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Despachos do Prefeito
Processo n.º0309/2018/25
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 26/28, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do pedido de
concessão do Benefício Bolsa Auxílio Aluguel a beneficiária Sr.ª Luciana da Silva Vitor no valor mensal individual de R$ 500,00
(quinhentos reais), pago as famílias que vivem as margens do Rio Abel e Camorim, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamentação
legal na Lei Municipal 1191/14, Decreto 1727/14 e Art. 6º da CRFB/88.
Processo nº. 7703/2017/04
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 82/84, e no parecer da Controladoria Geral do Município –
CGM, às fls. 85, AUTORIZO, na forma da Lei, o apostilamento ao termo de contrato para corrigir o erro material às fls. 73/75, do oitavo
termo aditivo ao contrato nº 100/14 – Prorrogação de prazo de conclusão das obras de construção do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS, no Município de Queimados, conforme projeto básico e anexos presentes no edital da
Tomada de Preços nº 04/2014. Ocorre que, na Cláusula Segunda – Prazo, onde determina-se a prorrogação por 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 07 de outubro de 2017 e término em 03 de fevereiro de 2017, onde o ano, não corresponde ao ano do término, então,
o correto é 03 de fevereiro de 2018, com fulcro no art. 65, § 8º da Lei nº. 8666/93.
Processo nº 0363/2018/05.
ERRATA do Despacho publicado no D.O.Q. nº 267, Terça-feira, 06 de fevereiro de 2018.
ONDE SE LÊ:
“... Processo 0360/2018/05 AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta da servidora ANDREIA LAEBER FIGUEIRA...”
LEIA-SE:
“... Processo 0363/2018/05 AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta da servidora ANDREIA LAEBER FIGUEIRA...”
CARLOS DE FRANÇA VILELA
Prefeito

Atos do Secretário de Comunicação Social
PORTARIA Nº 01/2018, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.
Estabelece a composição dos membros da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Validação de Execução dos
Contratos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Comunicação Social
RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir a Comissão para Acompanhamento, Fiscalização e Validação de Execução dos Contratos firmados no âmbito da
Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
III III -

Rafaela Bastos Diniz, Agente Administrativo, matrícula nº 12275/01;
Tiago Scoponi do Nascimento, Coordenador de Rotinas Administrativas, matricula n.º 11374/02;
Igor Silva de Lima, Coordenador de Propaganda e Publicidade, matrícula nº 12559/02;

IV V-

Suplentes:
Thiago de Oliveira Loureiro, Coordenador de Registro Audiovisual, matrícula 13020/01;
Felipe de Bragança Quintanilha Andrade, Assessor de Clipping, matrícula 6963/94.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ERALDO NILTON DE CARVALHO
Secretário de Comunicação Social - Mat. 9841/04

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS
Errata: Publicado no D .O .Q nº 263 de 31/01/2018
Onde se lê:
Portaria: 005/18
...Conceder com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II da CRFB/88 c/c art. 9º, inciso I da Lei nº. 596/2002, benefício de pensão por morte
do ex-servidor, Thais Silva do Amaral, matrícula nº. 11155/01, falecido em 21/12/2017 à sua esposa Thais Silva do Amaral e filhos,
tendo em vista o que consta no processo nº. 0248/2017/15, a contar da data do óbito.
Valor do vencimento do ex-servidor na data do falecimento.......................................................................................................R$ 1.325,55
Valor da pensão de Thais Silva do Amaral, 50%:..........................................................................................................................R$ 662,77
Valor da pensão de Alessandro de Melo Motta, 25%....................................................................................................................R$ 331,39
Valor da pensão de José Vitor Amaral Motta, 25%........................................................................................................................R$ 331,39
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Leia-se:
...Conceder com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II da CRFB/88 c/c art. 9º, inciso I da Lei nº. 596/2002, benefício de pensão por morte
do ex-servidor Alessandro de Melo Motta, matrícula nº.11155/01, falecido em 21/12/2017 à sua esposa Thais Silva do Amaral e filhos,
tendo em vista o que consta no processo nº.0248/2017/15, a contar da data do óbito.
Valor do vencimento do ex-servidor na data do falecimento.......................................................................................................R$ 1.325,55
Valor da pensão de Thais Silva do Amaral, 50%:..........................................................................................................................R$ 662,77
Valor da pensão de João Pedro Amaral Motta, 25%.................................................................................................................R$ 331,39
Valor da pensão de José Vitor Amaral Motta, 25%........................................................................................................................R$ 331,39
MARCELO DA SILVA FERNANDES
Diretor – Presidente do PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/41
Ato Nº 006/PREVIQUEIMADOS/2018
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados PREVIQUEIMADOS, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com art. 54, inciso VII da Lei nº 596 de 26 de
dezembro de 2002, e considerando a determinação do TCE/RJ:
Resolve:
Designar os servidores: LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR - Diretor Administrativo - Matr. 29/15, Heloisa Helena Rodrigues da Cunha
- Vice Diretora Presidente - Matr. 23/15 e a servidora Andréa Sampaio Barbosa Galvão – Assessor de Recursos Humanos - Matr.
13/15, estes como titulares, e, respectivamente como suplentes, Grazielly Castelo Souza – Assessor de Patrimônio - Matr. 20/15,
André Antunes da Silva - Assessor de Protocolo - Matr. 14/15 e Paula Ribeiro Menezes – Diretora Previdenciária – Matr. 24/15. Para
acompanhamento e validação de contratos e/ou convênios no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Queimados - PREVIQUEIMADOS, com vistas a detectar possíveis desvios ou inexecução, tendo em vista o cumprimento do artigo
67, § 1° e 2° da Lei de Licitações nº 8.666/93 c/c os artigos 62 e 63 da Lei Federal n° 4.320/64.
MARCELO DA SILVA FERNANDES
Diretor – Presidente do PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/41

Atos do Conselho Municipal do Meio Ambiente
Ata de reunião extraordinária do CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO ANBIENTE - COMDEMA
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2018, às dez horas e trinta minutos, na sede da Secretaria do Ambiente e Defesa dos
Animais, localizada na Avenida Luigui Giobbi, número quatrocentos e setenta e oito, Vila Camarim, Queimados, RJ, o Sr. vicepresidente do COMDEMA, José Carlos Nogueira Leal, presidindo os trabalhos, procedeu a chamada, constatando a presença dos
seguintes conselheiros, sendo governamentais: SEMUR (Francisco de Assis Cunha / Maria Cristina Ferreira Farias Barbosa)
SEMDRAG (Paulo Cesar Gomes Soares), SEMED (Vinicius do Amaral), SEMDEC (Bruno Vieira), SEMCONSESP (Luiz Otávio T de
Souza), SEMDEHPROC (Luiz Augusto da S. Macedo), SEMUSTTRAN (Darwin de Freitas) e representando a sociedade civil
organizada: CCPJA (Reginaldo Alves Pereira), S.T.T.M.Q.J. (Ananias Ferreira do Nascimento), ONG DOS APOSENTADOS (Josué
Silva Costa); tendo-se verificado as faltas dos conselheiros: representantes do governo: não havendo falta e da sociedade civil
organizada: CEPF (Genésio Pinto de Arruda Neto), RÁDIO NOVOS RUMOS (José soares), CIRCO BAIXADA (Anderson Nunes),
SIMDISPMUQ (Maria Regina R. Evangelista), PSMA (Marcio dos S. Mateus); a seguir o senhor vice presidente José Carlos
cumprimenta os conselheiros presentes e esclarece que a pauta da reunião tem um único assunto a ser tratado que é a análise das
justificativas da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento [SEMFAPLAN] com relação à prestação de contas de 2016, que a
Comissão Fixa do Fundo colocará seu parecer e a apreciação dos conselheiros,passando a palavra ao Conselheiro Reginaldo Pereira,
presidente da Comissão para ler o parecer aos conselheiros; iniciando sua fala o senhor presidente da Comissão do Fundo, faz a
explanação relembrando que as contas referentes a 2015 já foram aprovadas pelo Conselho ,ficando para essa reunião extraordinária
a prestação de contas de 2016 faz a leitura do relatório, ressaltando que não havia sido creditado o valor da participação do ICMS do
Fundo do Meio Ambiente em 2016, que é de R$ 1.060.576,59 (Um milhão e sessenta mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta
e nove centavos), que o referido valor, por determinação do Exmo. Sr, prefeito Carlos de França Vilela, será creditado na conta do
Fundo de Conservação Ambiental no prazo de até sessenta dias segundo o servidor Heitor, com a devida correção, e diz ter sido um
engano se comprometendo em devolver dentro desse prazo. Segundo o presidente da Comissão, a Secretaria de Fazenda e
Planejamento se compromete em apresentar e enviar ao Conselho ou um servidor da Secretaria do Meio Ambiente ir buscar o extrato
de movimentação de conta do Fundo até o dia 10 de todo mês (Extrato do mês anterior). Ficando acordado que a conta não será
usada sem a aquiescência do Conselho. O presidente da comissão sugere ainda a aprovação com ressalvas das contas referente ao
ano de 2016, desde que a secretaria de Fazenda e planejamento se comprometa em cumprir as determinações e legislação que rege
este Conselho, passando para o vice presidente dar prosseguimento segue então para votação. Todos aprovam por unanimidades
com a ressalva de que sejam respeitadas as determinações. O vice presidente esclarece que o ICMS verde agora passa a ser
chamado de ICMS ecológico. Passando para os informes o vice presidente José Carlos sugere como pauta para a próxima reunião
que deverá acontecer dia dezoito de janeiro a definição do calendário anual das reuniões ordinárias e a definição da Comissão
Executiva deste Conselho que segundo o regimento são presidente (governo), vice-presidente (sociedade civil), 1º Secretário
(Governo), 2º Secretário (Sociedade-civil) e Secretário executiva, colocando em votação aprovado por unanimidade. Às onze horas e
nove minutos o vice presidente agradece a presença de todos e dar por encerrada a reunião extraordinária desejando a todos um dois
mil e dezoito de muita luz e trabalho e pede para incluir na pauta a ausência do senhor presidente Genésio Pinto de Arruda Neto e eu
Francisco de Assis Cunha ______________ assino a presente ata juntamente com o senhor presidente da reunião.
Queimados, 04 de janeiro de 2018.
____________________________________________
Francisco de Assis Cunha-Secretário.
____________________________________________
José Carlos Nogueira Leal Vice-presidente
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Atos do Conselho Municipal de Saúde
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 29/06/2017.
Ás dezessete horas do dia vinte e nove do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, iniciou a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Maria da Penha Oliveira, Presidente do Conselho de Saúde, com a leitura da
seguinte pauta: 1) Verificação do Quorum; 2) Leitura e Aprovação de Pauta; 3) Informes da Mesa e dos Conselheiros de Saúde;
4) Ordens do dia: 4.1- Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do ano de 2017; 4.2 - Criação da
Comissão Organizadora da 1º Conferência Municipal de Vigilância em Saúde; 4.3 – Esclarecimento da Secretaria Municipal de
Saúde em relação à Carga Horária e Atribuição da Estratégia de Saúde da Família; 4.4 - Esclarecimento da Secretaria
Municipal de Saúde em relação à Carga Horária dos Ortopedistas e o processo de adaptação do Centro de Referência de
Fisioterapia e Ortopedia; 5) Assuntos Gerais; 6) Encerramento. A Presidente Maria da Penha Oliveira começou a reunião
fazendo uma leitura de um pensamento “O que destrói o ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromissos, riqueza sem
trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, CIÊNCIA SEM HUMANIDADE e oração sem caridade. 2° Chamada às
17h30min estão presentes os seguintes conselheiros: Maria da Penha Oliveira, Janaina Barão de Souza, Josué Silva da Costa,
Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos, Tereza Maria Ferreira Barbosa, Ananias Ferreira do Nascimento, Maria Regina Roldão
Evangelista, Ruth do Nascimento Silveira Costa, Uilen Barbosa da Silva Júnior, Maria Cristina Dias Fernandes, Luiz Augusto
da Silva Macedo, Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos, Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento, Patrícia Rodrigues da Silva e
Elisabete Fragata Romão. E Fez a leitura da pauta. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen
Barbosa da Silva Júnior disse na reunião da comissão executiva não lembro desses itens Esclarecimento da Secretaria Municipal de
Saúde em relação à Carga Horária e Atribuição da Estratégia de Saúde da Família; Esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde
em relação à Carga Horária dos Ortopedistas e o processo de adaptação do Centro de Referência de Fisioterapia e Ortopedia. A
Presidente Maria da Penha Oliveira disse que está no livro da Comissão Executiva só foi melhorado o texto e foi falado do prazo para
entregar o material para analisar o Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do ano de 2017 e por conta dessa falta a
comissão não apreciou e só enviaram 7 cópias no dia 22/06/2017 e não teve tempo hábil dos conselheiros analisarem e solicitou a
retirada de pauta. O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva Josué Silva da Costa fez a leitura da reunião da
comissão executiva no dia 14/06/2017 as 16 hs os membros da Comissão Executiva reuniu-se para elabora a pauta da reunião
ordinária do Conselho de Saúde que será realizada em 29/06/2017. 1) Relatório do 1° Quadrimestre de 2017( aguardando material), 2)
Estratégia da Família, 3) Processo de Adaptação do Centro de Ortopedia e Fisioterapia, 4) Assuntos Gerais e Informes. A Presidente
Maria da Penha Oliveira disse no dia da reunião executiva quando solicitei a pauta da Estratégia da Família e ninguém perguntou
nada, e sobre a Ortopedia era para a gestão está esclarecendo e não está sendo feito isso. O conselho tem que fazer o papel dele e a
gestão esta fazendo na medida do possível, só melhorou o texto da pauta. O Conselheiro e Coordenador da Comissão Executiva
Josué Silva da Costa disse foi entregue na Secretaria de Saúde o Memorando nº0070 com os itens da pauta. O Conselheiro e
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse com relação aos itens 4.3 e 4.4 eu tenho
clareza para falar, pois estou envolvido dentro do processo e referente ao esclarecimento que seria para trazer mais detalhado. A
Presidente Maria da Penha Oliveira colocou em regime de votação a pauta sendo aprovada pelos os conselheiros presentes. E
propôs a retirada de pauta do item 4.1 e o plenário decidiu fazer uma reunião extraordinária com o item dia 13/07/2017. Seguiu para o
item 4.2 Criação da Comissão Organizadora da 1º Conferência Municipal de Vigilância em Saúde. A Comissão Organizadora da
1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Queimados será composta pelos os seguintes: Silvane Ribeiro Eneas do
Nascimento - Segmento de Usuário (Movimento Comunitário de Mulheres de Queimados); Josué Silva da Costa - Segmento de
Usuário (ONG dos Aposentados e Pensionistas); Maria da Penha Oliveira - Segmento Profissional de Saúde (Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal - Sintrasef); Elisabete Fragata Romão - Segmento Profissional de Saúde (Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Queimados); Ruth do Nascimento Silveira Costa - Segmento de Gestor (Secretaria Municipal de
Saúde); Kelly da Silva Lisboa - (Subsecretaria Adjunta de Atenção à Saúde - SEMUS). A Comissão de Comunicação, Mobilização e
Relatoria da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Queimados será composta pelos os seguintes: Patricia Rodrigues
da Silva - Segmento de Usuário (Comitê a Partilha do Saber); Ananias Ferreira do Nascimento - Segmento de Usuário (Sindicato
dos Trabalhadores em Transportes em Geral dos Municípios de Queimados e Japeri); Tereza Maria Ferreira Barbosa - Segmento de
Usuário (Movimento Comunitário de Mulheres de Queimados); Janaina Barão de Souza - Segmento Profissional de Saúde (Conselho
Regional de Odontologia); Amanda Morais dos Santos- Segmento de Gestor (Secretaria Municipal de Saúde); Iris da Conceição Núcleo Cebes Baixada. Vai ser no Teatro Metodista a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Queimados com temário
“Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade”, no dia 29 de Julho de 2017 de 08h00min as
18h00min, rumo a Conferência Regional, Estadual e Nacional. Seguiu para o item 4.3 Esclarecimento da Secretaria Municipal de
Saúde em relação à Carga Horária e Atribuição da Estratégia de Saúde da Família, O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de
Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse carga horária é uma luta diária para o gestor temos hoje dentro das
unidades de saúde pessoas para gerenciar essa questão a folha de ponto, em contra partida não adianta ter a entrada e saída e não
tem funcionalismo desse funcionário, tem uma portaria que diz sobre a cobertura diária, de quanto de atendimento o médico tem que
fazer, tem a Diretora do Departamento de Atenção Básica Daniele Pinto que está somando muito com a gestão, hoje tivemos um
treinamento sobre hanseníase na Vigilância em Saúde e com a presença de 4 médicos da rede, agentes comunitários de saúde e tem
metas para serem atingidas. A Conselheira Janaina Barão de Souza disse que semana passada estávamos fazendo umas
fiscalizações e conversando com uma moradora que morar no Parque Santiago e ela foi numa unidade que agente de saúde já tinha
marcado a consulta, sendo que no dia do agendamento precisou enfrentar fila, no posto não tinha copos descartáveis e tinha 2 copos
de vidro para utilizar, os funcionários não tem identificação, não usam jalecos, não são atendidos com humanização. O Conselheiro e
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse uma das ações dos agentes comunitário
de saúde e agendar essa família. Diretora do Departamento de Atenção Básica Daniele Pinto disse que ESF Santiago é difícil ter
reclamação, de repende algum médico se atrasou, mas irei averiguar. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e
Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse que em relação ao crachá existe um processo aberto para identificar todos os
funcionários, também tem processo referente o uniforme da saúde, concordo toda unidade de saúde deveria ter copos descartáveis. A
Conselheira Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos pediu esclarecimento da autonomia dos administradores dentro de um posto,
pois quando vamos fiscalizar unidade de saúde e não encontra um agente comunitário de saúde trabalhando e não ter dado uma
satisfação para o administrador, tem que por falta sim estão em estágio probatório. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de
Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse todos os administradores tem autonomia para dar falta, todos da folha
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de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde estão trabalhando. Diretora do Departamento de Atenção Básica Daniele Pinto
disse que alguns administradores foram nomeados um tempo atrás e muitos nunca foram administradores de unidade de saúde e
estão se adaptando para o trabalho fluir. A Presidente Maria da Penha Oliveira disse sempre vamos respeitar os comissionados que
trabalha e tem uma unidade que estão falando que eu peguei jamais o conselho de saúde vai fazer isso, quando chegamos numa
unidade nos apresentamos e chamamos a pessoa responsável para olhar a folha de ponto e muitas em branco, brigamos para os
funcionários ter uma condição digna de trabalho, hoje temos um excelente profissional respondendo processo porque mandar trabalhar
é assédio moral, tem agente que assina o ponto e vai para outro trabalho e foi fotografado, gostamos do que fazemos, pois queremos
Queimados melhor. O administrador é para administrar problemas e soluções, a Portaria nº 2.488 diz uma coisa e na prática estamos
vendo outra. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse hoje temos
presente parte dos administradores de unidade essa questão da folha de ponto é serio e estamos começando, conselho é co- gestor
temos que escutar e entender essa questão a folha de ponto é serio e estamos intensificando isso. O Munícipe Iris da Conceição
disse que Queimados foi o primeiro município que fez concurso para Agente Comunitário de Saúde, essa questão dos agentes de
saúde é uma problemática e boa parte assina a folha de ponto e tem outro vinculo, e a gestão tem que implantar a questão a internet
em todas as unidades, e melhorar a estrutura de certas unidades, em algumas unidades quando o conselho chega para fiscalizar já
tem profissionais que querem partir pra briga isso precisa ser capacitar os profissionais. Aqui é o espaço da construção e na verdade
não estamos bem essa questão dos agentes de saúde. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen
Barbosa da Silva Júnior disse à unidade que não tem internet tem um funcionário que passar pegando as informações pelo o pen
drive. O Conselheiro Josué Silva da Costa disse a produção dos agentes de saúde está muito ruim e o problema não é o servidor e
sim da administração. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse
temos uma assessoria técnica de excelência que vai desenvolver instrumentos para acompanhar a produção de cada programa de
saúde mensalmente e a ESF também. O Conselheiro Ananias Ferreira do Nascimento disse tem unidade que a técnica de
enfermagem faz o papel do agente de saúde, unidade que era para ter 5 agentes tinha 2 sem uniforme, identificação, unidade que
inaugurou tem pouco tempo e tem agente de saúde de férias, realmente tem muita coisa para melhorar. O conselho fiscalizar para
poder ajudar e sendo que muitos funcionários não entende isso. O Munícipe e Presidente da FEMANQ Israel disse os agentes
comunitário de saúde na ESF do Santo Expedido ninguém os ver chegando para trabalhar e não gostam de ser cobrados pelo
administrador, a comunidade não quer que o José Aílton saía da ESF do Santo Expedido está 17 anos prestando serviços ajudando a
população, não merece receber esse processo. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen
Barbosa da Silva Júnior disse tem dois processos abertos um por parte dos agentes e um abaixo assinado muito construtivo
elogiando o enfermeiro, meu despacho em ambos os processos foi que o jurídico chamasse ambas as partes e coloquei favorável ao
arquivamento desses processos e sei do empenho do enfermeiro. A Secretária Lívia Guedes Simões disse todos os agentes estão
em estágio probatório e vão ser avaliados. A Conselheira e Subsecretária Geral da Saúde Ruth do Nascimento Silveira Costa
disse que esteve na unidade do Parque Santiago e perguntei aos pacientes se tinham reclamações em geral e responderam que
atendem muito bem, fiquei até surpreso com a colocação da Conselheira Janaina. Quando vocês fazem as fiscalizações nas unidades
ajuda bastante, mas me preocupa da maneira que está sendo feito. Fez uma leitura sobre o Conselho de Saúde e suas competências,
RESOLUÇÃO Nº 33, de 23 de dezembro de 1992 que diz: · atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, incluídos
seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa; · estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e
gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados em nível nacional, estadual e municipal; · traçar diretrizes de elaboração e
aprovar os planos de saúde, adequando-os às diversas realidades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos serviços; ·
propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor resolutividade, verificando o processo de incorporação dos avanços
científicos e tecnológicos na área; · propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do Sistema Único de
Saúde - SUS; · examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de saúde, bem
como apreciar recursos a respeito de deliberações do Colegiado; · fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de
saúde; · propor a convocação e estruturar a comissão organizadora das Conferências Estaduais e Municipais de Saúde; · fiscalizar a
movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde e/ou ao Fundo de Saúde; · estimular a participação comunitária no
controle da administração do Sistema de Saúde; · propor critérios para a programação e para as execuções financeira e orçamentária
dos Fundos de Saúde, acompanhando a movimentação e destinação de recursos; · estabelecer critérios e diretrizes quanto à
localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS; · elaborar o Regimento
Interno do Conselho e suas normas de funcionamento; · estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na
área de saúde de interesse para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde; · outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica
da Saúde e pela IX conferência Nacional de Saúde. Ao discutimos o papel e as competências do Conselho de Saúde faz necessário
estabelecermos a distinção entre papel e competência. O papel é a missão do órgão e seus dirigentes e competência é o instrum ento
legal para se alcançar o cumprimento da missão, além disso, o trabalho do conselho não deve ser confundido com o trabalho executivo
do gestor de saúde, o gestor é o responsável pela execução da Política de Saúde e ao conselho cabe propor as diretrizes dessa
política acompanhando as ações e fiscalizando a utilização dos recursos. Ex: não é papel de conselheiro entrar em uma unidade,
hospital ou posto de saúde para exigir que os funcionários desempenhem suas funções desta ou daquela maneira, a função dos
conselheiros nesta unidade acompanhar e fiscalizar se ações de saúde proposta no Plano Municipal de Saúde está sendo cumpridas.
Finalizou dizendo que gostaria de saber quais os conselheiros fazem parte dessa comissão fiscalizadora. A Presidente Maria da
Penha Oliveira disse está corretamente não é papel e nem atribuição do conselho e jamais vamos chegar à unidade e aprontar, e
tanto que o conselho fiscaliza e termina onde no gabinete da Secretária, o conselho é co-gestor jamais vai fazer o papel da gestão,
tanto que encaminhamos um Memorando para a Secretária Lívia convocar todos os administradores. A Conselheira e Subsecretária
Geral da Saúde Ruth do Nascimento Silveira Costa disse o trabalho que a gestão vem tentando alinhar, a Secretária Lívia não é de
cruzar os braços, não é o perfil de essa gestão deixar os funcionários assinar a folha de ponto sem trabalhar e os administradores
sabem disso. O Munícipe Rubens disse os agentes de saúde estão em estágio probatório se receber uma advertência e o
administrador não precisa ter o desgaste com o agente, e tem agente de saúde desviado de função. Sou morador do bairro São
Cristovão e nunca vi agente de saúde passar. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa
da Silva Júnior disso tudo que está sendo falado é construtivo para a gestão. Diretora do Departamento de Atenção Básica
Daniele Pinto explicou a área do Valdariosa tem as ruas que já são cobertas e cada agente de saúde pode ter até 750 famílias
cadastradas e uma ESF até 4 mil pessoas não podemos pegar outra rua se temos essa quantidade alcançada, sobre o Bairro São
Cristovão se quiser um atendimento dentro da ESF Valdariosa tem a demanda livre com o Dr. Rafael e só marcar. A Conselheira
Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento disse se fizessem um Relatório de Gestão dando publicidade realmente o Munícipe Rubens
não estaria hoje tirando as dúvidas, pois quando tem apresentação do relatório de gestão só vão os funcionários e não a população
como é de direito. Outra questão o conselho em nenhum momento chegou numa unidade arbitrariamente, estamos apontando
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situações e que acreditamos que a gestão possa resolver. O Munícipe Iris da Conceição disse o conselho recebeu uma denúncia,
detectou, solicitou uma pauta e que está presente a Secretária Lívia Guedes, os Subsecretários, administradores, o conselho não está
decidindo nada e sim apontando para que a gestão faça, o conselho olhou as folhas de ponto e deu ciência ao plenário. O que o
conselho não pode é adentra o consultório médico. O Conselheiro Josué Silva da Costa disse na ESF do Inconfidência de 4 agentes
comunitários de saúde e só tinha 2 agentes a população não está assistida, nesse posto tinha um papel na parede informando os
documentos necessários para se consultar, a solução é administrativa. Administradora ESF do Inconfidência Márcia disse quando
assumi administração em Março esse papel já estava na unidade e procurei saber o porque, não foi detectado problemas nos usuários
cadastrados apesar de ser uma ESF que atende a área cadastrada, atendemos também a demanda livre e preciso identificar esses
pacientes por isso esse papel está na parede. A Presidente Maria da Penha Oliveira disse vamos fazer um documento relatando
tudo que foi observado, as fotos e entregar para a Secretária Lívia para solucionar essa questão dos agentes do comunitário de saúde.
Seguiu para o item 4.4 Esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde em relação à Carga Horária dos Ortopedistas e o
processo de adaptação do Centro de Referência de Fisioterapia e Ortopedia, a Presidente Maria da Penha Oliveira disse o
Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen solicitou para retirar de pauta, para voltar em outra reunião.
Todos os conselheiros aprovaram a retirada. Seguiu para os Assuntos Gerais, a Presidente Maria da Penha Oliveira disse que nessa
semana fomos ao CISBAF representando o Município de Queimados, colocamos uma proposta de ter 2 conselheiros do segmento de
usuário e do trabalhador de cada conselho de saúde para acompanhar as reuniões do CISBAF, o gestor já faz parte. O Conselheiro e
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Saúde Uilen Barbosa da Silva Júnior disse que vai ser realizado um curso para
gestante dia 30/06/2017 as 09h00min na Unidade no Bairro Conceição. E no dia 01/07/2017 vai ter Vacina de HPV meninas de 9 as 14
anos e meninos de 11 a 14 anos podem tomar. A Presidente Maria da Penha Oliveira disse que eu, a comissão executiva e o Iris
tivemos uma reunião com o Controlador sobre os processos abertos do Conselho, das confissões de dividas de 2015, 2016 que está
sendo pago nessa gestão. A Conselheira Janaina Barão de Souza disse que no dia 18/07/2017 vai acontecer o II Encontro da CIST
junto com o Programa Saúde do Trabalhador e Trabalhadora aqui no conselho. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte e
uma horas e quatro minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Maria da Penha Oliveira Presidente do Conselho e Valquíria da
Silva Chagas Administrativa.
Maria da Penha Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Valquíria da Silva Chagas
Administrativa

Atos do Conselho Municipal da Cidade
O Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Queimados, no uso de suas atribuições, conforme Lei Nº775/06 de 23 de maio
de 2006 e regimento interno.
Resolve:
Convocar reunião Ordinária do mês de fevereiro no dia 08 de Fevereiro 2018, às 15h, na Secretaria Municipal de Urbanismo,
localizada na Rua Julião Avelino Batista nº 79 Vila do Tinguá com a seguinte pauta:
I - Leitura e aprovação da Ata;
II - Leitura e aprovação da Pauta;
III- Alterações no Regimento Interno e na Lei de Criação do Conselho (775/06);
IV- Fazer alteração na Lei Orgânica;
IV- Informes:
JOYLDE ALVES MOREIRA
Presidente do CONCIQ - Matrícula 13118/02

Atos do Poder Legislativo
ATO nº 001/2018
O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso das suas atribuições legais e regimentais;
Considerando o recesso de carnaval;
Considerando que não há nenhuma matéria a ser apreciada por esta Casa de Leis, assim como não houve nenhuma convocação de
sessão extraordinária;
RESOLVE:
Art. 1º - Decreta ponto facultativo nos dias 09, 12 e 14 de fevereiro de 2018.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Queimados, 07 de fevereiro de 2018.
Milton Campos Antônio
Presidente

