE por ano.

10 Secretaria 
Municipal de 

Educação 
10.1001.10.306.2575 
(Cultivo, produção e 
oferta de alimentos 

saudáveis e 
sustentáveis) 

20.000.000,00R$    
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Criar e manter uma 
comissão intersetorial 
para elaboração do 
edital das chamadas 

públicas e 
monitoramento da 

execução

EMATER

Oferecer assistência 
técnica para o 

planejamento da 
produção, visando 
atender ao PNAE

CONSEA-DC

Criar plano sobre 
logística de 

distribuição e venda 
que contribua para a 
efetiva garantia da 

compra dos 30% de 
alimentos para a 

educação

Conselho de 
Alimentação 

Escolar

Realizar chamadas 
públicas por distritos

3.3 continuação
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Realizar ações 
educativas com a 

comunidade escolar 
para a implantação e 

manutenção do cultivo 
de SAF

DESANS

Garantir assistência 
técnica e materiais de 

forma contínua e 
permanente para as 

hortas e pomares 
implantados

SMCS

Realizar eventos para 
trocas de experiências

SMG

Elaborar programa de 
fomento às hortas 
rurais, urbanas e 

comunitárias

EMATER

3.4

Implementação de 
novas hortas 

agroecológicas 
(urbanas, 

comunitárias, 
escolares) e SAF  

no município

Implantar novas 
hortas e pomares 

no município

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

Número de novas 
hortas implantadas 

por ano.

3 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.10.306.2582 

(Oficinas de 
Educação Alimentar 

e Nutricional)

16.000,00R$          

3 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.20.601.2583 
(Implementação de 
hortas municipais)

71.056,00R$          
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

3.4 Continuação

Fomentar programa 
de agricultura 
urbana, com 

monitoramento do 
SAF 3 Secretaria 

Municipal de 
Governo 

3.0301.20.601.2583 
(Implementação de 
hortas municipais)

R$           
71.056,00 Criar um programa 

de recolhimento de 
resíduos orgânicos 

aos estabelecimentos 
locais para produzir 
adubo para as hortas
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Reestabelecer e 
monitorar o convênio 
da EMATER com o 

município

Universidades

26 Secretaria 
Municipal da 
Agricultura 

26.2601.20.606.2433 
(Censo Rural de 

Duque de Caxias)

460.000,00R$         

Realizar o diagnóstico 
rural

Pactuar com a 
secretaria responsável 

um cronograma de 
execução

Estabelecer convênios 
com as universidades 

visando auxílio na 
elaboração de projetos 

e pesquisas 

EMATER

3.5

Mapeamento com 
base nas 

informações 
socioeconômicas, 
ambientais e de 

produção de 
alimentos

Realizar um 
diagnóstico 

socioambiental e 
de produção de 

alimentos 
participativo

Mapeamento 
realizado na 

vigência do 2o 
Plano de SAN

09 Secretaria 
Municipal da 

Fazenda 
9.0901.04.122.2067 

(Captação de 
recursos, elaboração 

de convênios, 
contratos públicos)

200.000,00R$         

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Capacitar os 
agricultores e os 

cidadãos sobre os 
princípios da 
agroecologia, 

fomentando novos 
circuitos de 

distribuição e 
comercialização.

CAISAN-DC

Implantar estratégias 
de rotulagem e de 

aquisição do Sistema 
de Inspeção Municipal 

para a venda de 
produtos de origem 

animal e inserção em 
políticas públicas.

SMO

26 Secretaria 
Municipal da 
agricultura 

26.2601.20.601.2428 
(Incentivo ao 

aumento da produção 
agricola)

4.500.000,00R$      3.6

Consolidação e 
expansão da 

produção 
agroecológica e 

orgânica da 
agricultura familiar

Consolidar e 
expandir a 
produção 

agroecológica e 
orgânica da 

agricultura familiar

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 
(SMAG)

Número de 
atividades 

realizadas visando 
expansão da 

produção 
agroecológica por 

ano.
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Expansão das feiras 
para todos os distritos

SMTSP

Incluir as 
organizações de 

produtores nas ações 
da agroecologia e da 
produção orgânica no 

município

26 Secretaria 
Municipal da 
agricultura 

26.2601.20.606.1142 
(Criação do 
consórcio 

intermunicipal de 
agricultura da 

baixada fluminense)

3.6 Continuação 700.000,00R$         
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Ações de EAN para 
os consumidores 
conhecerem os 

produtos 
agroecológicos e seus 
benefícios em relação 

aos produtos 
convencionais.

Criação de programa 
para compra dos 

excedentes das feiras 
nos dias em que as 
comercializações 

forem fracas

Sensibilizar os 
agricultores e 
agriculturas a 

participarem do 
PNAE.

26 Secretaria 
Municipal da 
agricultura 

26.2601.20.601.2428  
(Incentivo ao 

aumento da produção 
agricola)

3.6 Continuação 4.500.000,00R$      
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Verificar o 
quantitativo de 

profissionais da área 
das agrárias atuando 

no municipio de 
acordo com as 
normativas dos 

Conselhos 
Profissionais

CAISAN-DC

Propor a criação de 
Programas de 

residências 
profissionais 

Realizar a capacitação 
do quadro técnico

Na vigência de 
inadequação, realizar 

a readequação do 
quadro técnico

100.000,00R$         

Número de 
técnicos contratos 
de acordo com a 

demanda 

08 Secretaria 
Municipal de 

Administração 
8.0801.04.121.1027 
(Concursos públicos 

para a prefeitura)

3.7

Avaliação da 
adequação do 

quadro técnico de 
profissionais da 

área das agrárias 
(técnicos agrícolas, 

agrônomo, 
engenheiros 
florestais, 

veterinário e 
zootecnistas)

Verificar a 
adequação do 

quadro técnico de 
profissionais da 

área das agrárias 
(técnicos agrícolas, 

agrônomo, 
engenheiros 
florestais, 

veterinário e 
zootecnistas) de 
acordo com as 
normativas dos 

Conselhos 
Profissionais

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Identificar uma área 
pública para a 

implementação de 
uma agroindústria

DESANS

Realizar a abertura e 
acompanhamento dos 
processos licitatórios 

necessários

CAISAN-DC

Acompanhar as obras 
e aquisição dos 

recursos materiais
EMATER

Criar um grupo 
intersetorial para 

monitorar o 
andamento do projeto

Universidades

Criar indicadores de 
monitoramento

200.000,00R$         

1.100.000,00R$      

Agroindústria 
implantada na 
vigência do 2º 
Plano de SAN

3.8
Implementação de 
uma agroindústria

Implementar 
agroindústria

13 Secretaria 
Municipal de Obras e 

Defesa Civil 
13.1301.15.451.2490 

(Arquitetura, 
engenharia e 
topografia)

03 Secretaria 
Municipal de  

Governo 
3.0301.20.601.1219 

(Edificação de 
Agroindústria)

Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Adequação do 
município de Duque 
de Caxias ao PAB

CAISAN-DC

Capacitar os 
agricultores para 
aderir a chamada

EMATER

Criar e manter uma 
comissão intersetorial 
para elaboração do 
edital das chamadas 

públicas e 
monitoramento da 

execução

Trocar experiência 
com os outros 

municípios

Número de 
agricultores do 

munícipio 
participando do 
PAB por ano

26 Secretaria 
Municipal de 
Agricultura 

26.2601.20.601.2428 
(Incentivo ao 

aumento da produção 
agricola)

4.500.000,00R$      3.9

Adesão ao 
Programa 

Alimenta Brasil 
(PAB)

Aderir ao PAB
Secretaria 

Municipal de 
Agricultura 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

3.10

Elaboração de um 
projeto para gestão 

de redução de 
desperdício e 

reutilização de 
resíduos orgânicos 
nos equipamentos 

públicos 
(Restaurante 

popular, hospitais, 
escolas)

Elaborar um 
projeto para gestão 

de redução de 
desperdício e 

reutilização de 
resíduos orgânicos 
nos equipamentos 

públicos 
(Restaurante 

popular, hospitais, 
escolas)

Elaborar um projeto 
básico para 

implementação de um 
banco de alimentos 

em Duque de Caxias.

Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente 

Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente

Projeto elaborado 
e aprovado pela 

Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente

19 Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente e Proteção 
Animal 

19.1901.18.452.2373 
(Coleta seletiva)

200.000,00R$         
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Realizar os processos 
licitatórios necessários

CAISAN-DC

Acompanhar e 
monitorar as obras e 

aquisição dos recursos 
materiais

EMATER

Acompanhar as obras 
e aquisição dos 

recursos materiais
Universidades

Criar uma comissão 
intersetorial para 

acompanhar e 
monitorar o 

andamento do projeto.

Vigilância 
Sanitária

Realizar a adequação 
e manutenção de 

equipe técnica que 
trabalhará no banco 

de alimentos

Criar indicadores de 
monitoramento do 

banco de alimentos

3.11
Implementação de 

um banco de 
alimentos

Implementar 
banco de alimentos

03 Secretaria 
Municipal de 

Governo 
3.0301.04.122.201 
(Manutenção do 

banco de alimentos)

350.000,00R$         
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NA – não tem ação orçamentária 

N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Revisar e atualizar as 
atribuições dos 

técnicos da VISA e 
da Agricultura de 

acordo com o atual 
contexto municipal

Universidades

Integrações ações 
realizadas pela VISA 

e Secretaria Municipal 
de Agricultura com as 
ações realizadas pelos 

meus órgãos em 
municípios vizinhos 
para a obtenção de 

um selo regional que 
viabilize a 

comercialização dos 
produtos.

CAISAN-DC

NA

Verificar 
publicação em 

Boletim Oficial do 
Município

3.12

Integração das 
ações realizadas 

pela VISA e 
Secretaria 

Municipal de 
Agricultura para 

controle de 
zoonoses.

Integrar a VISA à 
Secretaria de 

Agricultura para 
controle de 
zoonoses

NA
Secretaria 

Municipal de 
Saúde 
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N Meta Objetivo Ações Responsável Parceiros Indicadores
Sugestão de fonte 
de recursos (PPA)

Previsão 
orçamentária para 

4 anos (PPA)*

Realizar adequacao do 
corpo técnico da 

VISA, incluindo todas 
as categorias 

necessárias para 
atender as demandas 

das ações de 
regulação sanitária

Divulgar para a 
população a existência 
do SIM para viabilizar 
a compra de alimentos 
de produtores que tem 

essa certificação

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

DECRETO Nº 8.330, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre a reorganização administrativa de 

órgãos da Administração Municipal Direta e dá 

outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 188, 

§ 2º, da Lei Orgânica deste Município, 

Considerando o Processo Administrativo nº 014/003321/2022; 

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

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

do Poder Executivo, desde que resguardado o Princípio da Reserva Legal, também para dispor, mediante 

decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, consoante o disposto no art. 84, VI, “a”, da 

Constituição Federal, sendo este um Princípio Federal extensível aos Estados Federativos e Municípios; e 

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

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

DECRETA: 

Art. 1º Fica alterada a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de 

Caxias, sem aumento de despesa, da seguinte forma: 

I - ficam remanejados: 

a) um cargo em comissão, Diretor do Centro de Apoio Psicossocial Infanto-Juvenil, símbolo CC/3, 

localizado no item “199”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

b) um cargo em comissão, Diretor do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA), símbolo 

CC/3, localizado no item “192”, letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017;  

c) um cargo em comissão, Chefe da Divisão de Patrimônio, símbolo CC/3, localizado no item “107”, 

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

d) um cargo em comissão, Consultor Técnico, símbolo CC/2, localizado no item “310”, letra “v” do 

Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; e 

e) um cargo em comissão, Chefe de Apoio Administrativo, símbolo CC/5, localizado no item 

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

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

a) um cargo em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3, localizando-se no item “335”, 

letra “v” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 
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b) um cargo em comissão, Assistente Administrativo, símbolo CC/3, localizando-se no item “336”, 

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

c) um cargo em comissão, Assessor de TI, símbolo CC/1, localizando-se no item “337”, letra “v” do 

Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; e 

III - o saldo do valor, relativo à alteração de estrutura deste artigo, poderá ser utilizado em 
futura alteração de estrutura, conforme tabela abaixo: 

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

01 de dezembro de 2022. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 

Art. 1º CARGO Secret. Símbolo  Código  REMANEJA CRIA 

I -a) 
Diretor do Centro de Apoio Psicossocial Infanto-

Juvenil SMS CC/3 V - 199.0/0 R$ 1.400,00 - 

I - b) 
Diretor do Centro de Atenção Total ao Adolescente 

(CEATA) SMS CC/3 V - 192.0/0 R$ 1.400,00 - 

I - c) Chefe da Divisão de Patrimônio SMS CC/3 V - 107.0/0  R$ 1.400,00 - 

I - d) Consultor Técnico SMS CC/2 V - 310.0/1  R$ 2.500,00 - 

I - e) Chefe de Apoio Administrativo SMS CC/5 V - 160.1/0 R$ 800,00 - 

II - a) Assistente Operacional  SMS CC/3 V - 335.0/0 - R$ 1.400,00 

II - b) Assistente Operacional  SMS CC/3 V - 336.0/0 - R$ 1.400,00 

II - c) Assessor de TI SMS CC/1 V - 337.0/0 - R$ 4.000,00 

III) SALDO R$ 700,00 
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DECRETO Nº 8.331, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 
Torna pública a justificativa de convênio de 
outorga de concessão onerosa de uso, de 
espaço físico para a construção e instalação de 
2 (dois) estabelecimentos comerciais 
destinados exclusivamente à comercialização 
de alimentos. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas competências 
atribuídas pelo art. 169, § 3°, da Lei Orgânica deste Município, 

 
DECRETA: 

 

Art.1º Tornam-se públicas, por este ato, nos termos ao Anexo Único deste Decreto, as 
razões de conveniência de outorga de concessão onerosa de uso de espaço físico para construção 
e instalação de dois estabelecimentos comerciais destinados exclusivamente à comercialização de 
alimentos. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 13 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 8.331, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

JUSTIFICATIVA DE CONVENIÊNCIA DE OUTORGA DE CONCESSÃO 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a 
Lei Orgânica Municipal a fim de cumprir a determinação contida no art. 5º da Lei Federal nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, torna público o ato de Justificativa de Conveniência de Outorga de 
concessão onerosa de uso de espaço físico para construção e instalação de 02 (dois) 
estabelecimentos comerciais destinados exclusivamente à comercialização de alimentos. 

O Município abrirá licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA DE 
VALOR DA OUTORGA, com a finalidade construção e instalação de um estabelecimento comercial 
destinado exclusivamente à comercialização de alimentos, observando as características a seguir: 

Justificativa da Conveniência de Outorga: Nos grandes centros urbanos, é comum a 
Administração Pública outorgar o uso de espaço público para particulares, para desenvolvimento 
de atividade econômica, mediante contraprestação pecuniária da outorga que gera recursos 
financeiros para o próprio Município. 

Área: localizados na Rod. Washington Luiz, nº 3200, Parque Beira Mar - Duque de 
Caxias/RJ, CEP: 25085-009, com área total de 180,78 m2 e 82,17m2.  

Objeto: A licitação que ocorrerá visará a concessão, para construção e instalação de 
estabelecimento comercial.  

Vigência da Concessão: 10 (anos) anos, prorrogável a critério do PODER CONCEDENTE, por 
igual período, nos termos da legislação de regência e do respectivo ato convocatório do certame. 
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DECRETO Nº 8.332, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º, XVIII, 

da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei    

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/002110/2022; 

Considerando o Projeto de Implantação do Conjunto Habitacional Parque Vila Nova – Programa Nova 

Cidade – 1° Distrito de Duque de Caxias/RJ, 

DECRETA:  

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a título 
precário, nos termos da alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a benfeitoria 
situada à Travessa Maurício, nº 8, Código Mapa 342, Código Proprietário RM 342-P, bairro Vila Nova - 1º 
Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre todos os direitos reais ou 
possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem sobre o bem objeto deste 
Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade a Construção do 
conjunto Habitacional Parque Vila Nova, no âmbito do Programa Nova Cidade, tendo em vista a reurbanização 
da área compreendida como Vila Nova, desconstruindo a favelização e ocupação urbana desordenada 
existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as devidas 
providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
  Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 
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DECRETO Nº 8.332, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º, XVIII, 

da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei    

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/002110/2022; 

Considerando o Projeto de Implantação do Conjunto Habitacional Parque Vila Nova – Programa Nova 

Cidade – 1° Distrito de Duque de Caxias/RJ, 

DECRETA:  

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a título 
precário, nos termos da alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a benfeitoria 
situada à Travessa Maurício, nº 8, Código Mapa 342, Código Proprietário RM 342-P, bairro Vila Nova - 1º 
Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre todos os direitos reais ou 
possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem sobre o bem objeto deste 
Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade a Construção do 
conjunto Habitacional Parque Vila Nova, no âmbito do Programa Nova Cidade, tendo em vista a reurbanização 
da área compreendida como Vila Nova, desconstruindo a favelização e ocupação urbana desordenada 
existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as devidas 
providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
  Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 
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DECRETO Nº 8.333, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º, XVIII, 

da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei    

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/002109/2022; 

Considerando o Projeto de Implantação do Conjunto Habitacional Parque Vila Nova – Programa Nova 

Cidade – 1° Distrito de Duque de Caxias/RJ, 

DECRETA:  

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a título 
precário, nos termos da alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a benfeitoria 
situada à Travessa Maurício, nº 8, Código Mapa 342, Código Proprietário RM 342A-P, bairro Vila Nova - 1º 
Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre todos os direitos reais ou 
possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem sobre o bem objeto deste 
Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto, tem por finalidade a Construção do 
conjunto Habitacional Parque Vila Nova, no âmbito do Programa Nova Cidade, tendo em vista a reurbanização 
da área compreendida como Vila Nova, desconstruindo a favelização e ocupação urbana desordenada 
existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as devidas 
providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
  Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 
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DECRETO Nº 8.334, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Público 

Municipal, a título precário e gratuito, por prazo 

determinado, à HUMANIZALAB LTDA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições, considerando 

o disposto no art. 169, § 3º da Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias,  

Considerando o Processo Administrativo nº 014/001667/2022, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica outorgado à HUMANIZALAB LTDA, Permissão de Uso, a título precário e gratuito, 

pelo mesmo prazo que durar o Contrato de Prestação de Serviço com a Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias, na área localizada no interior da unidade Centro Municipal de Saúde, com 74,06m2, situada 

na Rua General Gurjão, s/n, Centro - 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, CEP: 25230-400, onde 

funcionará um laboratório de análises clínicas. 

Parágrafo único. A permissão de uso do imóvel objeto deste Decreto obedecerá às seguintes 

cláusulas: 

I - natureza gratuita da permissão; 

II - a finalidade exclusiva do uso do bem pela HUMANIZALAB LTDA; 

III - proibição da transferência, a qualquer título, a quem quer que seja, dos direitos 

decorrentes da permissão; e 

IV - a obrigação do permissionário de zelar pela conservação do bem, sendo responsável pelos 

danos ou prejuízos, que venha causar e/ou permitir. 

Art. 2º A permissão de uso de bem público se faz exclusivamente em função de relevante 

interesse público, em benefício da população deste Município, visando a realização de exames 

laboratoriais em atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde, para o aperfeiçoamento e a 

expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde. 

Art. 3º Ao imóvel sobre o qual recai a permissão de uso não poderá ser dada outra 

destinação, senão aquela prevista no artigo anterior, sob pena de imediata reversão da posse à 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2022. 

 

 

WILSON MIGUEL DOS REIS 
Prefeito Municipal 

Assinado Digitalmente 
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P O R T A R I A  N°1346/GP/2022

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

R E S O L V E :

EXONERAR, a contar de 24 de novembro de 2022, JOÃO HENRIQUES DINIS 
FILHO, matricula: 42.700-4, do Cargo em Comissão de Coordenador do Programa de 
Reabilitação do PSE e da Proteção Básica, Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente por: WILSON MIGUEL DOS REIS
Data: 2022.12.09 10:20:13-03:00

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

P O R T A R I A  N° 1347/GP/2022

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

R E S O L V E :

INSTAURAR inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos relatados no Processo 
Administrativo n.° 008/000850/2020, em nome do servidor LUIZ CARLOS DE BARROS 
BASTOS, matrícula n° 14.546-0, conforme a solicitação da Ia Comissão Permanente de 
Inquérito Administrativo, em observância ao disposto nos art. 189 inciso III da Lei 1506/2000.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

12022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WILSON MIGUEL DOS REIS
Data: 2022.12.09 10:20:13 -03:00

>?W*L GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

P O R T A R I A  N° 1348/GP/2022

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

R E S O L V E :

INSTAURAR inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos relatados no Processo 
Administrativo n.° 008/003627/2022, em nome do servidor ISAAC GABRIEL GAYER 
FIALHO DA ROSA. matrícula n° 37.961-1, conforme a solicitação da Ia Comissão Permanente 
de Inquérito Administrativo, em observância ao disposto nos art. 189 inciso III da Lei
1506/2000.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

#«a LL i \r? /onoo

Assinado Digitalmente por: WILSON MIGUEL DOS REIS
Data: 2022.12.09 10:20:13-03:00

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

P O R T A R I A  N° 1349/GP/2022

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

R E S O L V E :

INSTAURAR inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos relatados no Processo 
Administrativo n.° 008/003379/2022, em nome do servidor EDSON LUIZ DE SOUZA, 
matrícula n° 23.227-5, conforme a solicitação da Ia Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, em observância ao disposto nos art. 189 inciso III da Lei 1506/2000.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WILSON MIGUEL DOS REIS
Data: 2022.12.09 10:20:13 -03:00
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P O R T A R I A  N° 1350/GP/2022

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

R E S O L V E :

INSTAURAR inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos relatados no Processo 
Administrativo n.° 008/054675/2020, em nome do servidor DANIELE VASCONCELOS 
BRAZ. matrícula n° 26.064-8, conforme a solicitação da Ia Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, em observância ao disposto nos art. 189 inciso III da Lei 1506/2000.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial 

N° / IZ  12022

- A —
Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WILSON MIGUEL DOS REIS
Data: 2022.12.09 10:20:14 -03:00

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001514/2022
DEFIRO
Em 07/12/2022.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001515/2022
DEFIRO
Em 07/12/2022.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/001516/2022
DEFIRO
Em 07/12/2022.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL – Comissão Permanente de Licitação

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

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente 
ao processo n 0 014/002548/2021, que segue abaixo:

AVISO DE REPUBLICAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 077/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/002548/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
HOTELARIA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

DATA E HORA DO CERTAME: 28 DE DEZEMBRO DE 2022, ÀS 10H00MIN.

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitadoes^Èpd.: Alameda Esmeralda, 206. CEP: 
25.215-260 -  Jardim Primavera -  D. Caxiaí^RJ. mediknte apnõsentação de pen drive, ou 
através do Portal da Transparência: http //transparencia.duduedecaxias.ri.izov.br/ ou 
Portal de Compras Governamentais: https://vww.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-

INFORMAÇÕES: equi

Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

ruDUWiUU tM BULfclíM ÜNUIAL
N° T í z ^ i / -Lz/2 OSL-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO ____
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS A
Secretaria Municipal de Governo

Proc. Adm. n°

Fl.

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DUQUE DE CAXIAS. REFERENTE A CONCORRÊNCIA N° 037/2022.

Na segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, 10:00hrs, na Sede da Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias, sito à Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, para o CREDENCIAMENTO, 

HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA n° 037/2022, oriundo do processo administrativo n° 

014/001500/2022, com critério de julgamento da proposta do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 

DO HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

CREDENCIAMENTO P \

No momento designado para o início da sessão compareceu(ram) a(s) seguinte(s) 
empresa(s), a saber:

1) Empresa: INMED GESTÃO EM SAÚDE LTDA 
CNPJ: 29.643.052/0001-68
Credenciado: JANAINA JULIÃO ROSA DOS SANTOS

2) Empresa: DOCTOR VIP NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 26.129.034/0001-74 
Credenciado: DEISE DOS SANTOS

3) Empresa: SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO UNIPESSQAL LTDA 
CNPJ: 11.305.089/0004-63
Credenciado: RODRIGO MAX RAMALHO DA ROSA

4) Empresa: CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 22.911.232/0001-34
Credenciado: MARIO LUIGI PEREIRA SANTOS FILHO

5) Empresa: MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

P R E F E I T U R A10! Duque Decaxias R \
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CNPJ: 27.243.049/0001-21
Credenciado: GIANNY JAVAROTTI TESSANDORI

6) Empresa: ALFA MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 
CNPJ: 38.872.805/0001-06 
Credenciado: FABIANA DE MATTOS LUIZ

7) Empresa: HEALTHCARE GESTÃO EM SAÚDE 
CNPJ: 10.261.456/0001-69 
Credenciado: ANDRE LUIS PEREIRA VIEIRA

8) Empresa: PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 
CNPJ: 39.906.383/0001-05 
Credenciado: ROBSON MARQUES DE SOUZA

9) Empresa: DAFLON ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 29.776.968/0001-96
Credenciado: CARLOS EDUARDO DAFLON DE ALBUQUERQUE

10) Empresa: UTI MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 22.908.587/0001-74 ' Õ
Portador de Documentos

Informamos que a empresa UTI MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

entregou seus documentos pelo portador Sr. Ulisses de Oliveira Melo, não estando credenciado 

pela ausência de Procuração/ Carta de Credenciamento.

Salientamos o comparecimento na sessão dos Vereadores do Município de Duque de 

Caxias, Senhores Victor Hugo Leonel da Silva e Valdecy Nunes da Rosa Filho.

LTDA

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA t)fe PREÇOS

Em observância as determinações contidas no instrumento convocatóric^, ote envelopes 

de HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, foi(ram) entregue(s) pelo(s) Iicitante(s) 

presente(s) na sessão, que rubricaram os mesmos. \

ABERTURA DOS ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
P Fs £ F E I T U P ADuoue De
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CNPJ: 27.243.049/0001-21
Credenciado: GIANNY JAVAROTTI TESSANDORI

6) Empresa: ALFA MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 
CNPJ: 38.872.805/0001-06 
Credenciado: FABIANA DE MATTOS LUIZ

7) Empresa: HEALTHCARE GESTÃO EM SAÚDE 
CNPJ: 10.261.456/0001-69 
Credenciado: ANDRE LUIS PEREIRA VIEIRA

8) Empresa: PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 
CNPJ: 39.906.383/0001-05 
Credenciado: ROBSON MARQUES DE SOUZA

9) Empresa: DAFLON ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 29.776.968/0001-96
Credenciado: CARLOS EDUARDO DAFLON DE ALBUQUERQUE

10) Empresa: UTI MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 22.908.587/0001-74 ' Õ
Portador de Documentos

Informamos que a empresa UTI MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

entregou seus documentos pelo portador Sr. Ulisses de Oliveira Melo, não estando credenciado 

pela ausência de Procuração/ Carta de Credenciamento.

Salientamos o comparecimento na sessão dos Vereadores do Município de Duque de 

Caxias, Senhores Victor Hugo Leonel da Silva e Valdecy Nunes da Rosa Filho.

LTDA

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA t)fe PREÇOS

Em observância as determinações contidas no instrumento convocatóric^, ote envelopes 

de HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, foi(ram) entregue(s) pelo(s) Iicitante(s) 

presente(s) na sessão, que rubricaram os mesmos. \

ABERTURA DOS ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
P Fs £ F E I T U P ADuoue De
caxiasl í U ? 't rf? , J. ,,
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Prosseguindo com os trabalhos, procedeu-se com a abertura do(s) envelope(s) de 

HABILITAÇÃO, designado “A -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, e a Comissão 

Permanente de Licitação, solicitou que o(s) presente(s) efetuasse(m) suas rubricas nos documentos 

apresentados.

Constatamos que as empresas DAFLON ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA, PRC 

SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA E UTI MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 

apresentaram os seus documentos de habilitação sem a devida numeração das páginas.

Depois de finalizado esta etapa, a Comissão de Licitação, suspendeu a sessão para 

análise minuciosa da documentação de habilitação das licitantes, as quais ficarão acauteladas no

SELMA REGIS DA SILVA
Mqmbro -  Comissão Permanente de Licitação

m  V yM

INMED GESTAQ EM SAUDE LTDA 
LÍfclTANTE
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DOCTOR VIP NEGOCIOS E QE£T 
LICITANTE

EMPRESARIAL LTDA

SONIPREy^PREVENÇAO E D ^GiyOSTICO UNIPESSOAL LTDA 
LICITANTE

____________ ioiJÊ|1 L—7Jrf i
MEDIPLUS Sl iRVIÇÔS/MÉDICOS LTDA

ÍÁÁ  ^
ALFA MED SOLUÇÕESlEM SÀÚDtrLTDA 
LICITANTE P 4 n

HEALTHCARE GESTÃO EM SAUDE LTDA 
LICITANTE

PRC SOLUÇOES EM SAUDE LTDA 
LICITANTE

DAFLON ATENDIMENÍT0S MÉDICOS LTDA 
LICITANTE

ULISSES DE OLIVEIRA MELO 
PORTADOR DE DOCUMENTOS
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LICITANTE
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LICITANTE
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Rio De Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria de Administração

PORTARIA N.° 1963 / SMA / 2022

DESIGNANDO SERVIDOR PARA ATUAR 
COMO GERENTE INTERINO DE CONTRATO 
JUNTO À CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, conferidas pela legislação e normas vigentes, e no exercício da competência 
disposta no Decreto n.° 7.349, de 24 de julho de 2019,

CONSIDERANDO o prazo esgotado do disposto na Portaria n.° 
1019/SMA/2021, de 12 de novembro de 2021, que substituiu o GERENTE do contrato 01- 
042/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, e a Empresa CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -  ME, 
pelo período de 12 (doze) meses;

RESOLVE:

Art. Io. DESIGNAR, a contar de 12 de novembro de 2022, a servidora 
IRACEMA MELLO BITTENCOURT OLIVEIRA, matrícula n.° 35169-5, para atuar 
interinamente como GERENTE do contrato 001-042-2019, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, e a Empresa CHADA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -  ME, sem prejuízos das suas funções.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 12 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

Estado do Rio De Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria de Administração

PORTARIA N.° 1964 / SMA / 2022

DESIGNANDO SERVIDOR PARA ATUAR 
COMO GERENTE DO CONTRATO JUNTO À 
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, conferidas pela legislação e normas vigentes, e no exercício da competência 
disposta no Decreto n.° 7.349, de 24 de julho de 2019,

RESOLVE:

Art. Io. DESIGNAR, a contar de 28 de novembro de 2022, a servidora 
DANIELE PADILHA DE SOUZA, matrícula n.° 18664-6, para atuar como GERENTE do 
contrato 001-042/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da 
Secretaria Municipal de Administração, e a Empresa CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA -  ME, sem prejuízos das suas funções.

Art. 2o. Cessam-se os efeitos da Portaria n.° 1963/SMA/2022, de 08 de
dezembro de 2022.

Art. 3o. Mantendo-se os FISCAIS designados pela Portaria n.° 
121/SMA/2020, de 14 de fevereiro de 2020.

Art. 4o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 28 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

d -  a
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário Municipal de Administração
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Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
Secretaria de Administração

PORTARIA N.° 1967/S M A /2022

SUSPENDENDO PROVISORIAMENTE AS 
ATIVIDADES DAS COMISSÕES
PERMANENTES DE INQUÉRITOS
ADMINISTRATIVOS.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, conferidas pela legislação e normas vigentes, e na competência de suas 
funções de COORDENADOR DAS COMISSÕES PERMANENTES DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO,

CONSIDERANDO a Resolução n.° 244 do Conselho Nacional de Justiça, 
aprovada em 12 de dezembro de 2016, que determina, em seu art. 1, in verbis: “Os Tribunais dos 
Estados poderão suspender o expediente forense, configurando o recesso judiciário no período 
de 20 de dezembro até 20 de janeiro.”;

CONSIDERANDO que a não existência da suspensão de prazos e 
expediente forense pode gerar incerteza e insegurança entre as partes e seus patronos, podendo, 
inclusive, prejudicar o direito da defesa e a produção de provas;

CONSIDERANDO o disposto no Código de Processo Civil Brasileiro em 
seu art. 220, in verbis: “Suspende-se o curso dos prazos processuais nos dias compreendidos 
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

CONSIDERANDO os princípios da duração razoável do processo e 
celeridade (art. 5, inciso LXXVIII, da CF/88) e eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e 
continuidade dos serviços públicos;

RESOLVE:

Art. Io. SUSPENDER os trabalhos das Comissões Permanentes de 
Inquérito Administrativo, com suspensão dos prazos pelo período compreendido entre 20 de 
dezembro do corrente ano até 20 de janeiro de 2023.

P - l

Estado do Rio De Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria de Administração

§1°. Não importando na suspensão ou paralisação dos serviços dos 
processos administrativos disciplinares que se encontram nos diversos Órgãos desta Secretaria 
Municipal de Administração.

imprescindíveis.
§2°. Ficando assegurado possíveis atendimentos em casos urgentes e/ou 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 12 de dezembro de 2022.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

PUBLICADO Eli BOLETIM OFICIAL 
1331 DE M IjAJ?d »

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N.° /SMA/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do 
Decreto n.° 6926 de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

RENOVAR a permuta entre os servidores FABIANO OLIVEIRA NOVAES, matrícula n.° 21905-3, desta 

Prefeitura, e ZENILDA COURTY JARDIM da Prefeitura Municipal de São Jose de Ubá, em 

conformidade com o Processo Administrativo n.° 003/000383/2021, com prazo de até 31 de dezembro de 

2023.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 43 de de 2022.

'Sx. d  ~ i'—
FRÃ^CISCOCOSTA KLAYN 

Secretário

.../a p l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N.° ^(r.q /SMA/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do 
Decreto n.° 6926 de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

RENOVAR, a permuta entre os servidores MARIANA MAGALHÃES STORCK, matrícula n.° 24909-1, 

desta Prefeitura, e FABIANA NEVES RENNE, matrícula n.° 108194-3, da Prefeitura Municipal de 

Teresópolis, em conformidade com o Processo Administrativo n.° 52654/2017, com prazo de até 31 de 

dezembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, de 2022.

5 . A -

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário
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S
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N.° Wii  SMA/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do 
Decreto n.° 6926 de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

RENOVAR, a permuta entre os servidores MARCIA CARDOSO DOS SANTOS, matrícula n.° 16064-2, 

desta Prefeitura, e DENISE DE SOUZA FREIRE, matrícula n.° 260515-2, da Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro, em conformidade com o Processo Administrativo n.° 51322/2018, com prazo de até 31 de 

dezembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 'f 5  de de 2022.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário

PUBLICADO EM BOLETiK 0 r U k .  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N.° AH1  /SMA/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do 
Decreto n.° 6926 de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

RETIFICAR os termos da Portaria n° 1409/SMA/2022 que autorizou a permuta entre as servidoras 

CARMEN LUCIA DE SOUZA ANHAIA GINO, matrícula n.° 16867-0, desta Prefeitura, e VERA LUCIA 

GIUPPONI DE SOUZA, da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Onde se lê: “matrícula n° 10/697744, 

leia-se: matrícula 10/6977441”.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, •A3 de de 2022.

^  _____ 3 ' ^ __ ,
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N.° AH1  /SMA/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, nos termos do 
Decreto n.° 6926 de 10 de janeiro de 2018,

RESOLVE:

RETIFICAR os termos da Portaria n° 1409/SMA/2022 que autorizou a permuta entre as servidoras 

CARMEN LUCIA DE SOUZA ANHAIA GINO, matrícula n.° 16867-0, desta Prefeitura, e VERA LUCIA 

GIUPPONI DE SOUZA, da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Onde se lê: “matrícula n° 10/697744, 

leia-se: matrícula 10/6977441”.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, •A3 de de 2022.

^  _____ 3 ' ^ __ ,
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE

Terceiro Termo Aditivo n° 36-A-019/2022, referente ao Credenciamento n̂  36-019/2019, 

assinado em 04/12/201, e seus aditivos, oriundo do Chamamento Público n? 001/SMA/2019, 

conforme Processo Administrativo n̂  008/003998/2022.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e de 

outro lado, UNIODONTO METROPOLITANA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, inscrita no CNPJ sob 

o n° 01.066.312/0001-60, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Sr. FLAVIO ARAÚJO 

DE ASSIS, inscrito no CPF/MF sob o n? 808.596.407-44.

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 

Credenciamento n̂  36-019/2019, assinado em 04/12/2019, e seus aditivos, cujo objeto é o serviço 

de plano odontológico mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores do 

Município de Duque de Caxias, conforme documentos constantes no Processo Administrativo n̂  

008/003998/2022.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de dezembro de 2022.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário Municipal de Administração

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

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

CAXIAS

N úm ero do Processo Adm inistrativo 008/003998/2022

M odalidade da Licitação Chamamento Público n° 001/SMA/2019

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo Aditivo de Credenciamento

Data de assinatura 05/12/2022

Prazo
12 (doze) meses, contados a partir do dia 

04/12/2022.

V alo r global -

N úm ero, data e valor do Em penho -

Dados secundários

0  presente Termo Aditivo tem por objeto 

PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 

Credenciamento n9 36-019/2019, assinado em 

04/12/2019, e seus aditivos, cujo objeto é o 

serviço de plano odontológico mediante 

consignação em folha de pagamento, aos 

servidores do Município de Duque de Caxias, 

conforme documentos constantes no Processo 

Administrativo n9 008/003998/2022.

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

PUBLJCADO EM BOLETIM GRCIÁL
P R E F E I T U R A
DUQUE DE ^
CAXIAS ------

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ESPÉCIE
Termo de Credenciamento n̂  36-009/2022, oriundo do Chamamento Público n̂  001/SMA/2021, 

conforme Processo Administrativo n̂  008/000431/2022.

l A i L z m z z —

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e de 

outro lado, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 33.634.999/0001-80, neste 

ato representada pelo Sr. FRANCISCO ALVES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nS 087.135.291-53.

OBJETO

O objeto do presente termo é o credenciamento da COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para 

prestação de serviços de Assistência financeira (empréstimos), mediante consignação em folha de 

pagamento, aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, oriundo do Chamamento Público 

n? 001/SMA/2021, conforme o constante no Processo Administrativo n? 008/000431/2022.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2022.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário Municipal de Administração

'mãmmmmmmÊmÈmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmÊÈmmÊmmmmMmmmmmmmmmzmm
Alameda Esmeralda, r>e 206, Jardim Primavera

CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E I T U R A
DUQUE DE
kk  CCAAXXIIAASS

NúmeriQvdo Processo Administrativo 008/000431/2022

Modalidade da Licitação Chamamento Público n9 001/SMA/2021

TtipodeLieitação -

EspéciedoContrato Termo de Credenciamento

Data deassinatura 08/12/2022

Prazo 12 (doze) meses

Valor global -

Número, dataevalar do Empenho -

Dados secundários

O objeto do presente termo é o 
credenciamento da COMPREV VIDA E 
PREVIDÊNCIA S/A, para prestação de serviços 
de Assistência financeira (empréstimos), 
mediante consignação em folha de pagamento, 
aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 
CAXIAS, oriundo do Chamamento Público n9 
001/SMA/2021, conforme o constante no 
Processo Administrativo n9 008/000431/2022.

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

5ª CPIA – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

2ª PUBLICAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Administração
53 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

Processo 066107/2022 -  Fls.:

EDITAL

A Presidente da 5§ Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, pelo

presente Edital, convoca a DÉBORA MONTEIRO ROMÃO DA SILVA, Professora, matrícula 21140-3,

que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa prestar esclarecimentos quanto ao 

contido no processo administrativo n9 066107/2010, devendo comparecer no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar de data da última publicação do presente edital, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, situada na Alameda Dona Esmeralda, n9 206. Jardim Primavera. Duque de Caxias. RJ. 

Ciente que o seu não comparecimento a esta 59 CPIA/SMA implica REVELIA e o consequente 

prosseguimento dos trabalhos da comissão.

Duque de Caxias, 09 de Dezembro de 2022.

MARI vnos
Presidente da 5§ CPIA
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Administração
53 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

Processo 066107/2022 -  Fls.:

EDITAL

A Presidente da 5§ Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, pelo

presente Edital, convoca a DÉBORA MONTEIRO ROMÃO DA SILVA, Professora, matrícula 21140-3,

que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa prestar esclarecimentos quanto ao 

contido no processo administrativo n9 066107/2010, devendo comparecer no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar de data da última publicação do presente edital, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, situada na Alameda Dona Esmeralda, n9 206. Jardim Primavera. Duque de Caxias. RJ. 

Ciente que o seu não comparecimento a esta 59 CPIA/SMA implica REVELIA e o consequente 

prosseguimento dos trabalhos da comissão.

Duque de Caxias, 09 de Dezembro de 2022.

MARI vnos
Presidente da 5§ CPIA

PUBLICADO fcM BOLETIM OFICIAL 
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BOLETIM nº 7228

Quarta-feira
14 de Dezembro de 2022

Boletim Oficial
do Município

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde 
Gabinete do Secretário

Portaria n° 00299/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 13 de dezembro de 2022.

“Determina poderes a Maiara de Souza Maciel como 

Responsável Técnica da Direção de Enfermagem da UPA 

Sarapuí.”

O Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - DESIGNAR competência a Maiara de Souza Maciel, COREN RJ: 605.906, como 

Responsável Técnica da Direção de Enfermagem da UPA Sarapuí.

Art.2o - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.13 11:02:23 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
p r £ p e i t u r#° 1 i  DE % í V-f  /290D41ameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 

D U O U 6 D 6  - T  T  CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
______ CNPJ29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329

superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

DuqueDecaxias ^
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde 
Gabinete do Secretário

Portaria n° 00300/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 13 de dezembro de 2022.

“Determina poderes a Paloma Lima Neves como Responsável 

Técnica da Direção de Enfermagem da UPH de Xerém.”

O Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais,

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias,

RESOLVE:

Art. Io - DESIGNAR competência a Paloma Lima Neves, COREN RJ: 195.030, como Responsável 

Técnica da Direção de Enfermagem da UPH de Xerém.

Art.2o - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTASDE 
SOUZA:1 0650003756

Assinado de forma digital por DANIEL 
CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:'0650003756 
Dados: 2022.' 2.' 3 ' ’ :12:' 5 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula: 41.784-0

PREFEITURADuque oe
caxias
ÜNIíXU. í»A8Al*»l>
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superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duqiiedecaxias.rj.gov.br

09/12/22, 08:14 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
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Termo de Hom ologação do Pregão Eletrônico
Pregão N° 00074/2022 (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

Às 08:12 horas do dia 09 de dezem bro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n° 014/001199/2021, Pregão n° 
00074/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Locação de m ateria is permanentes
Descrição Complementar: Mantas Térm icas Descartáveis em m aterial lam inado composto por poliprop ileno e polietileno, em duas 
camadas. Tem m icroperfurações em toda a extensão da manta, perm itindo a distribu ição uniforme de ar quente. Uso sob o corpo. 
Proporcionando aquecim ento para o corpo inteiro dos pacientes adultos com o objetivo de ev ita r o quadro de hipoterm ia nos 
procedimentos de grande porte durante o intra operatório e o pós operatório imediato, protege contra os danos por variações térm icas 
na parte inferior e superior do corpo do paciente. Também pode ser utilizada para atender os pacientes internados no centro de terapia 
intensiva, são transparentes ao raio X e resistente a fluídos e soluções, furos e cortes acidentais. Possui uma entrada para a mangueira 
de ar da unidade de aquecimento, com prático sistem a de fixação por fitas adesivas. Também contém fitas adesivas reposicionáveis nas 
extrem idades da manta térm ica descartáve l para garantir o seu posicionam ento. D im ensões aproxim adas 200 cm x 92 cm.
Tratam ento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12.350 Unidade de fornecim ento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 191,3100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PHAROS HOSPITALAR EIRELI , pelo m elhor lance de R$ 122,0000 e a quantidade de 12.350 UNIDADE .

Eventos do Item  
Evento Data

Adjudicado

Homologado

24/11/2022
12:18:32

09/12/2022
08:12:43

Nome

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE SOUZA

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PHAROS HOSPITALAR 

EIRELI, CNPJ/CPF: 10.839.887/0001-60, Melhor lance: R$ 122,0000

Item: 2
Descrição: Locação de m ateria is permanentes
Descrição Complementar: Mantas Térm icas Descartáveis em m ateria l lam inado composto por poliprop ileno e polietileno, em duas 
camadas. Tem m icroperfurações em toda a extensão da manta, perm itindo a distribu ição uniforme de ar quente. Uso sob o corpo. 
Proporcionando aquecim ento para o corpo inteiro dos pacientes adultos com o objetivo de evitar o quadro de hipoterm ia nos 
procedimentos de grande porte durante o intra operatório e o pós operatório imediato, protege contra os danos por variações térm icas 
na parte inferior e superior do corpo do paciente. Também pode ser utilizada para atender os pacientes internados no centro de terapia 
intensiva, são transparentes ao raio X e resistente a flu ídos e soluções, furos e cortes acidentais. Possui uma entrada para a mangueira 
de ar da unidade de aquecimento, com prático sistem a de fixação por fitas adesivas. Também contém fitas adesivas reposicionáveis nas 
extrem idades da manta térm ica descartáve l para garantir o seu posicionam ento. D im ensões aproxim adas 200 cm x 92 cm.
Tratam ento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecim ento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 191,3100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado no ju lgam ento

Eventos do Item  
Evento

Cancelado no 
ju lgam ento

Homologado

Data
18/11/2022

15:43:41
09/12/2022

08:12:53

Nome

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE SOUZA

Observações
Item cancelado no ju lgam ento. Motivo: Considerando não haver 

nenhuma empresa HABILITADA para o item, o mesmo será CANCELADO.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=1093561 &tipo=t 1/1

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

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

^ -----------

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 493/2022, encartado às fls. 1468/1470, 

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002549/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 340.227,40 (Trezentos e quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e 

quarenta centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 05/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002549/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digitai por DANIEL 
DANIEL CARVALHO PUERTAS carvalho  PUERTAS DE 
DE SOUZA:10650003756 SOUZA:106S0003756

Dados: 2022.12.14 10:1 S:38 -03'00’

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

D u o u e  D e.  caxias
Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 

CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 
CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 

fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
w w A V .d u q u e d e c a x ia s . r i. g o v .b r
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO ----------
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 499/2022, encartado às fls. 1486/1488,

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002650/2022.

, \ D E ^  Q Z /2 0 ^

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância

de R$ 644.287,50 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em 

favor de MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

DE SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 21/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002650/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO Assinado de forma digital por
P I IP R T A Ç  D F  DANIEL CARVALHO PUERTAS DE
r U t K I A à U t  SOUZA:10650003756

SOUZA:! 0650003756 Dados:2022.12.140*38:23- o s w

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO ---------
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 500/2022, encartado às fls. 1489/1491, 

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002491/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 266.233,50 (Duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e três 

reais e cinquenta centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor 

de MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 05/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002491/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:l 0650003756 
Dados: 2022.12.14 09:38:55 -03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

P R e F Ê I V U R A

D u q u eD ecaxias
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Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001 -50Tel: (21) 2773-6254 
frns@duquedecaxias.rj .gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

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

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 501/2022, encartado às fls. 1492/1494, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002488/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 233.561,25 (Duzentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em 

favor de MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

DE SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 30/08/2022 à 31/08/2022, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 

constantes no procedimento administrativo n° 014/002488/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA: 10650003756 
Dados: 2022.12.14 09:59:40 -03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

DuoueDe
caxias

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 502/2022, encartado às fls. 1495/1497, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002668/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 297.107,21 (Duzentos e noventa e sete mil, cento e sete reais e vinte 

e um centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 20/09/2022 à 21/09/2022, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 

constantes no procedimento administrativo n° 014/002668/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.14 10:14:29 -0 3 W

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

Duque De
caxias

t;  M C     t; ,  w * «  A  6 M  '“  O

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO --------- :
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 503/2022, encartado às fls. 1498/1500, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002643/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 643.950,00 (Seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e 

cinquenta reais), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos no 

período de 21/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002643/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DE SOUZA:10650003756 souza: i0650003756
Dados: 2022.12.14 10:12:15 -03W

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° ~ W  DE U l / j ^ / 2 0 Z Z -

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

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 504/2022, encartado às fls. 1501/1503,

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002667/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância

de R$ 691.200,00 (Seiscentos e noventa e um mil e duzentos reais), 
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de MEDFUTURA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, 
associada à entrega emergencial de medicamentos no período de 12/09/2022 

à 19/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002667/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO Assinado de forma digital por
P I IP R T A P  n P  DANIEL CARVALHO PUERTAS DE
r U t n l M D L J t  SOUZA'10650003756

SOUZA:! 0650003756 Dados:2022.12.1410:43:20-0 3 W

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.ij .gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
N- ~\a2  OS, BA \ \ Z j20^

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

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 505/2022, encartado às fls. 1504/1506, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002687/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 685.875,00 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e 

cinco reais), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de MEDFUTURA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, 

associada à entrega emergencial de medicamentos no período de 23/09/2022 

à 26/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/002687/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Assinado de forma d ig ita l por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.14 10:06:41 -03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001 -50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

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

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 506/2022, encartado às fls. 1507/1509, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/002651/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), reconhecida a dívida pelo 

MUNICÍPIO em favor de MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de 

materiais hospitalares no período de 21/09/2022, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 

especificações constantes no procedimento administrativo n° 014/002651/2022.

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO Assinado de forma digital por
PI IFPTAÇ n p  DANIEL CARVALHO PUERTAS DE
K U tH  I AS U t  SOUZA:10650003756
SOUZA:! 0650003756 Dados: 2022.12.14 10:52:27-0 3 W

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.ij .gov.br 
www.duauedecaxias.ri.gov.br

p í?  : r  e i r u  r a

D u o u e  D ecaxias
• »  a  u  a  ..

N » Ja£ _  çeA Í L / ^ o22 -
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do Município

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

PUBLICADO EM BOLETIM OFIC 'L
de y t / \\  ,,MMÜÜrr

- - - - - - - - - - - ^  ^  ^

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
V

• w»...

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

Termo de Ajuste de Contas n° 507/2022, encartado às fls. 1510/1512, 
especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo 

n° 014/003074/2022.

V • D

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE 

SAÚDE LTDA. í

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$ 102.168,00 (Cento e dois mil, cento e sessenta e oito reais), 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de MEDFUTURA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, 

associada à entrega emergencial de medicamentos no período de 25/10/2022 

à 26/10/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

em conformidade com as especificações constantes no procedimento 

administrativo n° 014/003074/2022.

S:

’ *í;

A*

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.
DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.13 17:01:38 
-03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.ij .gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.brESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS

DDUUQQUUEE  DDEE
C A X IA S

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE 

ASSINATURA:

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL >
Nr^ â _ \  Dl.i^

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 508/2022, encartado às fls. 1513/1515, 

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/002138/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

G.M. FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

R$ 9.566,25 (Nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da G.M. 

FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, referente a 

Serviços de locação de veiculo pesado com motorista e combustível, em 

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo 

n° 014/002138/2022.

\V. ■

Duque de Caxias (RJ), 13 de Dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS 
DE SOUZA: 10650003756 
Dados: 2022.12.13 16:35:06 
-03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
qe 1» I ^ Ij 2q2Z-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
^  PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

P » E r T f r u  R a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 
DDUUQQUUEE  DDEE
C A X IA S

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 509/2022, encartado às fls. 1516/1518, 

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/002744/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

G.M. FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

R$ 9.566,25 (Nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da G.M. FONSECA 

6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, referente a Serviços de 

locação de veiculo pesado com motorista e combustível, em conformidade com

as especificações 

014/002744/2022.
constantes no Procedimento Administrativo nc

f. }

& i ■ tf 
$■ •••£•

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de Dezembro de 2022.

 • « 
, i j ; . a 
•<íi ■ t:

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS 
DE SOUZA:10650003756

SOUZA:10650003756 2022121316:4,56
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

tf •
DDUUQQUUEE  DDEE
C A X IA S

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

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
N5̂ g Z g _  y O E ^ / ^ J 2 (J £

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 510/2022, encartado às fls. 1519/1521,

especificado no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/001949/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e v 

AFINET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância

R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO 

em favor da AFINET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

ME, referente à prestação de serviços de link dedicado com gerência e 

monitoramento -  50MB, em conformidade com as especificações constantes 

no Procedimento Administrativo n° 014/001949/2022. 0

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de Dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.13 16:57:37-03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0
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PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
de  V i  n?. m & r 

- - - - - - - - - - - W —  J u
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 511/2022, encartado às fls 1522/1524, especificado

no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/002527/2022.

PARTES:

OBJETO:

/

DATA DE

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ-FUNDARJ.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 

R$ 119.856,80 (Cento e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta centavos), fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da 

FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ-FUNDARJ referente ao 

apoio técnico, administrativo e gerenciamento de agências transfusionais no 

Hospital Adão Pereira Nunes no período de Julho/2022 em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 

constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002527/2022.

)•

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA: 10650003756 
Dados: 2022.12.14 11:14:51 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

p « e f e i r u w a

DuqueDecaxias
UNítíOS VRA8AI.HO'

&•vy

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

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

www.duquedecaxias.ri. gov.br

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° ? « m  O tM jÉ M—ESTADO DO RIO DE JANEIRO H

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 512/2022, encartado às fls 1525/1527, especificado

no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002166/2022.

'•'-‘§4 ' • s'.

' W,

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e KM
MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de í

R$ 24.973,90 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e noventa 

centavos), fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da KM 
MATERIAIS MÉDICOS LTDA, referente entrega dos materiais para atender o 

serviço de Comissão de Curativos, Ortopedia e Cirurgia Vascular do Hospital 
Adão Pereira Nunes, no período de 03/06/2022 à 13/07/2022 em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 

constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002166/2022.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO Assinado de forma digital por
PI IFRTAÇ DF DANIEL CARVALHO PUERTAS DE
K U t h l M D U t  SOUZA:10650003756

SOUZA:1 0650003756 Dados:2022.12.14 14:29:49-0 3 W

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA 

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

í
/ > '  !

De
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.ri.gov.br

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAI

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

N°

AXIAS—

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 513/2022, encartado às fls 1528/1530, especificado

no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002382/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e KM
MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$ 60.714,30 (sessenta mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos)., 
fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da KM MATERIAIS 

MÉDICOS LTDA, referente entrega dos materiais para atender o serviço de 

Comissão de Curativos, Neurocirurgia, Ortopedia, Cirurgia Vascular e 
Cirurgia Geral do Hospital Adão Pereira Nunes, no período de 20/07/2022 à 

09/08/2022 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade 

com as especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 
014/002382/2022.

DATA DE
ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.14 13:55:46 -03’00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

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

CNPJ 29.138.328/000l-50Tel: (21) 2773-6329 
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.ri.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

PUBLICADO Eíll BOLETIM 0FlC! 
N» T& ft DE W  I U  128)

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

,4

Termo de Ajuste de Contas n° 514/2022, encartado às fls 1531/1533, especificado 

no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002286/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e KM 

MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 
R$ 37.757,00 (trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e sete reais), fica 
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da KM MATERIAIS MÉDICOS 

LTDA, referente entrega dos materiais para atender o serviço de Cirurgia 

Vascular e Cirurgia Geral do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do 

Carmo, no período de 01/07/2022 à 27/07/2022 em atendimento a Secretaria 

Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no 

Procedimento Administrativo n° 014/002286/2022.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 13 de dezembro de 2022.

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA: 10650003756 
Dados: 2022.12.14 13:56:17 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

: f .

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

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

www.duquedecaxias.ri.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAI
N° DE f t l f i  CGAL

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 515/2022, encartado às fls 1534/1536, especificado

no Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002115/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e KM
MATERIAIS MÉDICOS LTDA.  e

V!

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$ 37.175,00 (trinta e sete mil e cento e setenta e cinco reais), fica 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da KM MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, referente entrega dos materiais para atender o serviço de cirurgia 
vascular Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, no período de 

03/06/2022 à 17/06/2022 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo 
n° 014/002115/2022.

■■■■$

DATA DE 

ASSINATURA:

DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:10650003756

Duque de Caxias (RJ), 14 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por DANIEL 
CARVALHO PUERTAS DE 
SOUZA: 10650003756 
Dados: 2022.12.14 11:57:43 -03 00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

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.ri.gov.br

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAI
wJ^\DEJL «HK02£

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

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ONDE SE LÊ: Referente à entrega emergencial de medicamentos.

LEIA-SE: Referente às entregas emergenciais de materiais hospitalares.

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 504/2022, encartado às fls. 1501/1503, especificado no

Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 014/002667/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de R$
691.200,00 (Seiscentos e noventa e um mil e duzentos reais), reconhecida a dívida 

pelo MUNICÍPIO em favor de MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, associada à entrega emergencial de medicamentos

no período de 12/09/2022 à 19/09/2022, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes no 

procedimento administrativo n° 014/002667/2022

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ) 14 de dezembro de 2022.
DANIEL CARVALHO 
PUERTAS DE 
SOUZA:! 0650003756

Assinado de forma digital por 
DANIEL CARVALHO PUERTAS 
DE SOUZA:10650003756 
Dados: 2022.12.14 17:01:41 
-03’00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza

Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

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

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6254 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.ri.gov.br

FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, 
Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 082/2022-PRES/FUNDEC O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE
APOIO À ESCOLA TÉCNICA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, ESPORTE, LAZER, 
CULTURA E POLÍTICAS SOCIAIS DE 
DUQUE DE CAXIAS -  FUNDEC, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos 
da Lei n° 1.873, de 25 de abril de 
2005, alterada pela Lei Municipal n° 
2.257, de 12 de maio de 2009.

RESOLVE:

Art. I o -  NOMEAR, com validade a contar de 01 de novembro de 2022, TERESA 
CRISTINA DE ARAÚJO SILVA, do cargo em Comissão de Coordenador de Juventude, símbolo 
CC/2+ST70% , do Gabinete da Presidência, nos term os do inciso II, do artigo 9o, da 
Lei n.° 1.556/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias.

Art. 2o -  A presente Portaria entra em vigor a partir de 01/11/2022, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 3o -  Proceda-se às comunicações de lei, registre-se e publique-se onde couber.
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