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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

PORTARIA Nº 1263/18. NOMEAR o servidor JOSÉ ANUNCIAÇÃO GONÇALVES, matrícula 2875/41, na função de confiança 

de Coordenador de Elaboração Gráfica de Projetos, símbolo FC1, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, a contar de 
08/03/2018. 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 
 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº. 21182/2017/32  
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM, às fls. 20, e no parecer da Assessoria Jurídica da SEMFAPLAN, às 
fls. 15-16, julgo PROCEDENTE o Auto de Infração nº. 3579, de 06/11/2017, fixando a penalidade, em relação ao art.163do CTMQ, 
em nome de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
   
Processo nº. 0725/2018/05 
AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta do servidor BRUNO PEREIRA DA SILVA, Professor I, matrícula nº 11724/01, 
com a servidora JESSICA OREM SOBREIRA, Professor I, matrícula nº. 13/713.097-4, pelo período de 2 anos, a contar de 
01/02/2018de acordo com art. 9º, I do Decreto n° 2064/16, para desempenhar suas atividades institucionais junto ao Município de 
Nova Iguaçu. 

 
Processo nº. 0726/2018/05 
AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta da servidora VANESSA DINIZ LIMA GAMEIRO, Professor II, matrícula nº 
11315/01, com a servidora FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ, Professor II, matrícula nº. 10/242.833-2, pelo período 
de 2 anos, a contar de 27/02/2018 de acordo com art. 9º, I do Decreto n° 2064/16, para desempenhar suas atividades institucionais 
junto ao Município do Rio de Janeiro. 

 
Processo: 9286/2016/05 
Requerente: Cecília Teresa Nunes Penna. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 11/12 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15/16, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 7879/2016/05 
Requerente: Isabela da Silva Souza. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 12/13 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/18, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 6918/2016/05 
Requerente: Selma de Jesus Couto Roseno. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 14/15 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 18/20, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 5121/2017/05 
Requerente: Sueli Moreira de Oliveira. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 13/14 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 17/18, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 
 
Processo: 9374/2016/05 
Requerente: Angela Carina Soares Fonseca. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 12/13 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/17, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 
 
Processo: 0820/2017/05 
Requerente: Karine Codeça das Mercês de Queiroz. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 09/10 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 13/14, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 
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Processo: 9343/2016/05 
Requerente: Maria Aparecida de Araujo Duarte. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 11/12 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15/16, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 6041/2016/05 
Requerente: Ana Cristina Mauricio de Jesus. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 11/12 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15/16, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 7796/2016/05 
Requerente: Veronica da Silva Mallet. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 13/14 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 17/19, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 
 
Processo: 7737/2016/05 
Requerente: Gisele Ferreira Xavier. 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 13/14, DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível 
universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 
 
Processo: 7878/2016/05 
Requerente: Aline Nascimento Oliveira. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 12/13 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/18, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 4291/2017/05 
Requerente: Débora Adriane da Cruz. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 11/12 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15/16, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 1088/2017/05 
Requerente: Aparecida Gomes Magalhães Freitas. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 10/11 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 14/15, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 4074/2016/05 
Requerente: Claudia Ribeiro Maciel. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 12/13 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/17, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação de nível universitário, a contar da data de abertura do procedimento administrativo, 
nos termos no art. 20, “f” e § 4º da Lei nº 169/95. 

 
Processo: 8051/2015/05 
Requerente: Maria Cristina Cavatti Menezes. 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 18/19 e da Controladoria Geral do Município, às fls.23, DEFIRO o 
pedido de complementação do adicional de 5% (cinco por cento), em razão do efetivo exercício nas turmas do Ciclo de Alfabetização 
a partir de junho de 2015, retificando o percentual para 35% (trinta e cinco por cento), tendo em vista a informação de fls.04 de que a 
requerente está lotada em turma do Ciclo de Alfabetização. 

 
Processo: 0467/2015/05 
Requerente: Ana Paula Santos Guimarães. 
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 13/14 e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/17, 
DEFIRO o pedido de pagamento de gratificação pelo exercício de função de orientador educacional, a contar da data de abertura do 
procedimento administrativo, nos termos no art. 20, “b” e § 1º da Lei nº 169/95. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
 

Atos do Secretário Municipal de Administração 
 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
ATO SEMAD Nº 050/2018. Suspender por necessidade de serviço o período concessivo de gozo das férias compreendidas entre os 
dias 08/03/2018 a 30/03/2018 do servidor ADRIANO FERNANDES DA SILVA, Coordenador Administrativo da Garagem Municipal, 
matrícula nº 8362/32, fixando o próximo período para 10/09/2018 a 02/10/2018. 
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GETULIO DE MOURA 
Secretário Municipal de Administração - Matrícula 12977/01  

 

Atos do Secretário Municipal de Assistência Social 
 

Processo: 0240/2018/09  
Com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração, às fls. 123/125, da Controladoria Geral do Município, às fls. 141/142 
e 198, e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 155/158, AUTORIZO o pedido referente à 1ª utilização do SRP, conforme Pregão 
nº. 20/2017, referente à contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, conservação e sanificação (higienização), 
serviço de recepção, serviço de vigilância desarmada (vigia) e serviço de condução de veículos, no âmbito da Secretaria Municipal 
de Assistência Social – SEMAS, conforme Ata de Registro de Preços Nº 01/2018, do procedimento licitatório nº. 2731/2015/09. 
ADJUDICO o objeto consignado à empresa CONSERV IGUAÇU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ nº 
09.588.780/0001-07, no valor de R$ 1.484.065,92 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa 
e dois centavos). 

ELTON TEIXEIRA ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal de Assistência Social de - Mat. 12.979/01 

 

 Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 
Processo nº 13/1310/17 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 213/220 e, da Controladoria Geral do Município às fls. 221/224 e 
com fulcro no artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração, bebedouros e equipamentos médicos-odontológicos instalados nas seções da 
Secretaria Municipal de Saúde na forma especificada no Edital do Pregão Presencial nº 52/2013 e seus anexos, pelo período de 12 
(doze) meses, a contar de 13/03/2018 até 12/03/2019, HOMOLOGO a despesa no valor mensal de R$ 32.876,86 (trinta e dois mil 
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) totalizando R$ 394.521,96 (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 
vinte e um reais e noventa e seis centavos) e, ADJUDICO em favor do TENÓRIO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 16.574.012/0001-60. AUTORIZO a emissão de NAD e NE na forma acima adjudicada. 

 
Lívia Guedes Simões - Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde - Matrícula 12.974/01 
 

 Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 25/01/2018. 

Ás dezessete horas do dia vinte e cinco do mês de Janeiro do ano dois mil e dezoito, iniciou a Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Maria da Penha Oliveira, Presidente do Conselho de Saúde, com a seguinte pauta: 
1) Verificação do Quorum; 2) Leitura e Aprovação de Pauta; 3) Aprovação das Atas 31/08/2017, 28/09/2017, 26/10/2017, 
31/11/2017 e 21/12/2017; 4) Ordens do dia: 4.1: Solicitação das cópias das notas fiscais dos medicamentos comprados e 
seus respectivos processos; 4.2: Apresentação de todos os Coordenadores dos programas com as devidas descrições dos 
cargos; 4.3: Apresentação da Secretaria Municipal de Saúde do PPA (Plano Plurianual) 2018 – 2021; 4.4: Apresentação do 
Relatório da Comissão Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Hospital Infantil; 4.5: Solicitação 
do Mapeamento da rede de prevenção contra incêndio das Unidades de Saúde; 4.6: Viabilizar segurança para o Centro de 
Especialidade Médicas e da Mulher Francisco Virgilio da Cruz do Prado; 5)  Assuntos Gerais; 6)  Encerramento. A 
Presidente Maria da Penha às 17h00min fez a 1° Chamada sem quorum estabelecido. 2° Chamada às 17h30min estão presentes 
os seguintes conselheiros: Maria da Penha Oliveira, Uilen Barbosa da Silva Júnior, Tereza Maria Ferreira Barbosa, Ruth do 
Nascimento Silveira Costa, Luiz Augusto da Silva Macedo, Paula Ribeiro Menezes, Marcela Santos Freire, Cristiane Maria da 
Silva Machado, Ananias Ferreira do Nascimento, Maria Regina Roldão Evangelista, Sônia Maria Ribeiro Viegas dos Santos, 
Dulcelena dos Santos, Devanir Alves Azevedo, Alessandro Silva, Josué Silva da Costa, Silvane Ribeiro Eneas do 
Nascimento, Amanda Morais dos Santos , Elisabete Fragata Romão. A Presidente Maria da Penha fez a leitura da pauta e 
sendo aprovada pelos os conselheiros. Seguiu para o item 3 Aprovação das Atas 31/08/2017, 28/09/2017, 26/10/2017, 31/11/2017 
e 21/12/2017, sendo aprovada pelos os conselheiros presentes. A Conselheira Paula informou que mãe dela estava internada 
no Souza Aguiar, por isso não estava tão presente no conselho. A Presidente Maria da Penha disse que tem 4 aniversariantes no 
mês de Janeiro os conselheiros Altamiro, Janaina Peri, Cristina e Janaina Barão e presenteou com uma lembrança e que foi retirado 
do dinheiro do lanche para comprar. O Conselheiro Ananias sobre a questão da Febre Amarela propôs ter vacinação aos fins de 
semana, pois a maioria da população trabalhar fora do município e durante semana dar uma folga e colocar nas ações sociais a 
vacinação. Subsecretária Adjunta de Atenção a Saúde Kelly disse que achou muito pertinente a proposta, mas o município de 
Queimados não é uma área de risco e não tem caso suspeito, recebemos 20 mil doses e na sexta-feira passada mais 30 mil doses 
foram distribuídas em todas as unidades. E no sábado dia 27 de Janeiro vai ser o Dia D e a campanha termina no dia 09 de 
Fevereiro. Então qualquer proposta só pode planejar após campanha. Em relação aos fins de semana temos que ver estratégia de 
RH, sobre dar folga durante a semana é impossível pra quem trabalhar em ESF não estamos conseguindo. O Conselheiro 
Alessandro solicitou que Secretária de Saúde Lívia faça um vídeo com mais clareza de quem pode tomar ou não a vacina, de quem 
já tomou não precisa tomar novamente.  A Conselheira Tereza disse em relação à proposta do conselheiro Ananias faça também 
aos fins de semana para a vacina antirrábica. A Conselheira Paula perguntou se existe um plano de ação em caso emergencial e se 
consegui vacina em 24 horas. A Subsecretária Adjunta de Atenção a Saúde Kelly respondeu o Conselheiro Alessandro que a 
Secretária de Saúde Lívia fez um segundo vídeo junto com o Subsecretário de Comunicação onde explana algumas dúvidas sobre a 
vacina da Febre Amarela. Respondeu a Conselheira Tereza disse que sobre a vacina antirrábica concordo com a questão do sábado 
em 2017 decidimos fazer a Campanha Itinerante em algumas áreas colocaram a vacinação aos sábados e o número que temos de 
vacina realizada aos sábados em algum local no é mesmo do que semanal. Respondeu a Conselheira Paula dizendo que não é o 
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município que desenvolve o plano de ação e vem da Secretaria Estadual de Saúde e se conseguimos vacina em 24 hs a resposta é 
não.  A Conselheira Dulcelena disse que muitos munícipes saem para trabalhar de madrugada e volta tarde para o município existe 
alguma ação que possa dar suporte para esse trabalhador de se vacinar e se justificar na empresa a falta no trabalho. A Presidente 
Maria da Penha disse o que o Conselheiro Ananias é uma ótima proposta e poderia este pensando na divulgação, e ver a maior a 
necessidade, e sobre a vacinação antirrábica primeiro faz o Dia D e digo para a gestão olhar as propostas dos conselheiros. A 
Subsecretária Adjunta de Atenção a Saúde Kelly respondeu sobre o comprovante de comparecimento da vacina pode dar sim 
para o munícipe e a empresa pode aceitar ou não. Xavier do Controle de Vetores disse que o controle vetorial da dengue começou 
uma atividade de UBV estamos fazendo um trabalho em conjunto com o Município de Japeri na divisa de Nova Iguaçu. A Munícipe 
do Santo Expedito Benedita disse que a própria enfermeira que aplica a vacina e que preenche a ficha, entrou um administrador e 
um ASG também, os agentes de saúde tem saído para a rua trabalhar antes não estavam, e tem moradores acamados como se faz. 
O Conselheiro Ananias disse estamos em área de risco sim, na minha categoria rodoviária pode tomar e depois dirigir. A 
Conselheira Dulcelena disse que no bairro Vila Central os agentes de saúde não está indo para a rua trabalhar, devido à vacina 
febre amarela é verdade. A Subsecretária Adjunta de Atenção a Saúde Kelly respondeu sobre os pacientes acamados a 
coordenação de imunização tem um cadastro do município e elas mesmo vão as casas isso se tiver cadastrado, se não for tem que 
procurar a coordenação de imunização para se cadastrar. E sobre a reação da vacina toda vacina tem se acontecer procurar a 
unidade que tomou a vacina. O Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Uilen disse que 
sobre os agentes de saúde estamos intensificando junto com a Diretora Daniele Pinto estamos cobrando as metas, a programação 
de visita, é pertinente a colocação.  A Presidente Maria da Penha disse que a Secretaria de Saúde viabilize condições se vai ser 
dia D de um lado e do outro proposta 1 , uma tenda equipada num local centralizado, fazer uma divulgação e chamar a imprensa. Os 
conselheiros aprovou a proposta.  A Secretária de Saúde Lívia disse que não pode ser comprometer de fazer um di D de um lado e 
do outro se não estamos recebendo um quantitativo bom de vacina ontem Estado ficou de mandar 30mil vacina de febre amarela e 
não aconteceu, só mandaram vacina de rotina, fomos 3 vezes à Coordenação de Armazenagem liguei para o Secretário Estadual de 
Saúde e o Secretário da Coordenação de Armazenagem cobrando, só recebemos 36 mil vacina fracionado para trabalhar até a 
campanha do dia D em 27/01/2018, ano passado de Junho até Dezembro foram vacinados 16 mil pessoas e em uma semana desse 
ano 20 mil pessoas. A Presidente Maria da Penha disse que o conselho propôs e a Secretaria decide o dia e o local, a gestão tem 
que manter o conselho informado. Vamos manter a proposta e quando tiver a vacina realizar, e tirar um documento do conselho 
juntamente com a gestão com assinaturas dos conselheiros e cobrar quem é de direito. Foram aprovadas as duas propostas por 
unanimidade dos conselheiros presentes. Seguiu para o item 4.1 Solicitação das cópias das notas fiscais dos medicamentos 
comprados e seus respectivos processos, o Conselheiro e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde 
Uilen disse que o processo se encontra na Procuradoria Geral do Município e na próxima oportunidade trago o processo junto com 
as notas fiscais, o medicamento começou a ser entregue, pois a empresa não conseguiu entregar todo o medicamento devido os 
recessos do fim de ano e as notas fiscais são atestadas quando faz a entregar toda do medicamento e a empresa recebe o valor e 
só podemos dispensar os medicamentos quando se dar entrada no sistema e vai ser distribuído nas Farmácias Polo I e II. A 
Conselheira Sônia perguntou se dentro da solicitação está englobando material odontológico e de diabete? O Conselheiro e 
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Uilen respondeu que são processos separados, o processo de 
diabete já está sendo finalizado para ser licitado e do odontológico também. O munícipe Iris da Conceição perguntou se em 2018 
vai ter medicamento na rede de acordo com a grade da Remune (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais)? O Conselheiro 
e Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde Uilen respondeu que sim e inclusive a Secretária de Saúde 
recebeu a lista da Remune atualizada. A Presidente Maria da Penha disse a última vez que comprou medicamento foi em 2014 no 
pregão eletrônico e foi comprar novamente no final de 2017 e hoje não temos os medicamentos necessários, ainda mais depois da 
fiscalização do Conselho Federal de Farmácia jamais vai dispensar de qualquer jeito, e o Conselho de Saúde foi no Mistério Público 
denunciar para respaldar a Secretaria de Saúde.  O munícipe Iris da Conceição disse foi comprado com o recurso que sobrou e fiz 
um encaminhamento para fazer uma reunião com o Prefeito Vilela, Secretária de Saúde Lívia e o Conselho para discutir a sobra do 
recurso de 2016 e nada foi feito. A Presidente Maria da Penha disse que teve sim a reunião com o Prefeito Vilela tem foto, tem ata. 
Seguiu para o item 4.2 Apresentação de todos os Coordenadores dos programas com as devidas descrições dos cargos, 
Subsecretária Adjunta de Atenção a Saúde Kelly apresentou os coordenadores com seus respectivos cargos. O Conselheiro 
Alessandro perguntou sobre o programa de pessoas portadores com deficiência que disponibiliza cadeira de roda nos cemitérios e 
velórios se está implantado e vai ser também nas unidades de saúde. Responderam que até o momento não foi implantado. O 
Munícipe Iris da Conceição disse que no novo organograma foi criada uma Subsecretaria para doenças raras de uma só pessoa, 
no meu entender deveria está na atenção especializada isso tem que ser revisto, os coordenadores foram apresentados e tem muito 
mais gente na Secretaria de Saúde. A Conselheira Sônia disse sobre acolhimento em algumas unidades dos funcionários com os 
usuários tem que ter educação para atender e se colocar no lugar dos usuários. A Presidente Maria da Penha disse o conselho viu 
também a nomeação do Subsecretário Geral que deveria está aqui e são seis subsecretários Seguiu para o item 4.3 Apresentação 
da Secretaria Municipal de Saúde do PPA (Plano Plurianual) 2018 – 2021, a Assessora Técnica Vilma fez apresentação. No 
final abriu para os questionamentos. O Munícipe Iris da Conceição disse que a Vilma colocou muito bem as ações, seria 
interessante apresentar os valores e na verdade fizemos uma oficina aqui só que o produto final a gestão não trouxe. A Presidente 
Maria da Penha disse a gestão sabe que tem que enviar, porque que não mandou, o PPA é para 4 anos então fazer um recorte e 
vim com a evolução. Esse PPA deveria ter vindo com 10 dias com antecedência para os conselheiros analisarem, então como foi 
apresentado e na pauta não tem aprovação. O Munícipe Iris da Conceição encaminhou que a Secretaria de Saúde encaminha o 
PPA, o Orçamento Anual de 2018 bem como a Programação Anual de Saúde para a comissão pertinente avaliar e voltar para a 
plenária. A Assessora Técnica Amanda disse a Programação Anual de Saúde está com o corpo pronto só que preciso saber das 
metas do Plano Municipal de Saúde assim que for apresentado no conselho, sugeriu que envie o PPA e o Orçamento e posterior a 
Programação Anual de Saúde. Seguiu para o item 4.4 Apresentação do Relatório da Comissão Controle e Avaliação da 
Secretaria Municipal de Saúde referente ao Hospital Infantil, Dra Zyane fez a apresentação. E no final abriu os questionamentos. 
O Conselheiro Josué disse que agora que está sendo apresentado esse relatório, e precisamos saber dessa evolução com mais 
frequência até para fazer um comparativo com o relatório do POA do Conselho. A Conselheira Janaina disse que recebeu duas 
reclamações, que uma criança estava com diarreia e vômito e estava 3 dias só tomando remédio e não tinha vindo o resultado do 
exame nenhum médico falava nada, só era atendida pelos os técnicos de enfermagem. E outra reclamação é de funcionário 
referente ao pagamento que estão atrasadas e que os funcionários tenham uma condição digna de trabalho. A Conselheira Tereza 
disse faço parte da comissão do POA do Hospital Infantil juntamente com a Conselheira Penha, e que em Novembro fizemos duas 
fiscalizações e em Janeiro fizemos outra por causa de denúncias, no caso do atendimento ninguém reclama e tinha varias 
reclamações quanto à alimentação até mesmo a quantidade da comida, sobre a dispensação de lençóis e fraldas nas enfermarias, 
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solicitamos para colocar o telefone do conselho, agora todas as enfermarias tem a poltrona. A Presidente Maria da Penha disse que 
o Hospital Infantil não atende só Queimados e sim a Região Metropolitana I, o principal do relatório não vem as denúncias que são 
graves, recebemos uma denúncia de uma criança que foi encaminhada pelo o NAE com o documento da Neuropediatra e não foi 
atendida no hospital, no dia 06/02/18 vai ter uma reunião no conselho com o Conselho Tutelar, Conselho do Direito da Criança e 
Adolescente, Conselho e Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, NAE, Comissão de Controle e Avaliação da Semus, 
Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Munícipe Iris da Conceição disse faltou é cruzar os relatórios da gestão e do 
conselho. A Presidente Maria da Penha informou que deu o teto de 21hs da reunião e sugeriu mais 15 minutos e sendo aprovada 
pelos os conselheiros. Seguiu para o item 4.5 Solicitação do Mapeamento da rede de prevenção contra incêndio das Unidades 
de Saúde, a Conselheira e Subsecretária Geral Ruth disse que todos os itens foi passado para cada responsável, todos são 
adultos. A Presidente Maria da Penha disse que no CEMEQ não tem extintor e isso é agravante. Seguiu para o item 4.6 Viabilizar 
segurança para o Centro de Especialidade Médicas e da Mulher Francisco Virgilio da Cruz do Prado, a Presidente Maria da 
Penha disse que é preocupante não ter segurança, tanto que o portão grande fica fechado, sem falar na Lei de Acesso. 
Administradora Adriana disse que se deixar aberto vai achar que é unidade de emergência. Seguiu para o Informe e Assunto 
Gerais, a Presidente Maria da Penha informou o desligamento do Hospital Infantil com o Conselho de Saúde por motivos 
particulares. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte horas e quinze minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Maria 
da Penha Oliveira Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Valquíria da Silva Chagas Administrativa. 
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