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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

 

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

  

 

 
 

DECRETO Nº 8.133, DE 22 DE FEVEREIRO 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 do Decreto-Lei 

nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

Considerando o Processo Administrativos nº 007/000360/2022 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou 

judicial, a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, 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, dos seguintes 

imóveis: 

I – Rua Sete, s/n, casa 01 (processo administrativo n° 007/000361/2022); 

II – Rua Sete, s/n, casa 02 (processo administrativo n° 007/000323/2022) e 

III – Rua Sete, s/n, casa 03, QD:17 LT: 31 – Parte (processo administrativo n° 007/000363/2022) 

Parágrafo único. As benfeitorias de que tratam os incisos deste artigo encontram-se situados, 

entre a área doada à PMDC e o Lote 31 da Quadra 17, no Loteamento Vila Canaã – Bairro Santo Antônio 

-  3° Distrito de Duque de Caxias/RJ, conforme Anexo Único deste Decreto. 

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

uma Escola Municipal no local. 

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, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

 

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

  

 

 
 

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 8.133, DE 22P DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

 

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

  

 

 
 

DECRETO Nº 8.134, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
Dispõe sobre o expediente nas repartições municipais 
nos dias que menciona. 

 

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

 

Considerando que o dia de  Carnaval,  a  ser  comemorado,  no  corrente  ano,  em  01  de  
março  (terça-feira),  é feriado estadual conforme prevê a Lei Estadual Nº 5.243, de 14 de maio de 2008; 

Considerando  que  o  ponto  facultativo  implica  em  economia  aos  cofres  públicos  
municipais,  em  valores dispensados  com  o  consumo  de  força,  água,  telefone,  materiais  de  
consumo,  combustível,  transporte,  dentre outros, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições municipais no dia 28 de fevereiro de 

2022 (segunda-feira de Carnaval). 

Parágrafo único. O expediente será normal, entretanto sob a responsabilidade dos respectivos 
chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas em virtude exigências técnicas ou por 
motivo de interesse público. 

Art. 2º No dia 02 de março de 2022 (quarta-feira de Cinzas), o expediente será normal. 

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

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

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

P O R T A R I A  N°196/GP/2022

O PR E F E IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  D E C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

EXONERAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, YAN LOPES FONSECA 
ORMONDE ANDRE, matricula: 39.863-2, do Cargo em Comissão de Consultor Técnico, 
Símbolo CC/2, da Secretaria Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

de / /2022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16 -03:00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

P O R T A R I A  N°197/GP/2022

O PR E F E IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

EXONERAR, a contar de 14 de fevereiro de 2022, DENISE DIAS MESSIAS DO 
NASCIMENTO, matricula: 37.113-0, do Cargo em Comissão de Agente de Ordem Pública, 
Símbolo CC/2+ST(60%), da Superintendência de Ordem Pública, da Secretaria Municipal de 
Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

N° , C l de :;::ó /•- 12022

y f

Matrícula: "
I

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16 -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°198/GP/2022

O P R E FE IT O  M U N IC IPA L  D E D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, FLAVIO FRANCO DE ASSIS, matricula: 42.119-7, para exercer o 
Cargo em Comissão de Auxiliar Administrativo, símbolo CC/5, da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

.... ............ ..............................
Publicado no Boletim Oficial

•i

; N° •rtctf de / l  12022

Matrícula: 

" 1 .... ..

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16-03:00

m
m

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

P O R T A R I A  N°199/GP/2022

O P R E FE IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
11, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, ALDO DE SOUZA GOMES, matricula: 42.123-5, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente do Secretário, símbolo CC/1+ST(70%), da Secretaria 
Municipal de Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

N° -> de / - ^ 1 2 0 2 2

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16-03:00

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

P O R T A R I A  N°200/GP/2022

O PR E F E IT O  M U N IC IPA L  D E D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, DAIANA SANTANA DOS SANTOS, matricula: 40.325-3, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador Esportivo, símbolo CC/2+ST(60%), da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial 

N° Cv de '• /2022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16-03:00

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

P O R T A R I A  N°201/GP/2022

O P R E F E IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, MAURÍCIO TENORIO FRANCESCONI, matricula: 42.100-6, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial, símbolo SB, da Secretaria Municipal de 
Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

de 2 / 12022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:16 -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°202/GP/2022

O P R E F E IT O  M U N IC IPA L  D E D U Q U E  D E C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

EXONERAR, a contar de 07 de fevereiro de 2022, GISELLE DOS SANTOS 
FILANO, matricula: 36.426-6, do Cargo em Comissão de Coordenador de Organização 
Comunitária, Símbolo CC/2+ST(60%), da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

N° ; C-v de - / /2022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:17-03:00

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

P O R T A R I A  N°203/GP/2022

O P R E F E IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  D E C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, FABIO NAZARETH, matricula: 42.113-8, para exercer o Cargo em 
Comissão de Consultor Técnico, símbolo CC/2+ST(60%), do Gabinete do Prefeito.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim Oficial

N° V i ' de / 12022

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:17-03:00

E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E IR O
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

P O R T A R I A  N °204/G P/2022

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

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 28 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II,do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, GRAZIELA DO NASCIM ENTO SILVA, matricula: 42.080-8, para 
exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, símbolo CC/3+ST(70%), da 
Secretaria Municipal de Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 16 de fevereiro de 2022.

W ASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

I Publicado no B o le tim  O ficial
I

N° t  1C.Y de / ".•c/2022

M atrícula:

assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Jata: 2022.02.18 14:24:17 -03:00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

P O R T A R I A  N°205/GP/2022

O P R E FE IT O  M U N IC IPA L  D E  D U Q U E  DE C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei n° 3.018 de 01 de abril de 2020.

R E S O L V E :

DISPENSAR, a pedido, a contar de 16 de fevereiro de 2022, RAQUEL MONTEIRO 
DA COSTA, matricula: 25.103-7, da Função de Confiança de Diretor +ST 20%, da Creche 
Municipal Vereador José Carlos Theodoro, da Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 11 de janeiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

N° f í c ;  de / 0 - / 2 0 2 2

Matrícula:

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:17-03:00

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

P O R T A  R I A N°206/GP/2022

O PR E F E IT O  M U N IC IP A L  D E  D U Q U E  D E C A X IA S, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

DESIGNAR, a contar de 16 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Artigo 
16, da Lei n.° 1506, de 14 de janeiro de 2.000 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Duque de Caxias, FATIMA AURORA DA CONCEIÇÃO CORREIRA, 
matricula: 05.971-4, para exercer a Função de Confiança de Diretor + ST20%, Creche 
Vereador José Carlos Theodoro, da Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

N° "• de , 1 o 1- 12022

Matrícula: - '' v

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Data: 2022.02.18 14:24:17 -03:00

Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000216/2022
DEFIRO
Em 18/02/2022.

Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000217/2022
DEFIRO
Em 18/02/2022.

Concessão de GST
Processo Administrativo 003/000218/2022
DEFIRO
Em 18/02/2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
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 0 014/002011/2020, que segue abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HEM OTERAPIA, com condições, 
descrição, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital 
e seus Anexos.

DATA E HORA DO CERTAM E: 11 de março de 2022, às 10:00hs

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações -  End.: Alameda Esmeralda, 206, CEP: 
25.215-260 -  Jardim Primavera -  D. Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou 
através do Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/ ou 
Portal de Compras Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet- 
siasg

INFORM AÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.ri.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔ N ICO  N°: 009/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/002011/2020

BERNARDO BAZILIO
Pregoeiro M unicipal

Duque de Caxias, 22 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
N° "Ã \o ò  DE 2-

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

P O R T A R I A  N°207/GP/2022

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

R E S O L V E :

NOMEAR, a contar de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o que dispõe o Inciso 
II, do Artigo 9.°, da Lei n° 1.506/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, JOAQUIM AFONSO DE OLIVEIRA NAZARETH, matricula: 
42.151-0, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente Operacional, símbolo 
CC/3+ST(70%), da Secretaria Municipal de Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por 
WASHINGTON REIS DE 
OLIVEIRA:01311846794 
Dados: 2022.02.18 16:20:59 
-03'00'

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

N° 4>|0? de I O ^  12022

Matrícula:

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

P O R T A R I A  N°208/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 18 de fevereiro de 2022, MÁRCIO DA SILVA SOARES, 
matricula: 38.252-3, do Cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2, da 
Secretaria Municipal de Governo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.
Assinado de form a dig ital por 
WASHINGTON REIS DE 
OLIVEIRA:01311846794 
Dados: 2022.02.18 16:54:11 -03‘00'

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Boletim  Oficial

N° y i 0 ?  de l 0 2  12022

Matrícula: : - ~



5
BOLETIM nº 7108

Quarta-feira
23 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

P R EFE IT U R A  MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
S E C R E T A R IA  DE GOVERNO

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 

Solicitante: Secretário Municipal de Fazenda 

PROCESSO: 009/006948/2021

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para Prestação 
de Serviços de Capacitação de Servidores do Município de Duque de Caxias, por meio 
da realização do Curso de Desenvolvimento, Execução e Avaliação de Projetos Sociais, 
visando contribuir com a qualificação do quadro funcional da Municipalidade (Técnicos, 
Gestores e Orçamentistas) envolvida, na forma das Oficinas listadas, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II da Lei n* 8.666/93, com fulcro no Parecer ne 
601/2021/CTCC/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CNPJ: 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCÁRIO SUL QUADRA 04, N? 34, BLQCO A, ASA SUL, BRASÍLIA -  DF. 
CEP: 70.092-900

VALOR GLOBAL: R$ 11.220,93 (Onze Mil, Duz  ̂ Vjbte Reais e Noventa e Três 
Centavos).

Em, 22 de Fevereiro de 2022.

TOS
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo________

Senhor Secretário Municipal de Fazenda de Duque de Caxias para emissão do ratifico.I / j
Após, ao Boletim Oficial para publicação.

Em, 22 de Fevereiro de 2022.

M.DOS SANTOS 
Presidértte Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
DE25> /Q^/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Alameda Esmeralda n° 206 
Jardim Primavera 
Duque de Caxias RJ.

Duque de Caxias, 17 de Janeiro de 2022.

Autorizo a inscrição da Pessoa  Juríd ica , PADRÃO RIO COMERCIAL 
LTDA - EPP N° 11.425.210/0001-48, no CADASTRO DE FORNECEDORES 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, conforme o parecer n° 
013/2022 da Com issão Especia l.

^  U j j x U _Ci  ô o c y c i.
LETICIA ALBUQUERQUE BORJA 32  

Presidente da Comissão Especial de Cadastro

Ciente / Autorizo:

JOAO CARLO# DÇ SOUSA BRECHA 
Secretário Municipal de Governo

ioao C trios de Sousa Brecha  
Secretário de Governo 

Matricula: 41.911-7

Ao Boletim Oficial

PUBLICADO Etó 80LETIM OFICIAL 
N' Dc J j /0 Í - Í2 t l^

_________t f  --------------

Após a Comissão de Cadastro para providências

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

3ª PUBLICAÇÃO

Processo: 008/002309/2020 Fls:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3a COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

TERMO DE RESPONSABILIZAÇÃO

A 3§ Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, designada pela Portaria n9 
1296/GP/2020, de 29/09/2020, publicada no Boletim n9 6899, de 30/09/2020, constituída para 
apurar irregularidades nos autos do processo n9 008/002309/2020, e fatos conexos, após 
ultimar coleta de provas, depoimentos e documentos, instrumentos hábeis à formação do 
convencimento, decide por RESPONSABILIZAR:

EMANUEL BASTOS TORQUATO, brasileiro, solteiro, servidor público, médico, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n.9 08995-3, portador da identidade n .9 52363166, 
CRM, e inscrito no CPF n.9 565.203.797-00, conforme as irregularidades, o conjunto probatório, 
os atos e os fatos elencados nos autos.

Assim, feitas as análises do conjunto probatório dos atos praticados e suas 

consequentes subsunções aos teores das normas violadas, acham-se os autos em condições de 

obter vista do servidor, que deverá imediatamente apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, 

na forma do artigo n9 205, da Lei n9 1506/2000.

ALINE PIRES DE LIMA 
Presidente da 3- CPIA

õLiCADO EM SüLETlM OFICIAL 
- 1  l./£ /C Ó720 o-'

aui; ":i« »W.feí)êl OFíCiói
' Oiw, U

PUBÜCADO tM m m  OFICIAL 
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS E DEFESA CIVIL 

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

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

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉCIE
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS n2 05-009/2022, oriundo da Tomada de 
Preços n2 016/2021, com base na Lei Federal n2 8.666/1993, conforme documentos acostados no 
Processo Administrativo n2 013/000036/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL e, de 
outro lado, CONSREFOR SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 
12.104.135/0001-86, neste ato representada pelo Sr. MÁRCIO AMICHI DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob 
o n2 030.389.497-01.

OBJETO
O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva de elevadores e escadas rolantes, com fornecimento de peças e 
materiais, no município de Duque de Caxias/RJ, conforme descrito no Termo de Referência, Edital de 
Tomada de Preços 016/2021, Homologo e demais documentos encartados no Processo Administrativo 
n2 013/000036/2021. O valor global deste Termo é de R$ 640.546,34 (seiscentos e quarenta mil, 
quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), A despesa total deste Termo será 
coberta pela Nota de Empenho:

N» DATA VALOR UNIDADE FU N ÇÃO  . SUB-FUNÇÃO PRO GRAM A AÇÃO ELEM EN TO FONTE

531 28/01/2022 R$ 640.546,34 1301 15 451 0026 2222 4.4.90.39.00 100

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 28 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI

Secretário Municipal dç.OJaras e Defesa Civil

TPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
VAtgER RODRIGUES JANUÁRIO

Superintendente Executivo de Obras

Alameda Esmeralda, n2 206,jardim  Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E l  T U R A
DUQUE DE
CAXIAS

- - - - ■ ■ X

Número do Processo Administrativo
.  ' • :

013/000036/2021
• ... ; . . - . ■ . • ■ • : 1 ■ . .

- • -■ - .■ - - - ■ ■ ' ; - ...............  '

Modalidade da Licitação Tomada de Preços n9 016/2021
. '  . . .  

. :Tipo de Licitaçao Menor Preço Global

Termo de Prestação de Serviços de Execução de 
Obras

Data de assinatura. . . »  x .  . - 28/01/2022

■ m  • s i s M i f i s i ã  i j w m m 12 (doze) meses

■ • ‘ . • , ,/ x V _ - X  , _ ,

Valor global
. • '

Iry.snJix?».; ir* txi.xr.xLx'

R$ 640.546,34 (seiscentos e quarenta mil, 
quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e 
quatro centavos)

' ■ . : : •: ; ::
Número, data e valor do Empenho

•

Nota de empenho n9 531, emitida em 
28/01/2022, no valor de R$ 640.546,34 
(seiscentos e quarenta mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos ).

'

.
. . . . . . . .  . • • ■ ■

•
, . ■ .  x 1 X » « , , ' *■ 1 X _ ■i.nfw - *X \  ’,j .x K -  x *  <!,* * * * * * " • • < •  * * “ 

. . . . . .

-
...................... '  ' ■Dados secundários

: .

■

O objeto do presente termo é a contratação de 
empresa especializada em serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores e escadas rolantes, com 
fornecimento de peças e materiais, no município 
de Duque de Caxias/RJ, conforme descrito no 
Termo de Referência, Edital de Tomada de Preços 
016/2021, Homologo e demais documentos 
encartados no Processo Administrativo n9 
013/000036/2021.

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br
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i— £ CAXIAS
P  R E  F E I T U R A
DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ESPÉCIE
Quarto Termo Aditivo n9 12-001/2022, referente ao Termo de Locação de Imóvel n9 11-006/2019, 
assinado em 06/11/2019, e seus aditivos, oriundo da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da 
Lei Federal n° 8.666/93, conforme o constante no Processo Administrativo n9 013/001115/2021.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL e, de 
outro lado, RH PARTICIPAÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 03.858.605/0001-06, 
neste ato representado pelo Sr. RICARDO HEITOR DE JESUS FILHO, inscrito no CPF/MF sob o n9 
134.643.447-62.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade REAJUSTAR em 17,89% o Termo de Locação de Imóvel n9 
11-006/2019, assinado em 06/11/2019, que tem por objeto a locação do imóvel onde encontram-se as 
instalações do estacionamento, armazenamento de arquivos e almoxarifado, situado à Avenida 
Primavera, Lote 13 e 14, Quadra 03-B, Jardim Primavera, 29 Distrito de Duque de Caxias/RJ, conforme 
especificações contidas no Processo Administrativo n9 013/001115/2021. O valor Global deste Aditivo é 
de R$ 49.216,68 (quarenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). A despesa 
total decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

N« DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUR-FUNÇÂO PROGRAMA 'V . AÇÃO , : ELEMENTO FONTE

594 31/01/2022 RS 42.838,51 1301 04 122 0001 2218 3.3.90.39.02 100

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 31 de janeiro de 2022.

PARTES

OBJETO

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI
Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
deJ â j a y í o ^

P R E F E I T U R A
DUQUE DE
CAXIAS

Número do Processo Administrativo 013/001115/2022

Modalidade da Licitação Dispensa de licitação, com base no art. 24, X, da Lei 
Federal n° 8.666/93.

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato r  ^ Termo Aditivo de Locação de Imóveis

Data dé assinatura 31/01/2022

Prazo -

Valor global R$ 49.216,68 (quarenta e nove mil, duzentos e dezesseis 
reais e sessenta e oito centavos)

Número, data e valor do Empenho
Nota de Empenho n9 594, emitida em 31/01/2022, no 
valor R$ 42.838,51 (quarenta e dois mil, oitocentos e 
trinta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Dados secundários’> •: < * > ■ [ v v K y,■<

■ • - ■■ ■•■■■■■

1___ ___ _________________ :____________________

O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
REAJUSTAR em 17,89% o Termo de Locação de Imóvel 
n9 11-006/2019, assinado em 06/11/2019, que tem por 
objeto a locação do imóvel onde encontram-se as 
instalações do estacionamento, armazenamento de 
arquivos e almoxarifado, situado à Avenida Primavera, 
Lote 13 e 14, Quadra 03-B, Jardim Primavera, 29 
Distrito de Duque de Caxias/RJ, conforme 
especificações contidas no Processo Administrativo n9 

I 013/001115/2021.

m ~tnc Drii awara

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 
PORTARIA SIM 01/2022 

 
Dispõe sobre os requisitos gerais de higiene e obrigatoriedade da implantação das Boas Práticas 

de Fabricação- BPF, Programas de Autocontroles – PAC e Programa de Recolhimento e Rastreabilidade 
nas indústrias de alimentos sob inspeção do SIM – DC, e dá outras providências. 

O Secretário Municipal de Agricultura, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei nº 2860, 
de 18 de agosto de 2017, 

Resolve: 

Art. 1º Tornar obrigatória para os estabelecimentos industriais e agroindustriais registrados no Serviço 
de Inspeção Municipal - SIM, a implantação e a implementação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
Programas de Autocontroles (PAC) e o Programa de Recolhimento e Rastreabilidade. 

Art. 2º É de responsabilidade dos estabelecimentos a elaboração, implantação, implementação, 
monitoramento, verificação, revisão, adaptação, registros dos procedimentos descritos no artigo 1º 
desta Portaria. 

Art. 3º É de responsabilidade dos profissionais do SIM executar a verificação dos procedimentos, das 
práticas, programas, documentos e registros elaborados pelos estabelecimentos registrados no Serviço. 

Parágrafo Único. Os profissionais do SIM deverão prioritariamente e em caráter educativo, auxiliar na 
elaboração, colaborando para a eficiência, clareza e simplificação dos procedimentos. 

Art. 4º Os procedimentos descritos deverão ter sua implantação garantida pelo responsável legal e pelo 
responsável técnico do estabelecimento. 

Art. 5º Para a adesão de um estabelecimento ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI/POA) os 
procedimentos, manuais e programas devem estar implantados e com dados auditáveis. 

Art. 6º Para efeito deste Regulamento se define: 

- Estabelecimento de Alimentos de Origem Animal: é o espaço delimitado que compreende o local e a 
área que o circunda, onde se efetiva um conjunto de operações e processos que tem como finalidade a 
obtenção de um alimento elaborado ou Industrializado, assim como armazenamento e transporte de 
alimentos e/ou matéria prima; 

- Manipulação de Alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao 
consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de elaboração, embalagem, armazenamento, 
transporte, distribuição e exposição à venda; 

- Fracionamento de Alimentos: são as operações pelas quais se divide um alimento sem modificar sua 
composição original; 

- Armazenamento: é o conjunto de tarefas e requisitos para a correta conservação de insumos e 
produtos preparados; 

- Adequado: entende-se como suficiente para alcançar o fim que se almeja; 

- Limpeza: é a eliminação de terra, restos de alimentos, pó ou outras matérias indesejáveis das 
superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; 

- Contaminação: entende-se como a presença de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, 
química ou física, que se considere como nociva ou não para a saúde humana; 

- Análise de autocontrole: análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e 
monitoramento da conformidade das matérias-primas, dos ingredientes, dos insumos e dos produtos; 

- Desinfecção: é o processo capaz de eliminar da maioria dos organismos causadores de doenças por 
meios físicos e/ou agentes químicos, com exceção dos esporos;  

- Higienização: procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas, limpeza e sanitização; 

- Sanitização: aplicação de agentes químicos aprovados pelo órgão regulador da saúde ou de métodos 
físicos nas superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, posteriormente aos 
procedimentos de limpeza, com vistas a assegurar nível de higiene microbiologicamente aceitável; 

- Qualidade: conjunto de parâmetros que permite caracterizar as especificações de um produto de 
origem animal em relação a um padrão desejável ou definido, quanto aos seus fatores intrínsecos e 
extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológicos; 

- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC): sistema que identifica, avalia e controla 
perigos que são significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal; 

- Boas Práticas de Fabricação (BPF): condições e procedimentos higiênico-sanitários e operacionais 
sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, a 
identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal; 

- Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO): são procedimentos descritos, desenvolvidos, 
implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a estabelecer a forma 
rotineira pela qual este evita a contaminação direta ou cruzada do produto e preserva sua qualidade e 
integridade, por meio da higiene, antes (Pré-Operacional), durante e depois (Pós Operacional) das 
operações; 

- Programas de autocontrole (PAC): programas desenvolvidos, procedimentos descritos, implantados, 
monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a 
qualidade e a integridade dos seus produtos;  

- Perigo: é um agente biológico, químico ou físico, situação, condição ou um conjunto de circunstâncias 
com o potencial de causar ou contribuir para a ameaça da existência ou da integridade de uma pessoa 
ou causar um efeito adverso a saúde, incluindo alergênicos;  

- Risco: probabilidade ou chance de ocorrência de um evento adverso acontecer, que possa causar lesão 
ou morte; e 

- Análise de Risco: Consiste na avaliação sistemática de todas as etapas envolvidas na produção de um 
alimento específico, desde a obtenção das matérias-primas até o uso pelo consumidor final, visando 
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estimar a probabilidade da ocorrência dos perigos, levando-se também em consideração como o 
produto será consumido.  

- Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas 
destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que 
comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. 
 
- Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao 
consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, 
transporte, distribuição e exposição à venda. 
 
- Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa da indústria de alimentos que entra em contato direto 
ou indireto com o alimento durante sua produção. 
 
- Resíduos: Materiais a serem descartados, oriundos da área de produção e das demais áreas do serviço 
de alimentação. 
 
- Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento, apresentando data e identificação do 
funcionário responsável pelo seu preenchimento. 
 
- Procedimento Sanitário Operacional (PSO): Procedimento descrito para o controle sanitário durante as 
operações; 
 
- Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, 
poeira, gordura e outras sujidades. 
 
- Insumos: cada um dos elementos essenciais para a produção de um determinado produto ou serviço. 

- Agravo à saúde: mal ou prejuízo à saúde de um ou mais indivíduos, de uma coletividade ou produção; 

- Cadeia produtiva: refere-se a todas as empresas envolvidas nas etapas de produção, industrialização, 
armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação e ou comercialização de 
alimentos, inclusive in natura, bebidas e águas envasadas, ingredientes alimentares, matérias-primas 
alimentares, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalagens e outros 
materiais em contato com alimentos; 

- Consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final; 

- Lote de produto: conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo fabricante ou 
fracionador, em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais; 

- Mensagem de alerta aos consumidores: comunicado que deve ser apresentado pela empresa 
interessada aos consumidores, contendo a identificação do produto, o motivo do recolhimento, os 
riscos à saúde, as recomendações aos consumidores, dentre outras informações pertinentes; 

- Produto: refere-se a alimentos, inclusive in natura, bebidas e águas envasadas, ingredientes 
alimentares, matérias-primas alimentares, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia de 
fabricação, embalagens e outros materiais em contato com alimentos, para consumo humano; 

- Rastreabilidade: é a capacidade de identificar a origem e seguir a movimentação de um produto de 
origem animal durante as etapas de produção, distribuição e comercialização e das matérias-primas, dos 
ingredientes e dos insumos utilizados em sua fabricação; 

- Recolhimento: é a ação a ser adotada pela empresa interessada e demais empresa da cadeia 
produtiva, que visa à imediata e eficiente retirada de lote(s) de produto(s) do mercado de consumo e 
o(s) alimento(s) que representem risco ou agravo à saúde dos consumidores.  

- Plano de Recolhimento: Registro documental do Planejamento e acompanhamento da ação de 
recolhimento 

- Logística Reversa (ou logística inversa): é o procedimento de pós-venda referente ao fluxo de produtos 
do ponto de venda até o local de origem. 

Art. 7º Ficam aprovados os Regulamentos Técnicos, em conformidade com os Anexos desta Portaria. 

Art. 8º A regulamentação do Sistema ou Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – 
APPCC será tratada em norma complementar a esta Portaria. 
 
Art. 9º Esta Portaria e seus anexos entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Ernande Abreu  

Secretário Municipal de Agricultura 

  

 

ANEXO I 

REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO (BPF) PARA ESTABELECIMENTOS ELABORADORES/ INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS 
DE ORIGEM ANIMAL. 

1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

1.1. OBJETIVO: O presente Regulamento estabelece os requisitos gerais de higiene e de boas práticas de 
fabricação para obtenção de alimentos de origem animal elaborados ou industrializados aptos para a 
comercialização e consumo. 

 1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO: O presente Regulamento se aplica onde couber a toda pessoa física ou 
jurídica que possua pelo menos um estabelecimento no qual se realizem algumas das seguintes 
atividades: elaboração e ou industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos 
destinados ao comércio.  

2. CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS INSTALAÇÕES 

2.1. Localização: os estabelecimentos deverão estar situados em pontos distantes de fontes de mau 
cheiro, potenciais contaminantes (fumaça, poeira etc.) e que não estejam expostos a inundações. 

2.2. Vias de transito interno quando existirem: as vias e áreas utilizadas pelo estabelecimento, que se 
encontram dentro do seu limite perimetral, deverão ter uma superfície compacta e ou pavimentada, 
apta para o tráfego de veículos. Devem possuir escoamento adequado, assim como meios que 
permitam a sua limpeza.  

2.3. Prédios e instalações:  

2.3.1. Os prédios e instalações deverão ser de construção sólida e sanitariamente adequada. Todos os 
materiais usados na construção e na manutenção deverão ser de natureza tal que não transmitam 
nenhuma substância indesejável ao alimento e ser de fácil higienização.  

2.3.2. A aprovação dos projetos levará em conta a disponibilidade de espaços físicos suficientes à 
realização de todas as operações de modo satisfatório.  

2.3.3. O layout e seu fluxograma deverão permitir uma limpeza fácil e adequada e propiciar a devida 
inspeção da higiene do alimento.  

2.3.4. Os prédios e instalações deverão impedir a entrada ou abrigo de insetos, roedores e/ou pragas e 
de contaminantes ambientais, tais como fumaça, poeira, vapor e outros.  

2.3.5. Os prédios e instalações deverão separar, por dependência, divisória e outros meios eficazes, as 
operações susceptíveis de causar contaminação cruzada. 

2.3.6. Os prédios e instalações deverão garantir que as operações possam realizar-se nas condições 
ideais de higiene, desde a chegada da matéria prima, elaboração, até a obtenção do produto final.  

2.3.7. As áreas de manipulação dos alimentos devem apresentar: 

a) Pisos: deverão ser de materiais resistentes, impermeáveis, laváveis e antiderrapantes, não podendo 
apresentar rachaduras e devem facilitar a limpeza e a desinfecção. Os líquidos deverão escorrer para os 
ralos escamoteados e sifonados ou similares, impedindo a acumulação nos pisos.  

b) Paredes: deverão ser lisas, sem fendas, revestidas ou pintadas em cor clara, com materiais não 
absorventes e laváveis, resistentes à desinfecção, até uma altura apropriada nas áreas de operações.   

c) Teto ou forros: devem ser fácies de limpar e deverão estar construídos e/ou acabados de modo que 
se impeça a acumulação de sujidade e se reduza ao mínimo a condensação.  

d) Janelas e outras aberturas: deverão ser construídas de forma a evitar o acumulo de sujidades e 
aquelas que se comuniquem com o exterior deverão estar providas de proteção contra insetos. As 
proteções deverão ser de fácil limpeza e boa conservação.  

e) Portas: deverão ser de materiais não absorventes ou revestidas com tinta impermeável e de fácil 
limpeza. As escadas, monta cargas ou elevadores e demais estruturas auxiliares, como plataformas, 
escadas de mão e rampas deverão estar localizadas e construídas de forma a não causarem 
contaminação.  

f) Estruturas e acessórios elevados: deverão ser instalados de maneira que se evite a contaminação 
direta ou indireta dos alimentos, da matéria prima e do material de embalagem por intermédio da 
condensação e que não dificultem as operações de limpeza. 

2.3.8. Os vestiários, sanitários e banheiros dos colaboradores deverão estar sempre limpos, 
completamente separados das áreas de manipulação de alimentos, sem acesso direto ou comunicação 
com estas, podendo em alguns casos ser utilizado o da residência, conforme regulamentação específica 
para pequenas produções e produtores rurais. Devem ainda existir pias, providas de sabão líquido para 
a lavagem das mãos e meios higiênicos convenientes para secá-las.  

2.3.9. Os insumos, matérias primas e produtos finais deverão ser depositados sobre prateleiras, estrados 
de fácil higienização, separados das paredes para permitir a correta ventilação e higienização da área.  

2.3.10. Deverá ser evitado o uso de materiais que dificultem a limpeza e a desinfecção adequadas, por 
exemplo, a madeira, a menos que a tecnologia empregada torne imprescindível o seu uso e não 
constitua uma fonte de contaminação. 

2.3.11. O abastecimento de água potável deverá ser abundante, com pressão adequada, temperatura 
conveniente, ter apropriado sistema de distribuição e adequada proteção contra a contaminação. Em 
caso de necessidade de armazenamento, dever-se-á dispor de instalações apropriadas e nas condições 
indicadas anteriormente. É imprescindível o controle frequente da potabilidade da água e,quando 
necessário, sua cloração.  

2.3.12. O vapor, a água, a água quente e o gelo utilizado em contato direto com os alimentos ou com as 
superfícies que entrem em contato com estes, não deverão conter qualquer substância que cause 
perigo à saúde ou possa contaminar o alimento.  

2.3.13. Os estabelecimentos deverão dispor de um sistema eficaz de e evacuação de efluentes e águas 
residuais, o qual deverá ser mantido a todo o momento em bom estado de funcionamento.  

2.3.14. Deverão ser previstas instalações adequadas e convenientemente localizadas para a lavagem e 
secagem das mãos sempre que assim exija a natureza das operações. Deverá dispor de água fria ou fria 
e quente, assim como de elementos adequados para a limpeza e secagem das mãos. Não será permitido 
o uso de toalhas de tecido. No caso do uso de toalhas de papel, deverá haver, em número suficiente, 
porta-toalhas e recipientes coletores com tampa acionada por pedal. 

2.3.15. Deverão existir Instalações adequadas destinadas a limpeza e desinfecção dos utensílios e 
equipamentos de trabalho, construídas com materiais resistentes a corrosão, de fácil higiene e providas 
de meios adequados para o fornecimento de água fria ou fria e quente em quantidade suficiente.  
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2.3.16. As dependências industriais deverão dispor de iluminação natural e/ou artificial que possibilitem 
a realização das tarefas e não comprometam a higiene dos alimentos, sendo a artificial 
preferencialmente “fria”, e caso não o seja, deverá ser ou inócua e protegida contra rompimentos 
(quedas). As instalações elétricas deverão ser embutidas ou aparentes e, neste caso, estarem 
perfeitamente recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos. O SIM poderá autorizar 
outra forma e a modificação das instalações aqui descritas, quando assim se justifique.  

2.3.17. Deverá existir ventilação natural e/ou artificial suficiente para evitar o calor excessivo, a 
condensação de vapor, a acumulação de pó e para renovar o ar interno.  As aberturas que permitem a 
ventilação (janelas, portas, exaustores, etc.) deverão ser dotadas de dispositivos que protejam contra a 
entrada de agentes contaminantes.  

2.3.18. Deverão existir meios para o armazenamento dos resíduos e materiais não comestíveis, antes da 
sua eliminação pelo estabelecimento, de forma que se impeça a presença de pragase se evite a 
contaminação das matérias primas, do alimento, da água potável, do equipamento, dos prédios e vias 
internas de acesso.  

2.3.19. No caso de devolução de produtos estes deverão ser colocados em setores separados, 
identificados e destinados à finalidade, ou acondicionados com segurança e nomeados, até que se 
estabeleça seu destino.  

2.4. Equipamentos e Utensílios.     

2.4.1. Todos os equipamentos e utensílios nas áreas de manipulação de alimentos devem ser de 
materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores, e sejam não absorventes, 
resistentes à corrosão e capazes de resistir a repetidas operações de limpeza e desinfecção. As 
superfícies deverão ser lisas e estar isentas de imperfeições (fendas, amassaduras, etc.) que possam 
comprometer a higiene ou sejam fontes de contaminação para os alimentos. Deve ser evitado o uso de 
madeira e outros materiais de difícil limpeza e desinfecção, salvo se estiverem revestidas com material 
liso, claro e de fácil higienização ou se a tecnologia para a produção assim o recomendar ou permitir. 

 2.4.2. Desenho e Construção  

a) Todos os equipamentos e utensílios deverão ser desenhados e construídos de modo que assegurem a 
higiene e permita uma fácil e completa limpeza e desinfecção.  

 b) Os recipientes para matérias não comestíveis e resíduos deverão ser construídos de metal ou 
qualquer outro material não absorvente e resistente, que facilite a limpeza e eliminação do conteúdo, e 
suas estruturas e vedações terão de garantir que não ocorram perdas nem emanações. Deverão ser 
identificados e usados exclusivamente para este fim, não podendo ser usados para produtos 
comestíveis.  

c) Todos os locais refrigerados deverão estar providos de um termômetro de máxima e mínima ou de 
dispositivos de registro da temperatura, para assegurar a uniformidade desta na conservação das 
matérias primas, dos produtos e durante os processos industriais. 

3. OBRIGAÇÕES E PRÁTICAS DE HIGIENE        

3.1. Conservação: os prédios, equipamentos e utensílios, assim como todas as demais instalações, 
incluídos os condutos de escoamento das águas, deverão ser mantidos em bom estado de conservação 
e funcionamento. As salas deverão estar isentas de vapor, poeira, fumaça e acúmulos de água. 

3.2. Limpeza e Desinfecção  

3.2.1. Todos os produtos de limpeza e desinfecção deverão ter uso autorizado pelos órgãos 
competentes, com rotulagem completa, guardados em local adequado, identificado, fora das áreas de 
manipulação de alimentos.  

3.2.2. Para impedir a contaminação dos alimentos, toda área de manipulação, os equipamentos e 
utensílios, deverão ser limpos com a frequência necessária e desinfetados sempre que as circunstancias 
assim o exijam.   

3.2.3. É importante uma lavagem minuciosa com água potável das superfícies que foram higienizadas, 
de forma a remover todo e qualquer resíduo dos agentes sanitizantes, antes que as áreas, os 
equipamentos e os utensílios, voltem a ser utilizados na produção.  

3.2.4. Imediatamente após o término da jornada de trabalho, ou quantas vezes sejam necessárias, 
deverão ser rigorosamente limpos o chão, incluídos os condutos de escoamento de água e as paredes 
das áreas de manipulação de alimentos.  

3.2.5. Os vestiários, sanitários e banheiros deverão estar permanentemente limpos e abastecidos com 
sabão liquido e meio adequado para a secagem das mãos. 

3.2.6. As vias de acesso e os pátios, que fazem parte da área industrial deverão estar limpos, quando 
existirem. 

3.3. Programa de higiene e desinfecção: Os colaboradores deverão ser capacitados regularmente sobre 
as técnicas de limpeza e sobre a importância da contaminação e dos riscos que causam. O 
estabelecimento deverá assegurar que o programa de limpeza e desinfecção seja realizado conforme 
estabelecido.  

3.4. Subprodutos: os subprodutos deverão ser armazenados de maneira adequada e aqueles que 
resultem da elaboração, que sejam veículos de contaminação, deverão ser retirados das áreas de 
trabalho quantas vezes forem necessárias.  

3.5. Resíduos: deverão ser manipulados de forma que se evite a contaminação dos alimentos e/ou da 
água potável, e retirados das áreas de manipulação de alimentos e de outras áreas de trabalho, sempre 
que necessário. Todos os equipamentos que tenham com eles entrados em contato deverão ser limpos 
e desinfetados.   

3.6. Proibição de animais domésticos: deverá ser impedida a entrada de animais em todos os locais do 
estabelecimento.  

3.7. Sistema de combate às pragas (Programa Integrado de Vetores e Pragas Urbanas) 

3.7.1. Deverá ser aplicado um programa eficaz e contínuo de combate às pragas. Os estabelecimentos e 
as áreas circundantes deverão ser inspecionados periodicamente, de forma a diminuir ao mínimo os 
riscos de contaminação.  

3.7.2. Em caso de alguma praga invadir o estabelecimento deverão ser adotadas medidas de 
erradicação. As medidas de combate, que compreendem o tratamento com agentes químicos e/ou 
biológicos autorizados, só poderão ser aplicadas com supervisão direta de pessoas capacitadas e que 
conheçam profundamente os riscos que estes agentes podem trazer para a saúde.  

3.7.3. Somente deverão ser empregados produtos químicos registrados se não for possível aplicar com 
eficácia outras medidas de precaução física (vedações, telas, entre outros). Antes da aplicação dos 
praguicidas se deverá ter o cuidado de proteger todos os alimentos, equipamentos e utensílios contra a 
contaminação. Após a aplicação dos produtos autorizados, os equipamentos e utensílios deverão ser 
minuciosamente limpos a fim de que, antes de serem novamente utilizados, se tenha a garantia da 
eliminação de possíveis resíduos.  

3.7.4. Em caso de utilização de armadilhas, as mesmas deverão constar em um “mapa” posicionando-as 
em relação às áreas do estabelecimento e serem numeradas ou diferenciadas para o controle. 

3.8. Armazenamento de Substâncias Perigosas: Estes produtos (praguicidas, solventes ou outras 
substâncias tóxicas), se existirem, deverão ser armazenados em salas separadas e identificadas ou em 
armários especialmente destinados a esta finalidade, e só poderão ser distribuídos e manipulados por 
pessoal autorizado e devidamente treinado.  

3.9. Roupas e Objetos Pessoais: não deverão ser depositados roupas nem objetos pessoais nas áreas de 
manipulação de alimentos.  

4. HIGIENE PESSOAL E REQUISITOS SANITÁRIOS 

4.1. Capacitação em higiene: a direção do estabelecimento deverá tomar medidas para que todos os 
colaboradores que manipulem alimentos recebam instrução adequada e contínua sobre manipulação 
higiênica dos alimentos e pessoal, a fim de que saibam adotar as precauções necessárias para evitar a 
contaminação. 

4.2. Condições de saúde: os colaboradores considerados suspeitos ou que apresentem doenças que 
possam ser transmitidas ao alimento ou contagiosas deverão ser afastados de qualquer etapa da 
manipulação / fabricação e comunicar imediatamente a Direção. Os colaboradores deverão submeter-se 
aos exames médicos por intermédio dos órgãos competentes de saúde antes da sua contratação e 
periodicamente. Também deverá ser efetuado exame médico nos trabalhadores em outras ocasiões, 
quando existam razões clínicas ou epidemiológicas. 

4.3. Ferimentos: nenhuma pessoa portadora de ferimentos poderá manipular ou ter contato com 
alimentos ou superfícies de trabalho.  

4.4. Lavagem das mãos: todo colaborador que trabalhe em área de manipulação de alimentos, deverá 
lavar as mãos de maneira frequente e cuidadosa, com agentes de limpeza autorizados e em água 
potável. As mãos deverão ser lavadas antes do início do trabalho, imediatamente depois de usar os 
sanitários, após manipulação de material contaminado e sempre que seja necessário. Deverão ser 
colocados avisos que indiquem a forma correta e a obrigação de lavagem das mãos. Deverá ser 
realizado controle adequado para garantir o cumprimento destas exigências, podendo necessitar de 
treinamento. 

4.5. Higiene Pessoal: todo colaborador em uma área de manipulação de alimentos deverá manter-se em 
apurada higiene pessoal, em todas as etapas dos trabalhos. Deverá manter-se uniformizado, protegido, 
calçado adequadamente e com os cabelos cobertos. Inclui ainda a retirada de todo e qualquer objeto de 
adorno como anéis, pulseiras, relógios e similares.  É proibida a entrada com as unhas pintadas e com 
barba ou bigode.   

4.6. Conduta Pessoal: nas áreas onde sejam manipulados alimentos é proibido todo ato que possa 
originar uma contaminação dos alimentos, como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas. 
É expressamente proibido o uso do uniforme fora da área de produção, assim como sentar no chão e 
fumar usando o uniforme.  

4.7 Luvas: quando necessárias na manipulação de certos alimentos, estas deverão ser mantidas em 
perfeitas condições de limpeza e higiene. O uso das luvas não dispensa a obrigação de lavar as mãos 
cuidadosamente.  

4.8. Visitantes: são todas as pessoas não pertencentes às áreas ou setores onde se manipulem 
alimentos. Serão tomadas precauções, como o uso de uniformes protetores, para impedir que ocorra 
qualquer tipo de contaminação. 

5. MATÉRIAS PRIMAS E HIGIENE NA ELABORAÇÃO  

5.1. Requisitos aplicáveis à matéria prima  

5.1.1. O estabelecimento não aceitará nenhuma matéria prima ou ingrediente que contenha parasitas, 
microrganismos ou substancias tóxicas, decompostas, alteradas sensorialmente ou estranhas.  

5.1.2. As matérias primas ou ingredientes deverão ser inspecionados e classificados antes de seguirem 
para a linha de fabricação/elaboração, e, se necessário, deverão passar por controles laboratoriais. Só 
deverão utilizar matérias primas ou ingredientes em boas condições e acompanhados de ficha técnica. 

5.1.3. As matérias primas ou ingredientes armazenados nas dependências do estabelecimento deverão 
ser mantidos em condições adequadas e protegidas contra a contaminação por insetos, sujidades ou 
resíduos de origem animal, de origem doméstica, industrial e agrícola, cuja presença possa representar 
risco para a saúde.  

5.1.4. Deverá ser assegurada a rotatividade dos estoques de matérias primas e ingredientes, 
respeitando as datas de validade.  

5.1.5. As matérias primas inadequadas para consumo humano deverão ser removidas e eliminadas 
corretamente durante os processos produtivos, evitando contaminação das outras matérias primas, da 
água e do meio ambiente.  

5.1.6. Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar as contaminações químicas, físicas ou 
microbiológicas ou por outras substâncias indesejáveis, das matérias primas, protegendo contra danos à 
saúde pública, desde o seu recebimento até o seu armazenamento.  

5.2. Requisitos aplicáveis à obtenção, manipulação e produção dos alimentos. 

5.2.1. Não deverão ser produzidos, extraídos alimentos ou crias de animais destinados à alimentação 
humana em áreas de produção, criação e extração, onde a presença de substâncias potencialmente 
nocivas possa provocar a contaminação desses alimentos ou seus derivados em níveis que representem 
risco para a saúde.  

5.2.2. Não deverão produzir ou extrair alimentos de animais destinados à alimentação humana, em 
áreas onde a água utilizada nos diversos processos produtivos possa constituir risco para a saúde do 
consumidor. 

5.2.3. Os métodos e procedimentos para produção, extração e rotina de trabalho deverão ser higiênicos, 
sem constituir perigo para a saúde, nem provocar a contaminação dos produtos.  

5.2.4. Os equipamentos e recipientes utilizados nos diversos processos produtivos não deverão 
constituir risco para a saúde. Os que serão reutilizados devem ser feitos de material que permita a 
limpeza e a desinfecção completa. Aqueles que foram usados com matérias tóxicas não poderão ser 
utilizados posteriormente para alimentos ou ingredientes alimentares.  

5.3. Prevenção da Contaminação Cruzada  

5.3.1. Deverão ser tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação do material alimentício por 
contato direto ou indireto com o material contaminado. 

5.3.2. Existindo a probabilidade de contaminação, os colaboradores deverão lavar bem as mãos entre 
uma e outra manipulação de produtos, nas diversas fases da elaboração.  

5.3.3. Todo o equipamento que entra em contato com matérias primas ou com material contaminado 
deverá ser rigorosamente limpo e desinfetado antes de ser novamente utilizado.  

5.4. Emprego da Água  
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5.4.1. Como princípio geral, na manipulação dos alimentos só deverá ser utilizada água potável.  

5.4.2. A água recirculada, proveniente de qualquer fase do processo industrial, poderá ser novamente 
utilizada desde que tratada e mantida em condições tais que seu uso não represente risco para a saúde, 
mantendo-se o processo de tratamento sob constante vigilância.  

5.5. Elaboração do Produto e Processo tecnológico  

5.5.1. A elaboração do produto deverá ser realizada por pessoal capacitado e supervisionada por equipe 
tecnicamente competente, quando couber. 

5.5.2. Todas as operações do processo de produção, incluída a embalagem, deverão realizar-se sem 
demoras e em condições que excluam toda a possibilidade de contaminação, deterioração ou 
proliferação de microrganismos patogênicos e/ou causadores de alterações sensoriais.  

5.5.3. Os recipientes deverão ser manipulados com o devido cuidado, para evitar toda possibilidade de 
contaminação do produto elaborado.  

5.5.4. Os métodos de conservação e os controles necessários deverão ser tais que protejam contra a 
contaminação e ameaça de risco à saúde pública e contra a deterioração dentro dos limites da prática 
comercial corretas.  

5.6. Embalagem 

5.6.1. As embalagens deverão ser armazenadas em locais próprios, em conformidade com o item, em 
condições de sanidade e limpeza e conferir proteção contra a contaminação. O material deve ser 
apropriado para o produto que vai ser embalado e para as condições previstas de armazenamento, não 
devendo transmitir substâncias indesejáveis.  

5.6.2. As embalagens ou recipientes devem ser de primeiro uso e não podem causar a contaminação do 
produto. Quando lavados, os recipientes deverão ser bem enxutos antes do envase. Na área de 
embalagem ou envase só deverão permanecer as embalagens ou recipientes necessários ao bom 
andamento do trabalho.  

5.6.3. O envase não pode permitir a contaminação do produto.  

5.7. Direção e Supervisão: O tipo de controle e da supervisão necessários dependerá do volume, da 
característica da atividade e dos tipos de alimentos. Os responsáveis pelo estabelecimento deverão ter 
conhecimentos suficientes sobre os princípios e práticas de higiene dos alimentos, para que possam 
julgar os possíveis riscos e assegurar uma vigilância e supervisão eficazes. 

5.8. Documentação e Registro: Em função do risco inerente ao alimento, deverão ser mantidos os 
documentos e registros apropriados da elaboração, produção e distribuição, conservando-os por um 
período superior ao da validade do alimento (autocontroles).  

6. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, EMBALAGENS E PRODUTOS ACABADOS. 

6.1. Os meios para transportar alimentos extraídos, recebidos, transformados, processados ou 
semiprocessados nos locais de produção ou armazenamento devem ser adequados para a finalidade a 
que se destinam e serem de materiais que permitam a limpeza, desinfecção e desinfestação fáceis e 
completas. 

 6.2. As matérias primas e os produtos acabados deverão ser armazenados e transportados em 
condições tais que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de microrganismos e protejam contra a 
alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens. 

6.3. Depósitos de embalagens e rótulos: As embalagens e rótulos deverão ser guardados em área 
específica, separando-se as embalagens primárias e secundárias. O depósito poderá ser feito em 
armários ou prateleiras, devidamente identificados, sendo que a embalagem primária (que entra em 
contato com o alimento) deverá estar protegida do acesso de poeiras e outros possíveis contaminantes. 
Poderão permanecer na área de produção ou fora do local de depósito, apenas as embalagens primárias 
de uso do dia. 

6.4. Os veículos de transporte deverão realizar as operações de carga e descarga fora dos locais de 
elaboração dos alimentos, devendo ser evitada a contaminação destes e do ar pelos gases de 
combustão. Os veículos destinados ao transporte de alimentos refrigerados ou congelados devem 
dispor de meios que permitam verificar a umidade, quando necessário, e a temperatura que deve ser 
mantida dentro dos níveis adequados.  

7. CONTROLE LABORATORIAL DE ALIMENTOS. 

7.1 O estabelecimento deverá manter plano de controle laboratorial microbiológico, físico químico ou 
outro pertinente, de produtos e água de abastecimento, descrevendo-o no respectivo autocontrole em 
acordo com o ANEXO II desta Portaria. 

7.2. Quando o estabelecimento possuir laboratório próprio é conveniente que instrumente os controles 
com o uso de metodologia analítica reconhecida, que se considere necessária para assegurar alimentos 
aptos para o consumo.  

7.3 O controle laboratorial executado por estabelecimentos terceirizados deverá atender metodologias 
analíticas reconhecidas. 

  

 

ANEXO II 
REGULAMENTO TÉCNICO DE AUTOCONTROLES (AC) PARA ESTABELECIMENTOS ELABORADORES/ 
INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL. 
 
1. Objetivos: Assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos, desde a 
obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição destes. 
 
2. Competência:  
2.1 Compete ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, através da Diretoria de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal, pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, 
Abastecimento e Pesca, a fiscalização, verificação e supervisão dos autocontroles nos estabelecimentos 
registrados no SIM, sendo a frequência já estabelecida em normativa específica. 
2.2. Competem aos estabelecimentos dispor de Programas de Autocontrole (PAC) desenvolvidos, 
implantados, mantidos, monitorados e verificados por eles próprios, contendo registros sistematizados 
e auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos 
estabelecidos previamente em normas. 
 
3. Estrutura em geral:  
3.1 Os Programas de Autocontrole devem incluir, quando aplicável, os elementos descritos no item 5 
deste regulamento, observando e se embasando nas boas práticas de fabricação (BPF), ou outra 
ferramenta equivalente reconhecida. 
3.2. Os autocontroles e demais procedimentos e programas deverão ser, sempre que possível, sucintos, 
objetivos, abrangentes, passivos de credibilidade, atualizados e fiéis ao contido ou executado no 
estabelecimento. 
 
4. Registro em geral: Independente do sistema utilizado para o registro de dados referentes ao 
monitoramento e a verificação dos programas de autocontrole, a segurança, integridade e a 
disponibilidade da informação devem ser garantidas pelos estabelecimentos. 
 
5.  Os Programas autocontroles (PAC) deverão contemplar juntos ou separadamente e sempre que se 
aplicar, os seguintes elementos: 
5.1 Manutenções das instalações e equipamentos industriais, incluindo a calibração e aferição de 
instrumentos, águas residuais, iluminação e ventilação; 
5.2 Limpeza e sanitização das instalações, equipamentos e veículos (Procedimento Padrão de Higiene 
Operacional - PPHO); 
5.3 Águas de abastecimento; 
5.4 Controle integrado de pragas; 
5.5 Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos colaboradores; 
5.6 Procedimentos Sanitários das Operações (PSO); 
5.7 Controles de insumos (matéria-prima, ingredientes e material de embalagem); 
5.8 Controles de Temperaturas;  
5.9 Controles de formulação dos produtos, ingredientes, embalagens e rótulos, adulteração e análises 
laboratoriais; e 
 
6.  Estrutura específica e organização: Os PAC deverão ser estruturados da seguinte forma, quando 
couber: 
6.1. Identificação do estabelecimento; 
6.2. Sua classificação e número do registro junto ao SIM, data de sua criação ou revisão; 
6.3. Identificação do PAC (nome e número). Ex: PAC 03 - Água de abastecimento 
6.4. Objetivo (s) e abrangência do PAC; 
6.5. O que está monitorando e qual frequência;  

a) Relacionar ou descrever tudo que compõe o item do PAC. No item Conservação (Piso, teto, paredes, 
fiação, etc.) e o que existe no local (equipamentos, colaboradores, matéria prima, produtos, etc.), áreas 
internas (banheiro, seções ou espaços envolvidos na produção, desossa, envase, recepção, depósitos, 
etc.), áreas externas (pátio, depósitos, reservatórios de água, sistema de efluentes, etc.), registro de 
coleta de amostras e controle da água e produtos ou matérias primas. 
b) A frequência deverá ser indicada pelo estabelecimento, conforme julgar suficiente. Ela poderá ser 
aumentada ou diminuída conforme avaliação do SIM, ou pela própria empresa após análises das 
ocorrências de desvios em determinado tempo. 
6.6. Citar as medidas corretivas e preventivas (identificadas a partir do conhecimento do 
estabelecimento, de seus processos de fabricação e produtos):  
a) prever quais, quando ou onde pode acontecer um desvio (sair da normalidade e causar riscos, perigos 
ou danos); 
b) prever as medidas corretivas, ou seja, o que se deve fazer para corrigir esses eventuais desvios; 
c) descrever as medidas preventivas, ou seja, o que se deve fazer para prevenir que os desvios não mais 
ocorram ou sejam recorrentes; 
6.7. Registrar o monitoramento identificando data e responsável, preferencialmente em planilha, 
podendo esta contemplar também os procedimentos de verificação. 
a) preferencialmente e sempre que possível, o monitoramento e verificação deverão ser executados por 
pessoas diferentes; 
b) as planilhas deverão descrever os itens ou temas individuais a serem controlados (monitorados / 
verificados).  
c) as planilhas deverão conter, sempre que necessário ou couber, sua identificação, a frequência do 
monitoramento (diária, semanal, mensal). 
d) deverão conter também campos para: datas de monitoramento e verificação, identificação do 
monitor e verificador, campo para descrição ou já possuir descrito os elementos ou itens (conforme 
modelos contidos neste regulamento), marcação da conformidade ou não do item monitorado ou sua 
descrição, medidas corretivas adotadas e sua eficiência. 
e) o estabelecimento é responsável pela elaboração, atualização, execução e revisão de suas planilhas, 
conforme o descrito no item 3.2 deste ANEXO II; 
6.8 A Verificação: consiste na observação e análise das ações de monitoramento, sua eficiência e 
veracidade, na tomada em tempo e a contento das medidas preventiva se sua eficácia na restauração 
do desvio ou não conformidade. As ações de verificação também deverão ser registradas e datadas, 
informando a conformidade ou não das medidas e monitoramento. O verificador, em caso de não 
sanada a não conformidade ou desvio, deverá providenciar a sua correção e o retorno à normalidade, 
além de tomar outras medidas necessárias que julgar conveniente para a manutenção da segurança e 
inocuidade do alimento e do processo produtivo. 
6.9 A direção ou proprietários dos estabelecimentos deverão estar em acordo com os procedimentos 
dos Autocontroles bem como estarem comprometidos com qualquer medida necessária para a 
manutenção da segurança e inocuidade do alimento e do processo produtivo. 
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ANEXO III 

REGULAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS DE RECOLHIMENTO DE PRODUTOS E RASTREABILIDADE 
PARA ESTABELECIMENTOS ELABORADORES/ INDUSTRIALIZADORES DE ALIMENTOS DE ORIGEM 
ANIMAL. 

1. O Programa de recolhimento de produtos deverá ser executado quando se observar: 

a) Identificação tardia de riscos potencialmente danosos na matéria-prima; 

b) identificação tardia de desvios que possam ter contaminado ou contaminações dos alimentos na 
produção ou armazenagem da matéria prima ou produtos acabados; 

c) identificação tardia de má conservação dos alimentos ou sua matéria-prima e ingredientes; 

d) identificação tardia de erros na formulação ou na identidade do alimento; 

e) identificação tardia em erros ou defeitos em embalagens ou rótulos, que possam induzir a erros ou 
causar erros danos econômicos ou à saúde do consumidor. 

2. No caso de a ocorrência ser identificada antes da comercialização, os produtos e embalagens deverão 
ser inutilizados ou, a critério do SIM, serem reinspecionados, reenvasados ou submetidos a 
procedimentos seguro de aproveitamento. 

3. No caso da ocorrência e detecção forem feitas após a comercialização dos produtos, a empresa 
deverá providenciar o recolhimento dos mesmos junto ao comprador, arcando com as despesas ou 
acordos que venham a ser estipulados em conjunto. Após recolhido, as ações descritas no item anterior 
também deverão ser executadas. 

4. Os registros de reclamações do consumidor, ocorrência de “trocas” e de acionamento do Programa 
de Recolhimento, também deverão estar arquivados no estabelecimento, sendo a ação de comunicação 
e do recolhimento comprovados. 

5. O Programa de Rastreabilidade deverá estar implantado e atualizado, servindo de ferramenta para 
maior eficiência da execução do Programa de Recolhimento. 

6. Simulações de rastreabilidade deverão ser executadas pela empresa. 

7. Os estabelecimentos devem dispor de mecanismos de controle para assegurar a rastreabilidade das 
matérias-primas e dos produtos, com disponibilidade de informações de toda a cadeia produtiva, em 
consonância com esta Portaria, Regulamento e com as normas complementares. 

 8. Ter Serviço de atendimento ao cliente gratuito (SAC), telefone e/ou e-mail para contato do 
consumidor. 
 
9.  Descrição 
 
 9.1 Da Rastreabilidade 

O processo que possibilita a rastreabilidade se inicia na compra / aquisição da matéria-prima, 
ingredinetes e insumos em geral. O registro de dados dos fornecedores é executado na forma de 

cadastro, conforme descrito no PAC  – Controle de Formulação e Combate à Fraude, deste Programa. 
A continuidade do processo ocorre já na recepção das matéria-primas e insumos, quando são 

avaliados ( PAC - Controle de Formulação e Combate à Fraude  e  PAC  - PSO), internalizados e 
correlacionados ao respectivo documento de compra / recebimento, produção e/ou Nota Fiscal. 

Quando da industrialização, o alimento (matéria-prima) utilizado é correlacionado em ficha de 
produção diária, onde constam: Número da Nota Fiscal ou controle do documento de compra 
/recepção, data de chegada ao estabelecimento; espécie ou descrição do produto; Quantidade 
recebida, data da industrialização e Quantidade industrializada. 

Ao final do dia, a ficha de produção é disponibilizada ao setor ou ao controle de vendas que dará a 
continuidade ao processo, através de registro do lote/ data de validade nos pedidos ou controle de 
vendas ou Notas Fiscais, conforme ocorrerem as vendas. 

A finalização do processo é determinada com a identificação do comprador / destinodos produtos 
acabados,  quantidade, lote e  data da entrega. 

Com a detecção ou informação da ocorrência de algum desvio na produção e/ou fornecedor da 
matéria-prima ou outro insumo envolvido com a industrialização, bem como acessado ou alertado por 
orgãos reguladores, pelo cliente ou consumidor final da ocorrência de agravos à saúde ou 
inconformidades com o produto, a empresa poderá acionar o Programa de Recolhimento. 

Este procedimento de rastreabilidade é uma via de “mão dupla”, que permite a identificação do 
alimento desde a cadeia produtiva primária / fornecedor – industrialização – mercado consumidor, e o 
controle inversso, ou seja, do mercado – industrializalçao – produção primária / fornecedor. 

 
 9.2 Do Procedimentode Recolhimento 

 
Ocorre após conhecimento e /ou identificação pela empresa do desvio ou inconformidades do 

alimento/insumos, podendo ser na cadeia produtiva primária= FORNECEDORES, durante o processo 
industrial = EMPRESA ou ainda no mercado consumidor = CLIENTE.  A informação poderá ocorrer 
através de reclamação ou contato do cliente, gerados pela mídia, alerta do fornecedor e laudos 
laboratoriais de controle da qualidade. 

Após identificação do produto,avaliação e confirmação da necessidade do recolhimento, a 
equipe ou responsável pela qualidade iniciao envio do comunicado ao cliente e/ou acessar o 
consumidor final, quando identificado, objetivando informar e que os mesmos adotem suas medidas 
de recolhimento, sequestro do produto da área de vendas e bloqueio do que houver em estoque. 
Neste documento ou procedimento de acesso é informado ou consta a identificação do produto, 
quantidade e data da comercialização, lote e o motivo que deflagrou a ação. 

Quando do retorno da informação gerada pelo destinatário do comunicado, a empresa adota as 
seguintes medidas: 

a) Retornoao cliente final: trocado produtooureembolso 
b) Retorno ao cliente comercial: Recolhimento dos alimentos ainda sob sua guarda, com acordo 

de reembolso ou substituição, conforme interesse comercial das partes. 
 
9.3 Da responsabilidade e outros procedimentos 
 
Após análise do produto (laboratorial ou sensorial), e confirmada a não conformidade, 

impropriedade ou risco para o consumidor, poderão ser apontados os seguintes responsáveis: 
 
9.3.1 FORNECEDOR: Uma vez identificada ou informada a responsabilidade do fornecedor, o 

mesmo deverá ser acessado para acordo e definição dos procedimentos de devolução ou ressarcimento 
de prejuízos gerados, bem como o destino dos produtos em estoque e recolhidos; 

 
9.3.2 FABRICANTE: Uma vez verificado ser a indústria ou agroindústria a responsável pelo objeto 

do procedimento de recolhimento, caberá a ela avaliar e proceder outras ações corretivas no processo 
produtivo, bem como destinar os produtos em estoque e recolhidos conforme a gravidade e risco ao 
consumidor. A avaliação, mediante análises laboratorial, poderá ser feitacom a utilização do produto do 

mesmo lote ainda em estoque na empresa ou do shelf-life, dando prosseguimento à rastreabilidade do 
produto e recolhimento do lote, casonecessário. 

 
9.3.3 CLIENTE: Uma vez, após análises e verificações executadas pela indústria ou agroindústria, 

for identificado que o cliente é o provável responsável pela inconformidade do produto, violação da 
embalagem, desqualificação do produto, incorreta conservação, adulteração ou outro desvio qualquer, 
o setor de vendas ou gerência da empresa deverá ser acionada com o objetivo de acordar destino dos 
produtos, reparações e outrosprocedimentos comerciais e da equipe do cliente no que se refere à 
abordagem ao consumidor final. 
 

10. Monitoramento 
 

Neste monitoramento, será realizado exercício de logística reversa e assim seguir o rastro de 
uma possível não conformidade do produto acabado até a sua origem, ou da origem até o produto 
acabado me comercializado. 

Será monitorada a codificação estabelecida para o produto final e em processo, 
alinhadacomograudanecessidadederastreabilidadedeterminadapreviamente. 

 

11. Ações Corretivas e preventivas 
 

As ações corretivas e preventivas estão diretamente ligadas ao PAC– Controle de formulação 
dos produtos e combate à fraude, ao PAC– Análises laboratoriais e ao PAC– PSO. 

São ações corretivas e preventivas exclusivas deste Elemento de Controle (PAC):  

- Executar simulações ou exercícios de rastreabilidade; 

- Reformular o Programa de rastreabilidade, uma vez não obtida a certeza e eficiência do processo 
durantes os exercícios da logística reversa;   

- Acionar o Programa de Recolhimento, quando julgado necessário; 

- Revisão dos outros Elementos de Controle, de forma a garantir a eficiência das informações e dados 
para a rastreabilidade; 

- Revisão dos outros elementos de Controle de forma a garantir a prevenção de reincidências; 

- Outras medidas também poderão ser adotadas conforme julgamento e atribuições de 
responsabilidade de terceiros; 

 

12. Verificação 

Consiste na avaliação da eficiência e correta aplicação das medidas corretivas através da 
observação das planilhas e in loco. 

Normalmente é realizada pelo responsável técnico, ou outro colaborador treinado, podendo 
ser executada também pelo proprietário ou responsável pela produção, e deverá ocorrer com 
frequência definida ou descrita. 

 
13. Registros e controle de registros 

 

Os registros ocorrem em planilha ou documentos de monitoramento e verificação, elaboradas 
pela empresa, bem como as o registro das simulações de rastreabilidade. 

PREFITURA DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

PORTARIA SIM    02/2022 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Secretário Municipal de Agricultura no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso VIII da 
Lei nº 2860, de 18 de agosto de 2017 resolve: 

Considerando a necessidade de disciplinar a atuação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM na 
instauração do processo administrativo de apuração de infração no âmbito do SIM, e na aplicação de 
medidas e sanções, bem como na defesa e no sistema recursal, em acordo com o Decreto Municipal 
7.922, de 24 de junho de 2021, e 

Considerando a necessidade de oficializar e padronizar modelos dos demais documentos a serem 
emitidos pelo SIM em decorrência das ações de inspeção realizadas, 

RESOLVE:  

Art. 1º Aprovar o processo administrativo de apuração de infração no âmbito de atuação do Serviço de 
Inspeção Municipal – SIM, da Secretaria Municipal de Agricultura.  

Parágrafo Único: São consideradas infrações para efeito desta Portaria, no âmbito do Serviço de 
Inspeção Municipal, as sanitárias, higiênico, tecnológicas ou documentais.  

Art. 2º Aprovar os seguintes anexos: 

Anexo I – Regulamento do Processo Administrativo de Apuração de Infração no Âmbito de Atuação do 
Serviço de Inspeção Municipal – SIM;  

Anexo II – Modelo sugerido de Requerimento para recurso;  

Anexo III – Auto de Infração; 

Anexo IV – Auto de Multa; 

Anexo V – Auto de Apreensão, Interdição, Condenação e Inutilização;  

Anexo VI – Termo de Advertência 

Art. 3º O SIM deverá criar sistema informatizado ou livro para acompanhamento e registro do 
processo de apuração dos Autos de Infração. 

Art. 4º Fica revogada a Portaria SIM 04 publicada no Boletim Oficial do Município nº 6869, em de 20 
de julho de 2020. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2022.  

 

 

Ernande Abreu  

Secretário Municipal de Agricultura 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE 
ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM 

CAPÍTULO I  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 1º A instauração do Processo Administrativo ocorre mediante a lavratura do Auto de Infração, o 
qual se constitui na peça inaugural do processo.  

Art. 2º Após a lavratura do Auto de Infração, as vias do arquivo do SIM e do referido processo 
permanecerão na sede do SIM até findar-se o prazo regulamentar de 10 (dez) dias para a 
protocolização da defesa, caso exista interesse do autuado, podendo este utilizar-se do modelo de 
formulário para defesa descrito no Anexo II desta Portaria.  

§ 1º Caso não ocorra a protocolização da defesa pelo autuado dentro do prazo legal, o Diretor de 
Inspeção do SIM deverá solicitar ou emitir o Auto de Multa e proceder a abertura de processo junto 
ao Protocolo geral da Prefeitura de Duque de Caxias, para as providências necessárias. 

§ 2º Caso ocorra a protocolização da defesa pelo autuado no prazo legal de 10 (dez) dias, o processo 
aberto receberá os posteriores andamentos pelo SIM.  

Art. 3º Os documentos que formarem o processo, reunidos em volume, serão capeados e numerados 
sequencialmente, devendo apor o carimbo no canto superior direito da folha que será preenchido 
com o número correspondente e a rubrica do responsável pela numeração.  

Art. 4º O conjunto das peças do processo como Auto de infração, Auto de Multa, Termo de Interdição, 
Auto de Apreensão, Defesa, Laudos, entre outros insertos, constituem os autos que contêm os atos 
processuais. 

Seção I 

 Dos Prazos no Processo Administrativo 

Art. 5º Os prazos começam a correr de forma ininterrupta, a partir da data da cientificação oficial, ou 
seja, pela tomada de conhecimento do Auto de Infração pelo autuado ou responsável legal do 
estabelecimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

Parágrafo único: Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento 
cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.  

Seção II  

Auto de Infração 

Art. 6º O Auto de Infração é o documento que dá origem ao Processo Administrativo, constituindo-se 
em um instrumento utilizado pela Administração, a fim de levar ao conhecimento do sujeito infrator 
os atos, situações ou fatos ilícitos que o servidor autuante do SIM, constatou em sua atividade 
fiscalizadora, conforme modelo constante no Anexo III desta Portaria.  

Art. 7º O Auto de Infração será lavrado na sede do órgão competente ou no local em que for 
verificada a infração pelo servidor do SIM, devendo constar os seguintes requisitos: 

I - razão social ou nome do autuado (pessoa física ou jurídica), endereço, CNPJ ou CPF, classificação do 
estabelecimento e número do registro no SIM, bem como quaisquer outros elementos importantes a 
sua identificação;  

II - o local, a data e a hora em que foi verificada a infração, ou seja, o momento da inspeção, mesmo 
quando o Auto de Infração for lavrado posteriormente na sede da repartição; 

III - a descrição da infração, bem como o dispositivo legal ou regulamentar transgredido;  

IV - tipificação da infração e a menção das penalidades previstas; 

V - ciência do autuado de que responderá pelo fato em Processo Administrativo, a qual poderá ocorrer 
mediante sua assinatura no próprio Auto de Infração, pelo correio, com aviso de recebimento, ou pela 
publicação de edital quando estiver em lugar incerto ou não sabido; 

VI - nome, data da lavratura e identificação funcional do servidor autuante; 

VII - assinatura do autuado em todas as vias do Auto de Infração ou, na sua ausência ou recusa, de 
duas testemunhas devidamente identificadas;  

VIII - o prazo para o autuado apresentar recurso (defesa ou impugnação) do Auto de Infração.  

Art. 8º O Auto de Infração será lavrado em 3 (três) vias, sendo a 1ª via do Autuado, a 2ª via do Arquivo 
do SIM, e a 3ª via, integrante do processo. 

§ 1º Os dispositivos legais podem ser citados da seguinte forma: artigo; parágrafo; inciso; alínea; 
norma (lei, decreto, portaria e outros).  

§ 2º A descrição da infração deve estar amparada no texto legal, de forma clara e concisa, de maneira 
a permitir a caracterização das infrações encontradas e a plena defesa por parte do autuado.  

§ 3º Em caso de extrema impossibilidade de especificar todos os detalhes que levaram a aplicação do 
Auto de Infração, deverá após a lavratura, o autuante fazer um Relatório. 

Seção III 

Auto de Multa 

Art. 9º O Auto de Multa é o instrumento legal gerado pelo SIM, com base no Auto de Infração, para 
estabelecer valores e infringência da Lei n 2.860 de 18 de agosto de 2017, e executar o processo de 
cobrança e pagamento pecuniário. 

§ 1º O Auto de Multa será lavrado em 3 (três) vias - sendo a 1ª via do Autuado; a 2ª via do Arquivo do 
SIM, e a 3ª via encaminhada à Secretaria Municipal de Fazenda para demais medidas pertinentes, 
tendo como modelo o previsto no Anexo IV desta Portaria.  

§ 2º O Auto de Multa só será lavrado após findados todos os recursos interpostos pelo autuado, ou 
findados os prazos. 

§ 3º A via do Auto de Multa de propriedade do autuado é o instrumento a ser utilizado por ele para 
executar o recolhimento do valor pecuniário junto à Secretaria Municipal de Fazenda. 

Seção IV 

Notificação do Infrator 

Art. 10. O infrator será notificado para ciência do Auto de Infração e defesa: 

I - pessoalmente, mediante aposição de assinatura da pessoa física, do representante legal da pessoa 
jurídica ou procurador com poderes especiais, sendo entregue ao autuado a 1ª via do documento; 

II - por via postal com Aviso de Recebimento - AR, mediante o encaminhamento da 1ª via do 
documento (encaminhar por AR e anexar recibo de entrega no processo); 

III - por edital, quando estiver o infrator em lugar incerto ou não sabido. 

§ 1º Presume-se, para efeito de notificação, como representante legal de pessoa jurídica, aquele que 
for responsável pelo estabelecimento onde se verificou a infração. 

 § 2º Quando da expedição de notificação por via postal será a correspondência dirigida ao endereço 
no qual foi verificada a infração.  

Art. 11. As notificações presumem-se feitas: 

I - quando por via postal, da data do recebimento do AR pelo destinatário; 

II - quando por edital, no tempo do prazo, a contar de 5 (cinco) dias, após sua publicação. 

§ 1º Do edital constará, em resumo, o Auto de Infração ou decisão, e será publicado uma única vez, no 
Diário Oficial do Município, considerando-se efetivada a ciência, 5 (cinco) dias após a publicação.  

§ 2º Deverá ser juntada aos autos a cópia da página do exemplar da publicação, não bastando apenas 
o recorte da publicação, devendo constar a data da mencionada publicação.  

Art. 12. Caso o infrator seja notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa 
circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação, e neste caso, 
o Auto de Infração deverá ser assinado por duas testemunhas devidamente identificadas e pelo 
autuante.  

Art. 13. Caso o AR não retorne e o autuado apresente defesa ou impugnação o processo seguirá os 
trâmites normais.  

Art. 14. Caso o AR não retorne num prazo razoável e o autuado não apresente defesa ou impugnação 
deverá ser feita nova tentativa de envio.  

Art. 15. Caso o AR retorne com informação de “mudou-se”, “recusado” ou outras situações que 
demonstrem não ter chegado o Auto de Infração ao conhecimento do autuado deverá ser realizada a 
notificação por edital. 

 Art. 16. Quando o AR retornar, este deverá ser juntado ao processo, devendo o servidor efetuar a 
contagem do prazo e certificá-la nos autos. 

Seção V  

Auto de Interdição 

Art. 17. A interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento, obra, produto ou equipamento 
utilizado no processo produtivo pode ser determinada pela autoridade de inspeção imediatamente, 
sem ouvir a parte contrária, em função da existência de ameaça ou risco grave de natureza higiênico-
sanitária à saúde pública, devendo ser lavrado, nessa circunstância, o Auto de Interdição, conforme 
Anexo V desta Portaria.  

Art. 18. As interdições cautelares são medidas de exceção e possui como limite os princípios lógicos, 
legais e técnicos, somente podendo ser aplicadas em situações que se fazem imprescindíveis a célere 
ação estatal.  

Parágrafo único. Os limites impostos ao servidor do SIM são de avaliação de risco e a necessidade da 
adoção da medida acauteladora com base em critérios técnicos sanitários e também nos princípios da 
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a ação realizada deverá ser 
proporcional à necessidade pública.  

Art. 19. O prazo de interdição deverá ser informado no Auto, caso em que, na impossibilidade de um 
prazo específico, será aposta a frase por “Prazo Indeterminado”, até que sejam sanadas as 
irregularidades que motivaram a interdição.  

§ 1º. A interdição parcial, total ou de produtos terão prazos máximos de 90 (noventa) dias. 

§ 2º Ao final do prazo apontado no Auto, não havendo qualquer manifestação da autoridade 
fiscalizadora, o objeto da interdição estará automaticamente liberado. 

Seção VI 

 Auto de Apreensão, Depósito, Condenação e Inutilização 

Art. 20. A apreensão dos produtos, materiais, insumos ou equipamentos será feita pelo servidor do 
SIM, quando verificado risco de danos à saúde pública.  

Art. 21. Deverão ser especificados no Auto de Apreensão, Depósito, Condenação e Inutilização – 
Anexo V desta Portaria, os dados dos produtos, materiais e insumos tais como: quantidade 
apreendida, nome do produto, validade do produto, lote, especificações técnicas e/ou funções.  

Art. 22. A apreensão de produtos, materiais ou insumos com ou sem interdição de equipamentos, 
setores ou da atividade produtiva, poderá ocorrer nos casos em que sejam flagrantes os indícios de 
alteração ou adulteração do produto, caracterizando o risco sanitário, em caso de fabricação sem 
prévio registro junto à inspeção sanitária ou produtos e rotulagem em desacordo com o aprovado, em 
caso de verificação de não conformidades graves de instalações e/ou equipamento, ou em caso de 
prazo de validade expirado.  

Art. 23 A inutilização dos produtos apreendidos e condenados, uma vez determinada pela autoridade 
fiscalizadora e constando no Auto de Apreensão, deverá ser executada pelo autuado no momento da 
inspeção ou em período de 15 (quinze) dias, cabendo neste caso informar e comprovar a destinação 
apropriada dos produtos com confirmação do ato pelo estabelecimento que executou a inutilização.  

Art. 24.  A Apreensão cautelar, e tendo o autuado como fiel depositário, terá seu tempo determinado, 
ficando o objeto da apreensão automaticamente liberado após decorrido este prazo, caso não haja 
manifestação da autoridade fiscalizadora. 

Seção VII 

Termo de Advertência 

Art. 25. O Termo de Advertência é o documento a ser emitido pela Diretoria do SIM e encaminhado 
para ciência do Autuado, na ocorrência de infração transitada, julgada e não convertida em multa, em 
conformidade com o Parágrafo 2° do Art. 8° e Art. 13 da Lei 2.860 de 2017. 

Parágrafo único. O Termo de Advertência (Anexo VI desta Portaria) será lavrado em 3 (três) vias - 
sendo a 1ª via do Autuado, a 2ª via do Arquivo do SIM, e a 3ª arquivada no processo, após ciência do 
autuado.  

Seção VIII 

Relatório de Instrução para Julgamento 

Art. 26. O Relatório de Instrução para Julgamento é a síntese do apurado no processo de caráter 
informativo e opinativo sem efeito vinculante para a Administração ou para os interessados no 
processo que possibilita a manifestação do servidor autuante.  

Parágrafo único. Embora a autoridade julgadora não fique vinculada ao Relatório de Instrução para 
Julgamento ele é peça fundamental do processo administrativo, pois contém elementos essenciais à 
decisão, principalmente no que diz respeito a questões técnicas.  

Art. 27. É necessário que o Relatório de Instrução para Julgamento contenha uma análise completa 
dos elementos constantes no processo, levando em consideração: a autuação, as infrações cometidas, 
as alegações do autuado, as provas apresentadas e o embasamento técnico e legal que o fundamenta.  

Art. 28. O servidor deverá mencionar no relatório a existência de circunstâncias atenuantes e 
agravantes, como, por exemplo, o fato do autuado ser reincidente.  

Parágrafo único: Na hipótese de haver concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 
aplicação da pena deve ser considerada em razão das que sejam preponderantes. 



12
BOLETIM nº 7108

Quarta-feira
23 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

Art. 29. Verifica-se reincidência quando o infrator cometer nova infração depois do trânsito em 
julgado da decisão administrativa que o tenha condenado pela infração anterior, podendo ser 
genérica ou específica.  

Parágrafo único: A reincidência genérica é caracterizada pelo cometimento de nova infração e a 
reincidência específica é caracterizada pela repetição de infração já anteriormente cometida.  

Art. 30. O Relatório de Instrução para julgamento deve conter: 

I - identificação do estabelecimento e outras informações que introduzam o assunto e orientem sobre 
a situação processual; 

II - uma síntese das alegações e das provas apresentadas pelo autuado de forma resumida, clara e 
objetiva; deverá analisar se o recurso foi apresentado tempestivamente ou intempestivamente, e 
quando não for apresentado, especificar que o autuado não apresentou defesa; 

III - análise dos fatos descritos no Auto de Infração, dos argumentos e das provas apresentadas pelo 
autuado para orientar a decisão da autoridade superior. As circunstâncias atenuantes, agravantes, o 
risco sanitário e a gravidade do fato devem ser considerados e referidos, se existentes; 

IV - posicionamento conclusivo do servidor, sugestão da penalidade a ser aplicada e encaminhamento 
à autoridade julgadora.  

Seção IX 

Do Julgamento 

Art. 31. O servidor do SIM, que lavrou o Auto de Infração não poderá autuar também como 
autoridade julgadora sob pena de nulidade processual, devendo nesse caso, a decisão ser emanada 
apenas pelo Secretário.  

Art. 32. O julgamento deve ser realizado pelo Diretor do SIM com base na infração descrita no Auto, 
na manifestação do autuado, na apreciação das provas e no Relatório de Instrução, seguindo-se da 
decisão. 

Parágrafo Único. Não havendo a manifestação de recurso por parte do autuado no prazo 
determinado, o processo deverá ser concluso e julgado à revelia. 

Art. 33. Não é lícito à autoridade julgadora argumentar sobre fatos estranhos ao processo ou deixar de 
avaliar os argumentos apresentados pelo autuado. 

 Art. 34. O julgamento no Processo Administrativo deve ser elaborado em separado, contendo a 
apreciação dos elementos do processo, a decisão e o encaminhamento. 

§ 1º O julgamento deverá sempre ser legalmente motivado, havendo uma garantia do autuado quanto 
à imparcialidade do julgador e ao pleno exercício do contraditório.  

§ 2º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 
neste caso, serão parte integrante do ato.  

Art. 35. Não sendo oferecido recurso de decisão de 1ª (primeira) instância caberá ao Diretor de 
Inspeção concluir o processo através da notificação ao infrator da decisão final. 

Seção X 

 Dos Recursos 

Art. 36. Do julgamento em 1ª (primeira) instância caberá recurso, em face de razões de legalidade e do 
mérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de ciência ou da data de divulgação oficial da 
decisão.  

Parágrafo Único.  Do julgamento em 1ª (primeira) instância será notificado o autuado, através de 
expediente acompanhado da íntegra da decisão.  

Art. 37. A autoridade competente para decidir o recurso em 2ª (segunda) e última instância é o 
Conselho de Contribuintes, conforme Lei nº 3209, de 21 de dezembro de 2021, respeitados os prazos 
e os procedimentos previstos para a interposição de recurso. 

§ 1º O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os 
fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes, e em 
acordo com o regulamentado pela Lei nº 3209 de 2021;  

§ 2º A ciência ao recorrente da decisão de julgamento de 2ª (segunda) instância, se dará em acordo 
com o regulamentado pela Lei nº 3209, de 2021. 

Art. 38. O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão incompetente; 

III - por quem não seja legitimado; 

IV - após exaurida a esfera administrativa.  

Seção XI 

Encerramento do Processo Administrativo 

Art. 39. O processo será considerado encerrado e poderá ser arquivado: 

I - depois de prolatada a decisão final irrecorrível; 

II - ocorrido o cumprimento das formalidades processuais; 

III - efetivação das medidas impostas pela decisão; 

IV após recolhimento da multa prevista no Auto de Infração, se houver, junto a Secretaria Municipal 
de Fazenda. 

Parágrafo único: Caso o infrator não interponha recurso de modo tempestivo após a decisão de 1ª 
(primeira) instância, a multa, se houver, será lançada e ser-lhe-á dado o prazo de 30 (trinta) dias para 
recolhimento. 

  

ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO 

Ilmo. Sr (a) Secretário Municipal de Agricultura, 

A empresa:  

CNPJ/CPF: 

End.: 

Cidade: Duque de Caxias / RJ        CEP:_________________ Fone: ___________________          

E-mail: _______________________________________________ 

Requer: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Justificativa: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Relação de Documentos Anexados: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Duque de Caxias,____/____/20___      Nome (por extenso) ____________________________ 

 

________________________________________      ____________________________ 

                                              ASSINATURA                                                                                                  CPF OU IDENTIDADE  

ANEXO III  

AUTO DE INFRAÇÃO 

AUTO DE INFRAÇÃO nº ................................. 

Ás ________ horas de......../..................../............  eu............................................................................ 
................................................................................., do Serviço de Inspeção Municipal, Matrícula Nº 
....................................... , no exercício da fiscalização que trata a Lei  2860/2017, regulamentada pelo 
Decreto nº  7922/21, Lavrei este Auto para a empresa 
............................................................................................................................., registrada no Serviço 
de Inspeção Municipal sob o nº ....................., CNPJ / CPF nº ...................................................... , 
situada 
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................., 

Devido ao enquadramento no  Inciso (s) ............................ Artigo(s) ........................................ do(a) 
............................... (lei ou decreto),  observando as seguintes irregularidades:  

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Do que, para constar, lavrei o presente Auto de Infração, em três vias, assinadas por mim e pelo 
autuado ou testemunhas, entregando a primeira via ao infrator.  

Fica o(a) infrator (a) ciente de que poderá apresentar junto ao Serviço de Inspeção Municipal defesa  
escrita, acompanhada das provas que entender necessárias, no período de 30 (trinta) dias conforme 
disposto na Lei  2860/17, sob pena do processo transitar a revelia do autuado (a). 

Em ...... de ....................... de ..........  

 

__________________________ __________________________  

                   Autuante (nome, assinatura e carimbo) 

____________________________________________________              _____________________ 

                            Autuado (nome, assinatura)                                                          Identidade ou CPF 

Testemunhas:  

____________________________________________________                ______________________  

                                     Nome e assinatura                                                                  Identidade ou  CPF 

____________________________________________________                  ______________________  

                                     Nome e assinatura                                                                  Identidade ou  CPF 
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ANEXO IV  

AUTO DE MULTA 

 

AUTO DE MULTA nº ................................. 

 

Ás ________ horas de............../.........................../...............  eu............................................................. 
................................................................................., do Serviço de Inspeção Municipal, Matrícula Nº 
....................................... , no exercício da fiscalização que trata a Lei  2860/2017, regulamentada pelo 
Decreto nº  7922/21, confirmado a infração do(s) Artigo(s) .............................. do(a) 
......................................................................................... (lei ou decreto), Lavrei este Auto para a 
empresa ............................................................................................................. 
.................................................., registrada no Serviço de Inspeção Municipal sob o nº ....................., 
CNPJ / CPF nº ...................................................... , situada ........................................... 
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................., como se vê do Auto de Infração, 
lavrado em ......../......................................./..............., em anexo, que comprova a mencionada infração. 
Assim, baseado no Decreto nº...................../............., faço lavrar contra o infrator, o presente Auto de 
Multa, em 3 (Três) vias, das quais se entrega uma para seu conhecimento, ficando o mesmo citada a 
recolher o pagamento junto à Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do período de 30 (trinta) dias, 
a partir do respectivo ciente da interessada, a quantia de R$ 
................................................................................................................................................., referente à 
multa estabelecida no dispositivo regulamentar citado, para que não seja cobrado judicialmente.  

Fica o infrator ciente também que o pagamento em até 20 (vinte) dias da data da notificação da 
decisão que lhe imputou a penalidade, resulta na redução do valor em  20% (vinte por cento), em 
acordo com o Art. 17 da Lei  2860/17. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo - SIM 

 

Ciente em ........../............./..........., às ............ horas.  

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura Autuado 

  
ANEXO V 

AUTO DE APREENSÃO, INTERDIÇÃO, DEPÓSITO, CONDENAÇÃO E INUTILIZAÇÃO 

          AUTO DE APREENSÃO, INTERDIÇÃO, DEPÓSITO, CONDENAÇÃO E INUTILIZAÇÃO    N°______________  

ID
EN

TI
FIC

AÇ
ÃO

 Razão social:                                                                                           

Endereço:                                                                                                              

CNPJ / CPF: 

Classificação:                                                                                                               SIM n° 
 

Descrição da Ocorrência e Enquadramento da Infração (Artigo / Legislação utilizada): 
 
 

PE
NA

LID
AD

ES
 ENQUADRAMENTO DA PENALIDADE CONFORME LEI 2860/2017 

(   ) Apreensão / fiel depositário 
(   ) Interdição 
(   ) Depósito 
(   ) Condenação  
(   ) Inutilização  

AP
RE

EN
SO

 / 
DE

PÓ
SIT

O Bens/Produtos/insumos apreendidos: 

Nome do depositário / Responsável: 

Fiel depositário:  O Próprio   (   )     Outro(s)  (   ) neste caso Descrever: 
 
CPF: Função na empresa: 

IN
TE

RD
IÇ

ÃO
 

Neste ato fica (   ) Interditado  (   ) Desinterditado   
Os Bens (    )  Produtos(    )  insumos (   )  conforme descritos: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Interdição Parcial (   )    Total  (   ) Descrição: 
 
Tempo Determinado (   )    Indeterminado (   ) Descrição: 

CO
ND

EN
AÇ

ÃO
 /I

NU
TI

LIZ
AÇ

ÃO
 

Bens/Produtos/insumos Condenados: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Descrição do(s) Motivo(s): ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Inutilizados no local     (   )                             aproveitamento condicional     (   )               Destinado(s) para Inutilização 
em outro estabelecimento (   )  
Forma da inutilização ou aproveitamento condicional: (Descrição) 
 
ATENÇÃO: Os Bens/Produtos/insumos Condenados não podem ser comercializado(s), devolvido(s), reprocessados, aproveitados 
ou transferido(s), salvo mediante autorização do Responsável pelo SIM. 
ATENÇÃO: Os Bens/Produtos/insumos condenados só poderão ser destinados à inutilização em outro estabelecimento mediante 
prévio conhecimento do Responsável pelo SIM, e caberá ao depositário comprovar o encaminhamento e requerer do 
estabelecimento de destino laudo ou declaração do ato de inutilização. 

AS
SI

NA
TU

R
A 

Carimbo e nome legível da autoridade autuante 
 
Assinatura:  

Nome legível do Autuado ou responsável CPF: 

Assinatura  Data : 
 

1ª via Autuado 2ª via Processo 3ª via arquivo SIM 

Testemunha se necessário (nome e assinatura)                                                                                                     CPF: 
 
 

ANEXO VI  

TERMO DE ADVERTÊNCIA 

 

 

TERMO DE ADVERTÊNCIA nº ................................. 

 

Ás ________ horas do dia......../..................../............  eu.......................................................................... 
............................................................................................................................................., Diretor do 
Serviço de Inspeção Municipal, Matrícula Nº ....................................... , no exercício das prerrogativas 
que trata a Lei  2860/2017, regulamentada pelo Decreto nº  7922/21, venho por este ADVERTIR  a 
empresa ................................................................................................. ........................................, 
registrada no Serviço de Inspeção Municipal sob o nº ....................., CNPJ / CPF nº 
...................................................... , situada ............................................ 
........................................................................................................................................................, 

em virtude da(s) infração(s) ao(s) artigo(s) ............................................................................ do Decreto 
7922/21, ocorrida em ......../......../........., constantes do Auto de Infração 
nº.............................................. e informar a seguinte decisão: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................   

Fica o(a) infrator(a) ciente de que a reincidência implicará nas penalidades previstas em lei.  

Duque de Caxias, em ......../......../........  

 

 

____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Diretor do SIM 

 

Ciente em: ......../......./...... 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 

ANEXO VI  

TERMO DE ADVERTÊNCIA 

 

 

TERMO DE ADVERTÊNCIA nº ................................. 

 

Ás ________ horas do dia......../..................../............  eu.......................................................................... 
............................................................................................................................................., Diretor do 
Serviço de Inspeção Municipal, Matrícula Nº ....................................... , no exercício das prerrogativas 
que trata a Lei  2860/2017, regulamentada pelo Decreto nº  7922/21, venho por este ADVERTIR  a 
empresa ................................................................................................. ........................................, 
registrada no Serviço de Inspeção Municipal sob o nº ....................., CNPJ / CPF nº 
...................................................... , situada ............................................ 
........................................................................................................................................................, 

em virtude da(s) infração(s) ao(s) artigo(s) ............................................................................ do Decreto 
7922/21, ocorrida em ......../......../........., constantes do Auto de Infração 
nº.............................................. e informar a seguinte decisão: 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................   

Fica o(a) infrator(a) ciente de que a reincidência implicará nas penalidades previstas em lei.  

Duque de Caxias, em ......../......../........  

 

 

____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Diretor do SIM 

 

Ciente em: ......../......./...... 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 
ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUCÃO DE OBRAS

ESPÉCIE
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS 05-010/2022, oriundo da 
Concorrência n° 027/2021, do tipo Menor Preço Global, nos moldes da Lei n° 8.666/93, constante no 
Processo Administrativo ne 013/000751/2021.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, de outro lado, 
MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n̂  20.010.416/0001-06, neste ato 
representada por procuração pelo Sr. GABRIEL MENEZES DANIEL, inscrito no CPF sob o ne 112.484.127- 
02.

O objeto do presente termo é contratação de empresa especializada para implantação da Escola 
Municipal Parque das Missões, em área total de 3.394,25 m2, localizado na Rua Avançada, s/n. Parque 
das Missões -  I o Distrito, Duque de Caxias/RJ, conforme informações constantes no Memorial 
Justificativo e Descritivo, Edital de Concorrência n̂  027/2021, Homologo emitido pelo Gestor da Pasta 
e demais documentos acostados nos autos do Processo Administrativo n® 013/000751/2021. O valor 
global deste Contrato é de R$ 12.674.481,68 (doze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). A despesa parcial deste Termo será 
coberta pela Nota de Empenho:

N« DATA VALOR U N IDADE FUN ÇÃO SUB-FUNÇÃO PRO GRAM A AÇÃ O ELEM EN TO FONTE

749 17/02/2022 R$ 1.032.432,13 1001 12 361 0036 1049 4 .4 .90 .51 .00 101

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

PARTES

OBJETO

■ MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA

Subsecretária Municipal de Acompanhamento as Açõe: ícionais

DE.? 3 ./QgJ20g2. 

_______                        
Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera 

CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
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Número do Processo Administrativo 013/000751/2021

Modalidade da Licitação Concorrência n9 027/2021

Tipo de.Licitação.- : ’ .I l j j | j j Menor Preço Global

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

Data de assinatura 18/02/2022

■ v  . prazo .1:; . : : 12 (doze) meses

: Valor gioba!
-; - . . r t ;  d -Kí-,: ; ■  {,[ .

R$ 12.674.481,68 (doze milhões, seiscentos e 
setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
um reais e sessenta e oito centavos).

Número, data e valor do Empenho
Nota de empenho n9 749, emitida em 
17/02/2022, no valor de R$ 1.032.432,13 (um 
milhão, trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e 
dois reais e treze centavos).

i ' íy ■ Vhl.ylTi - ’ & < »S '/ . , . ' ■ , s .

l i P S S  11111111 l l i l B l p B i B i l B l l B i i l

Dados secundários

O objeto do presente termo é contratação de 
empresa especializada para implantação da 
Escola Municipal Parque das Missões, em área 
total de 3.394,25 m2, localizado na Rua Avançada, 
s/n, Parque das Missões -  1° Distrito, Duque de 
Caxias/RJ, conforme informações constantes no 
Memorial Justificativo e Descritivo, Edital de 
Concorrência n9 027/2021, Homologo emitido 
pelo Gestor da Pasta e demais documentos 
acostados nos autos do Processo Administrativo 
n9 013/000751/2021.

V-i

Alameda Esmeralda. n2 206. Jardim Primavera

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 252, oriundo Edital n .9 001, conforme 
Processo Administrativo n9 51.733/2017.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e CLEIVESON BARBOSA EVAGELISTA , CPF N9 072.736.167-88.

O BJETO : Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMÁTICA, junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 11 de Fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal 
Matrícula n9 40.21

PUBLICADO EM iOLETIM  OFICIAL 
N ° _ Í1 0 1 _ D E  .23

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.3 438, oriundo do Edital n .3 002 de 31 de 
Julho de 2019, conforme Processo Administrativo n3 010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e KARINE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 127.994.437-45

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

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 15 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM «OLETIM OFICIAL 
N° D E _ ^ / _ q O/201?

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 604, oriundo do Edital n.9 002 de 31 de 
Julho de 2019, conforme Processo Administrativo n9 010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e LORRANYE FERREIRA ALVES - CPF: 123.321.627-98

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de MONITOR DE 
TRANSPORTE E APOIO ESCOLAR , junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 09 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal 
Matrícula n9 40.292-3

PUBLICADO EM 80LETIM OFICIAL 
povfiiOl HE & / O lL /20^

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

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

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.  ̂ 666, oriundo do Edital n .5 002 de 31 de 
Julho de 2019, conforme Processo Administrativo n̂  010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e SHEILA DA MOTA DOS SANTOS - CPF: 044.738.707-31

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

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 11 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal 
Matrícula n̂  40.292-3

Pu d ü w Vj u EM i u i t i l M  O H U h i

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0021/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 27 de janeiro de 2022.

“Determina poderes a Henrique Carneiro de 

Oliveira como Diretor Médico da Fazenda 

Paraíso.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Henrique Carneiro de Oliveira, CRM: 52.0121554-0, como 

Diretor Médico da Fazenda Paraíso.

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

DANIEL HCmJERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Matrícula: 41.784-0

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

CNPJ 29.13 8.328/000 l-50Tel: (21) 2773-6329 
superintendenciaexecutiva(g}duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.ij.gov.br
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Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0025/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias,01 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Rômulo de Oliveira Werneck 

como Responsável Técnico do Departamento de 

Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Moacyr 

Rodrigues do Carmo.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Rômulo de Oliveira Werneck, COREN-RJ 341.085, como 

Responsável Técnico do Departamento de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Moacyr 

Rodrigues do Carmo.

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

Assinado de forma digital por DrDr Daniel Puertas Daniel Puertas
Dados: 2022.02.01 15:04:05-03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0
'oliCÁDO ttó fcdl&iW oFiv.rtl

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

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0026/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Tatiane de Oliveira Barbosa 

como Responsável Técnica do Departamento de 

Enfermagem do Hospital do Olho Júlio Cândido de 

Brito.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Tatiane de Oliveira Barbosa, COREN-RJ 492.416, como 

Responsável Técnica do Departamento de Enfermagem do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito.

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

Dr Daniel 
Puertas

Assinado de forma digital por 
Dr Daniel Puertas 
Dados: 2022.02.01 15:04:34 
-03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0

PUBLICADO * 8*i ™  OFICIAL
A
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Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0029/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 03 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Rosamaria Talayer da Silva 

Lages como Responsável Técnica do Departamento de 

Enfermagem do Hospital Maternidade de Santa Cruz 

da Serra.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Rosamaria Talayer da Silva Lages, COREN-RJ 404.576, 

como Responsável Técnica do Departamento de Enfermagem do Hospital Maternidade de Santa 

Cruz da Serra.

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

Assinado de forma digital por DrDr Daniel Puertas Daniel Puertas
Dados: 2022.02.03 13:46:07 -03W

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0
' .jBÜCAOO EM SC ri'M 01 tC nl 
j f  OÉ

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

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0034/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Fabio Leandro Neves Nunes 

como Responsável Técnico em Enfermagem do 

Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Fabio Leandro Neves Nunes, COREN-RJ 332.688, como 

Responsável Técnico em Enfermagem do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

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

Dr Daniel 
Puertas

Assinado de forma digital por Dr 
Daniel Puertas 
Dados: 2022.02.18 15:45:03 
-03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0

' uuuvwu uvi »ULt I (em OFICIAL 
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Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

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

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0035/SMSDC-GAB/2022

Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Thiago Pereira Resende Silva 

como Diretor Médico do Hospital Municipalizado 

Adão Pereira Nunes.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Thiago Pereira Resende Silva, CRM: 52.0112590-7, como 

Diretor Médico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

Art.2o - Esta Portaria entra em vigor em 19 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por DrDr Daniel Puertas Daniel Puertas
/  Dados: 2022.02.18 15:02:41 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0

- 'JBUCADO EM BOLETIM Of íC A L  
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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. duquedecax i as. rj. gov. br

Secretaria Municipal de Saúde 
Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0036/SMS-GAB/2022

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Rogério Jonathas Cardoso da 

Conceição como Responsável Técnico em 

Enfermagem do Hospital Infantil Ismélia da 

Silveira.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Rogério Jonathas Cardoso da Conceição, COREN-RJ: 

287.916, como Responsável Técnico em Enfermagem do Hospital Infantil Ismélia da Silveira.

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

Assinado de forma digitai por Dr
D r  D a n i e l  P u e r t a s  Daniel Puertas

Dados: 2022.02,21 15:48:29 -03W

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 4 1.784-0
PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° U O O ?  Á>E 2r3 / O W 2 0 f f

Duquerecaxias
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.rj.gov.br
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Gabinete do Secretário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 0037/SMS-GAB/2022

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2022.

“Determina poderes a Rogério Jonathas Cardoso da 

Conceição como Responsável Técnico em 

Enfermagem da UPA Infantil Walter Garcia.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Rogério Jonathas Cardoso da Conceição, COREN-RJ: 

287.916, como Responsável Técnico em Enfermagem da UPA Infantil Walter Garcia.

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

Assinado de forma digital por DrDr Daniel Puertas Daniel Puertas
Dados: 2022.02.21 15:48:29 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41.784-0
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Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 10/2022, encartado às fls 28/30, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000280/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
PRONASCER SERVIÇO S MÉDICOS LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 144.173,32 (Cento e quarenta e quatro mil, cento e setenta e 
três reais e trinta e dois centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO 
em favor de PRONASCER SERVIÇO S MÉDICOS LTDA, referente aos 
serviços médicos pediátricos prestados nos setores da maternidade: sala 
de parto e alojamento conjunto. Serviços médicos de coordenação 
prestados nos setores de pediatria maternidade, “Programa de 
Acompanhamento Domiciliar” (PAD) e de Hemoterapia do Hospital Adão 
Pereira Nunes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, em conformidade com as especificações constantes no Procedimento 
Administrativo n° 014/000280/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

de Caxias (RJ), 18 de fevereiro de 2022.

Daniel Carvalho Puertas de Souza 
Secretário Municipal de Saúde

PUBLICADO EM I0LETIM OFICIAL Mat. 41784-0

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 22/2022, encartado às fls 64/66, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000290/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 352.258,07 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais e sete centavos). Reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor 
de NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, referente à prestação de serviços 
médicos especializados realizados em Terapia Intensiva Neonatal (UTI/UI 
Neonatal) e Cirurgia Pediátrica no Hospital Adão Pereira Nunes, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000290/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 21 de fevereiro de 2022.
D r  D a n i e l  
P u e r t a s

Assinado de forma digital por 
Dr Daniel Puertas 
Dados: 2022.02.22 16:05:34 
-03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

MjBUCADO lÔIfcTiM  tfrW ifc.
No ^  \Q<I DE £ 3

—  i c \_ . _ 4 J J - — - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

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

Termo de reconhecimnto de dívida n° 42/2022, encartado às fls. 122/124 
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002449/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 
R$130.072,00 (Cento e trinta mil e setenta e dois reais) reconhecida à dívida pelo 
MUNICÍPIO em favor da WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO 
LTDA, referente a Locação de equipamentos para reprodução de documentos, 
impressão, digitalização e plotagem, em conformidade com as especificações 
constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002449/2021.

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 11 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM iOLETIM  OFICIAL 
N° C ) )p %  DE Ã3>/Mat. 41.784-0

caxiasD U Q u e D e
Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 

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

UNUOOS PELO TRABALHO
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

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

Termo de reconhecimnto de dívida n° 43/2022, encartado às fls. 125/127 
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002450/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 
R$ 132472,00 (Cento e trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais). 
Reconhecida à dívida pelo MUNICÍPIO em favor da WP SISTEMAS 
REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA, referente à Locação de 
equipamentos para reprodução de documentos, impressão, digitalização e 
plotagem, em conformidade com as especificações constantes no Procedimento 
Administrativo n° 014/002450/2021.

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 11 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFiCIAL
N° - f ú d  DE 2 0 c ^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) 2773-6254
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

EXTRATO DE TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Termo de reconhecimento de dívida n° 44/2022, encartado às fls 128/130, 
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
52019/2017.

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

TERMO O presente tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 
de R$147.400,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos reais)
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de INSTITUTO SEGUMED, 
referente a prestação de serviço de hemodiálise ambulatorial, correspondente à 
FEVEREIRO do ano de 2017 em conformidade com as especificações constantes 
no Procedimento Administrativo n°52019/2017.

DATA DE
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 14 de fevereiro de 2022.

DANIEL < >UZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0
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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

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de reconhecimento de dívida n° 45/2022, encartado às fls 131/133,
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
53197/2017.

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

OBJETO : TERMO O presente tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$204.050,00 (Duzentos e quatro mil e cinquenta reais)
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de INSTITUTO SEGUMED, 
referente a prestação de serviço de hemodiálise ambulatorial, correspondente à 
MARÇO do ano de 2017 em conformidade com as especificações constantes no 
Procedimento Administrativo n°53197/2017.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 14 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVAURUpUERTAS DE SOUZA 
Secretário MunicipaF de Saúde 

Mat. 41.784-0
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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

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉC IE : Termo de reconhecimento de dívida n° 46/2022, encartado às fls 134/136,
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
53921/2017.

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

OBJETO: TERMO O presente tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$232.100,00 (Duzentos e trinta e dois mil e cem reais) reconhecida a 
dívida pelo MUNICÍPIO em favor de INSTITUTO SEGUMED, referente a prestação 
de serviço de hemodiálise ambulatorial, correspondente à ABRIL do ano de 2017 
em conformidade com as especificações constantes no Procedimento 
Administrativo n°53921/2017.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 14 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVALHO PUERT^S DE SOUZA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0
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www.duquedecaxias.ri.gov.br

PREFEITURA
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do MunicípioSecretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de reconhecimento de dívida n° 47/2022, encartado às fls 137/139,
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
54935/2017.

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

OBJETO: TERMO O presente tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$37.950,00 (Trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais)
reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de INSTITUTO SEGUMED, 
referente a prestação de serviço de hemodiálise ambulatorial, correspondente à 
MAIO do ano de 2017 em conformidade com as especificações constantes no 
Procedimento Administrativo n°54935/2017.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias, 14 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0
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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

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 15/2022, encartado às fls 43/45, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000311/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e MC
MED SERVIÇO S MÉDICOS LTDA

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 464.989,96 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Reconhecida a dívida 
pelo MUNICÍPIO em favor de MC MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
referente aos serviços prestados pela equipe médica no CTI do Hospital 
Adão Pereira Nunes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, em conformidade com as especificações constantes no Procedimento 
Administrativo n° 014/000311/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 18 de fevereiro de 2022.
Dr Daniel Puertas Assinado de forma digital por Dr Daniel 

puertas
Dados: 2022.02.23 09:32:28 -03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza 
Secretário Municipal de Saúde

Mat. 41784-0
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE 
ASSINATURA:

Secretaria★Municipal★de★Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 17/2022, encartado às fls 49/51, especificado no 
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000312/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
NEURO CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA..

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 
de R$ 171.935,48 (Cento e setenta e um mil, novecentos e trinta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos), reconhecida a dívida pelo 
MUNICÍPIO em favor de NEURO CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.,
referente aos serviços prestados de Neurocirurgia no Hospital Adão 
Pereira Nunes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, em conformidade com as especificações constantes no Procedimento 
Administrativo n° 014/000312/2022.

Duque de Caxias (RJ), 18 de fevereiro de 2022.
Assinado de forma digital por Dr Daniel

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) 2773-6329
fms@duquedecaxias.rj .gov.br★
www.duquedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 18/2022, encartado às fls 52/54, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000313/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e PS
SERVIÇO S DE ASSISTÊN CIA  SOCIAL PSICOLOGIA E 
FONOAUDIOLOGIA LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 53.306,44 (Cinquenta e três mil, trezentos e seis reais e 
quarenta e quatro centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em 
favor de PS SERVIÇO S DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSICOLOGIA E 
FONOAUDIOLOGIA LTDA, referente aos serviços prestados de 
Assistência Social no Hospital Adão Pereira Nunes, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000313/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ),
,  ,  Assinado de forma digital por Dr DanielDr Danie PuertaspuertasDados: 2022.02.23 09:31:22 -0 3 W

18 de fevereiro de 2022.

Daniel Carvalho Puertas de Souza 
Secretário Municipal de Saúde

Mat. 41784-0

;,:; 'U v A ú U  ttà S5ú LET!í«  O r iU A l
íf ^  de

03/ / 30
qw;qijq «'ij Tin? i/çq nnyqr

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

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

PARTES:

OBJETO:

DATA DE 
ASSINATURA:

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 24/2022, encartado às fls 70/72, especificado no 
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000379/2022.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 
de R$ 19.054,87 (dezenove mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 
centavos). Reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de GASTRO 
CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA., referente à prestação de serviços de 
endoscopia digestiva alta no Hospital Adão Pereira Nunes, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000379/2022.

Duque de Caxias (RJ), 23 de fevereiro de 2022.

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) 2773-6329
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br
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Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 25/2022, encartado às fls 73/75, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000360/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
OTORRINOLARINGOLOGISTAS ASSOCIADOS DO GRANDE RIO.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 38.783,33 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e 
três centavos). Reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de 
OTORRINOLARINGOLOGISTAS ASSOCIADOS DO GRANDE RIO., referente 
aos serviços médicos prestados no Hospital Adão Pereira Nunes, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000360/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 23 de fevereiro de 2022.

Daniel Carvattro-Puenas de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Mat. 41784-0
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Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duQuedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 26/2022, encartado às fls 76/78, especificado no
Livro n° 002/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/000350/2022.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
DOTTORI MED LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância
de R$ 1.686.792,88 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e 
noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Reconhecida a dívida pelo 
MUNICÍPIO em favor de DOTTORI MED LTDA., associados aos serviços 
médicos de anesteslogia, centro de imagem, coordenação da comissão Instra- 
hospitalar de doação orgão e tecidos para transplantes, Cirugia Plástica, 
Cirurgia Vascular, Médicos de Urgência e Emergência, coordenação do Núcleo 
de Vigilância Hospitalar-NVH, Médicos de Odontologia do Hospital Adão Pereira 
Nunes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo 
n° 014/000350/2022.

DATA DE 
ASSINATURA:

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41784-0

Duque de Caxias (RJ), 23 de fevereiro de 2022.

hüSLíCADO EM BOLETIM OFICIAL
_D EJ£/JQ Z /20 ZZr

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

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

Processo: 014/000992/2021 
Fls.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 18 de fevereiro de 2022.

Processo n° 014/000992/2021 
Modalidade: Pregão Presencial n° 023/2021 
Assunto: Homologo e Ratifico
Objeto: Aquisição de Prótese Modular em Titânio para amputado transtibial.

HOMOLOGO a presente licitação, na modalidade Pregão Presencial n° 
023/2021, referente ao processo administrativo n° 014/000992/2021, tendo por objeto 
Aquisição de Prótese Modular em Titânio para amputado transtibial, para que a 
adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos em favor de ORTHEC 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 20.139.015/0001-42, no valor global de R$: 24.700,00 (vinte e quatro mil e 
setecentos reais).

HOMOLOGO E RATIFICO

Dr Daniel Puertas Daniel Puertas
Assinado de forma digital por Dr

Dados: 2022.02.18 15:12:36 -03'00'

Dr. Daniel Carvalho Puertas de Souza 
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41784-0
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO 

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

PORTARIA N° 07 DE 18 FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SO BRE A ALTERAÇÃO  
DE PRAZOS PARA INSCRIÇÕES  
E ANÁLISE DAS
DOCUMENTAÇÕES 
APRESENTADAS PELOS
CANDIDATOS, FUSÃO DO ÍTEM 
2.3, ALÍNEA, c e d. DA IX 
CONFERÊNCIA DE CULTURA, 
REALIZADA PELA  SECRETARIA  
MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO DE DUQUE DE CAXIAS 
RJ.

A SUBSECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no
uso de suas atribuições;

Considerando o Io Edital da IX Conferência de Cultura de 2022, que será realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, no dia 19 de Março de 2022, no uso 
de suas atribuições legais e, em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal 2.834/2017, em 
seu Art.. 2 1 ,1 e no Decreto Municipal n° 7.391/2019, CONVOCA na forma do Io Edital, os cidadãos 
Duque caxienses, para participarem da IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA e do 
processo de eleição dos membros, da Sociedade Civil e do Governo;

Considerando o Decreto Municipal n° 8.123 de 04 de Fevereiro de 2022, que regula o 
Edital da IX Conferência de Cultura, e demais disposições aplicáveis as legislações pertinentes;

Considerando o baixo número de inscritos a Eleitores e Candidatos as cadeiras denominadas 
no artigo 4.2.1 do item (a) ao item (k) do referido Edital, que fechou na data de 18/02/2022;

RESOLVE

Io - PRORROGAR, os prazos de Inscrições de Candidatos as Cadeiras referidas acima e dos 
eleitores, que eram até 18 de Fevereiro de 2022, serão prorrogados até o dia 25 de Fevereiro de 2022.

§ I o - Sendo certo que o resultado das análises de documentações dos candidatos, que seriam de 21 a 
25 de fevereiro de 2022, se dará, nos dias, 02, 03 e 04 de Março de 2022.

Rua Major Frazão 181, salas 501-505, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ 
CEP.: 25071-210/Tel.: 26711120/26525631

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

Art.2°. Acrescentar, referente ao eleitor, a obrigatoriedade de anexar documento de identificação 
completo, conforme no artigo 2.2 do item 2.2.2 alíneas (b), que passará a ser oficial com o seguinte 
texto:

Documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência no município de Duque de Caxias, 
acompanhados da respectiva cópia no caso de inscrição presencial e o(s) devido(s) anexo(s) na inscrição 
online. Na hipótese do comprovante residencial estar em nome de terceiro, apresentar em conjunto a 
declaração constante no anexo I deste edital.

§ 1° - Acrescentar, referente ao candidato, a obrigatoriedade de anexar documento de identificação 
completo, conforme no artigo 2.3 do item 2.3.2 alíneas (b);

Documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência no município de Duque de Caxias, 
acompanhados da respectiva cópia no caso de inscrição presencial e o(s) devido(s) anexo(s) na inscrição 
online. Na hipótese do comprovante residencial estar em nome de terceiro, apresentar em conjunto a 
declaração constante no anexo I deste edital.

Art.3°. Fazer a fusão das alíneas b, c e d, para alínea (b), com a modificação da alínea (d) onde diz 
currículo e portfólio será currículo ou portfólio, de modo que o histórico de atuação deverá ser 
comprovado através destes documentos, cujo texto passará a ser oficial com o seguinte texto:

Alínea b). Formulário de inscrição a candidato a conselheiro titular e suplente (anexo III), devidamente 
preenchido, inclusive indicando a cadeira de interesse no conselho e com a declaração de não ocupar cargo 
de confiança ou comissionado na administração pública municipal, estadual ou federal, portfólio ou 
currículo do candidato titular e suplemente, na respectiva área cultural, atestando seu histórico de atuação, 
reconhecida idoneidade, vivência e representatividade em atividades culturais com reconhecimento do seu 
trabalho pela comunidade local, nos últimos dois anos, referente ao segmento que pretende se candidatar.

Art.4° - Esta portaria possui o objetivo de evitar interpretações dúbias perante ao conteúdo do 

presente edital e entra em vigor após a data de sua publicação.

Duque de Caxias, 18 de Fevereiro de 2022.

Simone SangelíiS^BetrâftTde Oliveira
Subsecretária Municipal de Cultura 

Mat. 35146-6

Rua Major Frazão 181, salas 501-505, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ 
CEP.: 25071-210 / Tel.: 26711120 / 26525631

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSITÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PORTARIA N° 013/SMASDH/2022

No uso de suas atribuições legais,
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

RESOLVE:

Art. Io - DESIGNAR como Gerente/Fiscais/Suplentes do contrato abaixo descriminado, para 
realizar a fiscalização e acompanhamento da execução, a saber:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-007/2022
N° PROCESSO 017/000443/2021
TIPO CONTRATO FORNECIMENTO
CONTRATADO SUPER UNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ 23.311.098/0001-01
OBJETO DO CONTRATO

| |  \
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CESTA 
BASICA COM MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E 
LIMPEZA

VALOR RS 3.262.680,19
DATA ASSINATURA 15/02/2022

INÍCIO EXECUÇÃO 15/02/2022

TÉRMINO EXECUÇÃO 14/01/2023

ATO DE ORIGEM LICITAÇÃO

AGENTE PÚBLICO MATRÍCULA CPF l í  >v \ o
HANNA DOS SANTOS 
NASCIMENTO

41.145-0 141.894.927-28 GERENTE
FISCAL

FLAVIA RIBEIRO VIANNA 
PEREIRA

41.191-4 106.772.497-48 FISCAL

KARINA DA SILVA SOUZA 41.080-2 128.878.647-69 FISCAL
WILSON FELIPE BUENO DOS 
SANTOS

41.018-7 122.693.717-98 SUPLENTE

HILDA DA CONCEIÇÃO 
RICARDO DA SILVA

37.562-4 833.627.387-53 SUPLENTE

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

Duque de Caxias, 21 de fevereiro,de 2022.

MARCUS VINÍCIUS'DE MORAES GUIMÂRAES
Secretário Municipal de AssistênciySoci^l e Direitos Humanos de Duque de Caxias

Mat. 395897

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

ESP ÉC IE :

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 
ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 009/2022, especificado no Livro 
n° 01A/2022, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 
celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos e DALILA FER R EIRA  DA SILVA .

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 
serviço para desenvolver a função de COORDENADORA junto aos 
programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, até 01 de abril de 2023.

16 de fevereiro de 2022.

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

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

ESP ÉC IE :

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 
ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 010/2022, especificado no Livro 
n° 01A/2022, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 
celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos e PRISCILLA DE SOUZA GOMES.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 
serviço para desenvolver a função de TÉCNICO EM G ESTÃO  DO SUAS II 
junto aos programas e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos, até 01 de abril de 2023.

16 de fevereiro de 2022.

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

TeL: (21)2672-6650

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

ESP ÉC IE :

PARTES:

OBJETO:

DATA DA 
ASSINATURA:

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de contrato de trabalho n° 011/2022, especificado no Livro 
n° 01A/2022, oriundo do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2021, 
celebrado no processo administrativo n° 017/000064/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos e WILAME DOUGLAS BRAGANÇA  
DA ROCHA.

Termo de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de prestação de 
serviço para desenvolver a função de COORDENADOR junto aos programas 
e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos, até 01 de abril de 2023.

16 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEPr25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

IPMDC

ATOS DO PRESIDENTEP R í  t i  0 ê H C t A S ; ç c m

IPMDC
M í l S  C O M P R O M I S S O ,  M A I S  F U T U R O .

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 - ANEXO II

TERMO DE ANALISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Número do Termo de Análise de Credenciamento
Data do Tenno de Análise de Credenciamento

001/2022
27/01/2022

I - REGIME PRÓPRIO l)E PREVIDÊNCIA SOCIAL -  RPPS
Ente Federativo
Unidade Gestora do RPPS

Duque de Caxias - RJ
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Duque de Caxias - 
IPMDC

CNPJ 29.138.328/0001-50
CNPJ 18.453.066/0001-56

H - Instituição a ser credenciada: 1 Administrador: | X| Gestor: j X

Razão Social | BB GESTÃO DE RECURSOS -  DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S,A.

Endereço

E-mail (s)

CNPJ

PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 20 -  SALAS 
201/202/301/302 -E D . ÔOL$A DORI.Ò, CENTRO, RIO 
DE JANIERO -  RJ 20010-010

Data
Constituição

bbdtvm.distrgoverno@bb.rom.br
iTelefone (s)

30.822.936/0001-69

15/05/1986

(21)3808-7500

Data do registro na CVM 13/08/1990 j Categoria (s)
Data do registro no BACEN 27/05/1986 ..Categoria (sl

Principais contatos com o RPPS Cargo E-mail Telefone
Gilmar Lemos da Silva

: . ■
Gerente de Relacionamento 
Governo

png0329 d b h .c o m .b r (21)99975-7184

Instituição atende ao previsto nos incisos I e II
_________________________ ' 1 ' i l i

do § 2° ou § 8o do art. 15 da Resolução CMN n° 3.922/2010? 
NÃO 1 |

Relação dos documentos referentes à análise da Instituição (art. 6°-E, III, Portaria MPS n° 519/2011):

Identificação do documento Data de validade 
das certidões

I. Certidão da Fazenda Municipal 15/03/2022
2. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital
3. Certidão de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da fJnião.
d^CeNjdãojjuantoj^

18/05/2022 ■-

04/04/2022

17M/2022

Página na internet em que o documento foi 
consultado ou disponibilizado pela 
__  ____ instituição______________

hitps://www, bb. com.br/pbb/pagina-inicial/bb- 
dívm/informacao-aos-investidores#/

• ■ 1V. T 1 '
j  A  I n s t i tu iç ã o  a c in ia  id e n t i f ic a d a  c u m p r iu  o s  r e q u is i to s  d o c u m e n ta is  e s ta b e le c id o s  n o  

III - Parecer final quanto ao | E d ita l  d e  C r e d e n c ia m e n to  n°, 0 0 1 /2 0 1 9  ■. r e a l iz o u  a  a tu a l iz a ç ã o  d a  d o c u m e n ta ç ã o  
credenciamento da Instituição: 1 c a d a s t r a l ,  b e m  c o m o  o s  c r i té r io s  d a  R e s o lu ç ã o  C M N  n° 3 .9 2 2 /2 0 1 0 , s e n d o  c o n s id e ra d a

1 A P T A , p a s s a n d o  a  p o s s u i r  o  s ta tu s  d e  I n s t i tu iç ã o  C re d e n c ia d a  j u n to  a o  IP M D C .

IV - Classe(s) de Fundo(s) de Investimento para os quais a/lnstituição foi credenciada:
Art. 7o. I, “b” Art. 8o. I,“b”
Art. 7o, I,“c” Art. 8o, II,“a”
Art. 7o, III,“a” Art. 8o, II,“b”
Art. 7o, III,“b” Art. 8°, III
Art. 7o, IV,“a” Art. 8o, IV,“a”
Art. 7o, IV,“b” Art. 8r, IV.  b  

Art. 7o, VII,“a” Art. 8o, IV."c“
Art. 7o, VII,“b” Art. 9°-A. I
Art. 7o, VII,“c” Art. 9°-A. II

/$ ■

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município jDe Duque p e  Caxias -  IPMDC 
Rua José de Alvarenga. n° '642,C entro-C E P 25.020-140 Duque de C axias- RJ Telefone (21) 3257-6000

P  ft s V st? t  N '«fí A SC CA A l

IPMDC
Art. 8o, I,“a” Art: 9o-A. III

V - Fundo(s) de Investimento adminisírado(s)/gerido(s) pela instituição 
para futura decisão de investimento: CNPJ Data da Análise

. . . . . . 27 de Janeiro de 2022

Credenciamento: ...... . . A > : - * V •
CPF Assinatura

Marcelle de Castro Fabiano Comitê de Investimentos 102.987.007-19
A ja '.

Mariana M. de Azevedo Comitê de Investimentos
' ' i

092.476.697-23

Rodrigo dos Santos Cordeiro Comitê de Investimentos 136.175.287-40 'A "
/ 20" ’ %- A*.-

Erminia Olga R. de Miranda Comitê de Investimentos 000:458.187-38

Letícia Almeida de Castro Comitê de Investimentos 051.619.127-66

Wesley dos Santos Fontes Comitê deI nvesfimentos 080.175.157-82

Viviane Santos Carvalho Comitê de Investimentos 030.162.477-12 -

Andréa Silva Melo de Paula Comitê de Investimentos . 073.608.677-38

Rosimere Duarte Pereira da Silva Comitê de Investimentos 700.820.737-91

• ■ . . . .  . X. • ,  . . . .  .. . . .

. * ' / * <? • ■.  í \ v .v

•kv*
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Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município De Duque De Caxias -  IPMDC 
Rua José de Alvarenga, n° 642, Centro -  CEP 25.020-140 Duque de Caxias -  RJ Telefone (21) 3257-6000
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FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, 
Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 007/2022-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 -  EXONERAR, com validade a contar de 31 de janeiro de 2022, SAMANTA 
SANTIAGO NOGUEIRA PIMENTA, do cargo em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo 
CC/2+ST30% , do Gabinete da Presidência, nos termos do inciso I I ,  do artigo 9o, da Lei n .° 
1.555/00 -  Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias.

Art. 2o -  A presente Portaria entra em vigor a partir de 31/01/2022, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 3o -  Proceda-se às comunicações de lei, registre-se e publique-se onde couber.

Duque de Caxias, 3 de fevereiro de 2022.

■ j4 o %  DE Zhi I'0ZJ2QZZ

PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PRESIDENTE
í  9 0 ?
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.767, DE 3 DE FEVEREIRO  DE 2022.

Concede o Título “Rubens Tinoco” ao llm°. 
Dr. MAURÍCIO GUIMARÃES
NASCIMENTO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “Rubens Tinoco” ao llm° Dr. MAURÍCIO 
GUIMARÃES NASCIMENTO.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 3 de fevereiro de 2022.

PUBLiCADO EM BOLETIM OFICIAL
DE 2 3 , / Q2/20z z ~

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.903, DE 1 DE FEVEREIRO  DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a “MEDALHA PRO FESSO R PAULO FR EIR E” ao 
llm°. Professor CLEITON DA SILVA CARVALHO.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 1 de fevereiro de 2022.

Concede ao llm°. Professor CLEITON DA 
SILVA CARVALHO a “MEDALHA 
PRO FESSO R PAULO FR E IR E”.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.904, DE 1 DE FEVEREIRO  DE 2022.

Concede à llma. Sr3. SIMONE GUEDES DA 
SILVA o Título “MULHER 
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “MULHER DUQUECAXIENSE” à llma. Sr3. 
SIMONE GUEDES DA SILVA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 1 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.905, DE 1 DE FEVEREIRO  DE 2022.

Concede à llma. Sr3. CINTIA A LVES  
SO ARES DE FREITAS o Título “MULHER 
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1° Fica concedido o Título “MULHER DUQUECAXIENSE” à llma. Sr3. 
CINTIA A LVES SO ARES DE FREITAS.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 1 de fevereiro de 2022.

C ELSO  LUÍS PI NTO

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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DECRETO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEGISLATIVO N° 1.906, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2022.

Concede à llma. Sr8. VIVIANE DE LIMA 
FERREIRA  o Título “MULHER 
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1° Fica concedido o Título “MULHER DUQUECAXIENSE” à llma. Sr8. 
VIVIANE DE LIMA FERREIRA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 1 de fevereiro de 2022.

CELSO

PUBLICADO EM EOLETIM OFICIAL
DE /£*- /2Q EL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.907, DE 1 DE FEVEREIRO  DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “TRABALHADOR DUQUECAXIENSE” ao 
llm°. Dr. DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 1 de fevereiro de 2022.

Concede ao llm°. Dr. DANIEL CARVALHO  
PUERTAS DE SOUZA o Título 
“TRABALHADOR DUQUECAXIENSE”.

C ELSO  LUÍS PI

Vtvõm y. 5Swl /

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.908, DE 3 DE FEVEREIRO  DE 2022.

Concede ao Exm°. Sr. AQUICILEY SILVA  
DO CARMO o Título “ORDEM DO MÉRITO 
CHICO MENDES”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “ORDEM DO MÉRITO CHICO MENDES” ao 
Exm°. Sr. AQUICILEY SILVA DO CARMO.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 3 de fevereiro de 2022.

CELSO

P U B yC A pp EM BOLETIM OFICIAL 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.909, DE 3 DE FEVEREIRO  DE 2022.

Concede à llma. Sra. PEN ELO PE  
CAVALCANTE MONTEIRO o “TÍTULO 
ORDEM DO MÉRITO CHICO MENDES”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Ari 1° Fica concedido o “TÍTULO ORDEM DO MÉRITO CHICO MENDES” 
à llma. Sr3. PEN ELO PE CAVALCANTE MONTEIRO.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 3 de fevereiro de 2022.

publicado em boletim oficial
N® l  2i - 1 Í20??r
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1.914, DE 15 DE FEVEREIRO  DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
promulgo o seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a “MEDALHA PRO FESSO R PAULO FR EIR E” à 
llma. Professora ROSELI RAMOS DUARTE FERNANDES.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 15 de fevereiro de 2022.

Concede à llma. Professora ROSELI 
RAMOS DUARTE FERNANDES a 
“MEDALHA PRO FESSO R PAULO  
FR EIR E”.

L CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.915, DE 15 DE FEVEREIRO  DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
promulgo o seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “Rubens Tinoco” ao llm°. Dr. ROMILDO 
BAPTISTA DE SOUZA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 15 de fevereiro de 2022.

Concede o Título “Rubens Tinoco” ao 
llm°. Dr. ROMILDO BAPTISTA DE 
SOUZA.

CELSO  LUÍS F tR&fRA DO NASCIMENTO
Presidente/  i t
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1.916, DE 15 DE FEVEREIRO  DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu 
promulgo o seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedido o Título “CIDADÃO AMIGO DO IDOSO” à llma. 
Sr3. LUZIE SANTANA DE SOUZA.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 15 de fevereiro de 2022.

Concede à llma. Sra. LUZIE SANTANA 
DE SOUZA o Título “CIDADÃO AMIGO 
DO IDOSO”.

CELSO  LUÍS P MENTO

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
DE 2 ^  / ç g /2022

DOOUE DE CAXIAS /

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA IMg094/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E :

Designar, a contar de 01 de janeiro de 2022, os servidores abaixo indicados, para nos termos 
do art. 67 da Lei n̂  8.666/93, atuarem como fiscais dos contratos originados a partir do 
Processo Administrativo ns 66/2022, bem como os seus Termos Aditivos, celebrado(s) entre a 
Câmara Municipal de Duque de Caxias e a empresa AGUAS DO RIO 4 SPE S.A

- ALEXANDRE SANTOS DE ARAÚJO -  Matrícula C3548/7

- JULIETE SILVA LIRA -  Matrícula C3612/1

Duque de Caxias, 04 de fevereiro de 2022.

CELSO LUIS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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Presidente

DUQUE D£ CAXIAS /

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N9 102/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 43Q, inciso I, da Lei número 1.506 de 14 de janeiro de 2000.

RESOLVE:

Exonerar Wilson Jose Cassimiro de Oliveira, mrtrícula C3546/5 do cargo em comissão 
de Coordenador de Finanças, símbolo CCM/1, ? contar de 07 de janeiro de 2022.

Duque de Caxias, 10 fevereiro de 2022.

Presidente

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE DISPENSA

Processo n° 190/2022
Contratante: CÂM A R A  M U NIC IPA L DE DUQUE DE CAXIAS  
Contratado: SKY M A STER  REPR ESEN TA Ç Õ ES LTDA-M E
Objeto: Prestação de Serviço e Fornecimento de passagens aéreas 
Fundamento: Artigo 24, inciso II, da Lei n°. 8.666/93.
Assinatura: 07/02/2022
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