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Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS                                                                                                                                                
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/16 
Processo nº. 0065/2016/15, lavrado no livro 02 às fls. 01/09 Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Queimados – PREVIQUEIMADOS Contratada: Tenório’s Comércio e Serviços Ltda, constitui na prestação de serviços de 
manutenção de preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado deste Instituto, que estão especificados no contrato e termo de 
referência que passa a ser parte integrante do contrato. Prazo: 12 meses, início 15/12/2016 e término 14/12/2017. Valor Global: R$ 
7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais), pagos em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta 
reais); Dotação Orçamentária: 15.01.3.3.90.39.00.00.00.00.0019; Elemento de despesa: 33.90.39; Empenho: 34/16. 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 006/16 
Processo nº. 0137/2016/15, lavrado no livro 02 às fls. 10/15. Locatário: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Queimados – PREVIQUEIMADOS, Locador: Glauter Oliveira da Silva. O presente constitui-se na locação de imóvel, destinado às 
instalações deste Instituto. Prazo: 12 meses, início 15/12/2016 e término 14/12/2017. Valor Global: R$ 17.939,64 (dezessete mil, 
novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), pagos em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 1.494,97 
(hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). Dotação Orçamentária: 15.01.3.3.90.36.00.00.00.00.0019; 
Elemento de despesa: 33.90.36; Empenho: 36/16. 
 

MARCELO DA SILVA FERNANDES - DIRETOR-PRESIDENTE 
PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/4 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde                                                                                                                                                
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 15/09/2016. 

Ás dezoito horas e seis minutos do dia quinze do mês de setembro do ano dois mil e dezesseis iniciou a Reunião Extraordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida pelos os membros da Comissão Executiva Tereza e Penha com a leitura da 
seguinte pauta: 1) Verificação do Quorum; 2) Leitura e Aprovação de Pauta; 3) Discussão do Recurso Humanos da Secretaria 
Municipal de Saúde, com os seguintes itens: Carga Horária, Vestimentas, Crachás, Comportamento, Humanização, Ética 
Profissional, Cada Unidade de Saúde estará ciente do Código de Conduta Ética do Servidor Público (Decreto 1.171/94); 4) 
Informes. A Conselheira Tereza deu inicio a reunião justificando a ausência do Presidente Marco Venicio e logo após fez a leitura da 
pauta em seguida submeteu a aprovação do pleno. O Munícipe Iris disse que estava numa reunião onde se encontrava a Secretária 
de Saúde Rosane que garantiu a presença do subsecretário na reunião do conselho. Iris fez uma apresentação sobre a história do 
Controle Social, com o tema SUS com Controle Social Forte, baseado na Constituição Federal que passou a chamar de Constituição 
Cidadã e as Leis 8.080 e 8.142.  Relatou sobre a 11ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema: O Brasil falando como quer ser 
tratado. Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social. Realizada em Brasília- DF, 15 
a 19 de dezembro de 2000. Para se fazer Controle social, no SUS temos que mostrar a cara e acertar o que está errado. Qualquer 
cidadão pode exercer o controle social. Eu moro no Bairro São Francisco região da Unidade Básica de Saúde Júlio Barros e vinha 
recebendo denuncias referente os atendimentos ser feito através de grades, deixar bem claro que nenhum momento estou denegrindo 
a administradora, e como eu preciso de um encaminhamento para ir ao Ortopedista no INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia) e tem que passar pelo o SISREG (Sistema Nacional de Regulação), fui à unidade marcar uma consulta na clinica médica e 
me deparo com esse atendimento feito pela grade, na realidade esse procedimento não pode ser feito em lugar nenhum é contra-
senso, somos cidadãos pagamos pelo o Sistema Único de Saúde. Eu até perguntei para o funcionário Leonardo se achava correto, 
respondeu que eu estava o constrangendo, dizendo que eu estava tirando foto para fazer política, justifiquei é comum tirar foto em 
unidade pública para fazer controle social. O funcionário quis reverter à situação para o Artigo. 331 do Código Penal: Desacatar 
funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. Relatei a 
ausência do Artigo. 140 do Código Penal nas unidades de saúde com a seguinte redação: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. A forma que fui atendido Unidade Básica de Saúde Júlio Barros foi uma 
injuria até pela minha história de luta, me senti envergonhado não só eu como também as pessoas que estavam lá no momento. 
Referente aos crachás foi feita uma Resolução na época que o Azair era Prefeito. Vamos desarmar, e não criar aqui dentro um cavalo 
de batalha entre conselho, administradores e gestão. O que vai ser colocado hoje, na reunião, é um processo de construção visando a 
Saúde de Qualidade. A Conselheira Penha agradeceu as administradoras Andrea e a Lilia, ontem ocorreu um fato com uma senhora 
de 62 anos, negra, com o abdômen distendido, altamente estressada, acha que essa senhora já quebrou uma vidraça no CETHID. Às 
vezes me criticam que eu falo mesmo, quando se coloca qualquer um em qualquer lugar, e quem pagar a conta é a população. Essa 
senhora estava acompanhada do esposo, com exames prontos, quem presenciou a situação  foi o Munícipe Iris e o Conselheiro 
Campos, e me passaram a situação, estávamos indo para a reunião do GT Saúde em Trabalhador, fomos até Andrea para ver se tinha 
um médico, a senhora disse que queria uma Ginecologista, me lembrei da Drª Afifi sei que ela não é Ginecologista da rede, mas ela é 
uma médica, um ser humano, não é profissional robotizado, eu pedi para Andrea ligar para Unidade do Julio Barros, mas ela fez 
melhor ligou direto para o celular da Lilia, levamos essa senhora até o Julio Barros e foi atendida, e eu disse se ontem não tivesse 
conseguido atender aquela senhora, iria leva - lá  até o Prefeito Max para resolver. Continuou dizendo tem que dar condições do 
profissional trabalhar, capacitar o profissional, sempre falei que temos excelentes profissionais, porem temos umas pessoas que estão 
no local errado, e esse é o momento de está consertando. Na Segunda- feira dia 19 de Setembro terá uma reunião com o Prefeito Max 
iremos relatar esse ocorrido. Essa reunião de hoje foi marcada devido o fato que ocorreu com o Munícipe Iris que foi para agendar 
consulta para clinica médica na Unidade Básica de Saúde Júlio Barros, consulta médica sendo agendada através de uma grade, na 
parte dos fundos da unidade de saúde. Quando o Iris me falou eu fiquei estremecida, pois conheço o profissional que estava 
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atendendo, sempre foi uma pessoa educada que trabalhava corretamente, porém privilegia um e detrimento o outro. Precisar realizar 
cursos de capacitações. E outra não queremos se meter nas vestimentas, mas por acaso vocês chegam numa repartição pública e ver 
pessoas com roupas de qualquer jeito? Aqui no município de Queimados tem funcionários nas unidades de saúde que parece que está 
indo dar “rolezinho”, não tem lógica nisso, em clinica particular não se ver isso. Os munícipes reparam isso, e não ficar bon ito para o 
município. Outra coisa a Resolução que o Iris comentou sobre os crachás falou foi à segunda resolução que o Conselho Municipal de 
Saúde fez e vamos resgatar essa resolução, a questão dos crachás é justamente para humanizar e quem tem que fornecer os crachás 
é a gestão. Sabemos muito bem, o que acontecem no município e avisamos. É tanto que na reunião anterior ficou decidido fazer uma 
auditoria nos combustíveis do transporte e uma auditoria no recurso financeiro do conselho. Está tendo muitas reclamações dos 
funcionários que não largam o telefone. Uma proposta que cada unidade vai receber uma pasta com todas as legislações pertinentes.  
O Munícipe Jacinto disse sou morador do Bairro São Francisco e na região tem o posto do Júlio Barros, a administradora Lilia é muito 
boa, ela faz de tudo para que as coisas funcionem no posto. A Conselheira Regina disse que já presenciou funcionários com as 
roupas muito curtas, é muito interessante sobre os crachás, perguntei na Secretaria de Administração e responderam que não tem 
lugar para fazer os crachás. A Diretora do RH da SEMUS Socorro concordou com a fala da Penha, eu quando entrei no RH tentei 
fazer algumas mudanças, mas fui taxada de certinha, eu fiquei na retaguarda. É importante sim o uso do crachá, realmente a 
Secretaria de Administração está com alguns problemas, cobramos sobre o crachá e alegaram que a maquina está quebrada, a 
Secretaria de Saúde não pode fazer sem aval da Secretaria de Administração, vamos ter que abrir processo para dar continuidade. 
Tem processo aberto em andamento para os uniformes das Estratégias Saúde da Família. Quanto às demais podemos viabilizar. A 
Conselheira Silvane disse que o conselho é um órgão deliberativo, o Art. 204 da Constituição Federal já garante a participação social. 
Art. 70 a 74 diz sobre o controle em relação ao Ministério Público, temos a Resolução 453 que diz o objetivo do conselho, muitas das 
vezes se percebem que alguns momentos, alimentam a idéia que o conselho está querendo fazer interferência numa questão que não 
competem, não é isso, os profissionais de saúde têm que saber como se comportar no seu setor de trabalho. A maioria dos 
administradores não são culpados, sabemos quais são os profissionais que leva a sério, a questão da saúde e da humanização, e os 
que não levam nada a sério. O Munícipe Iris disse que como estão presentes duas subsecretárias Amanda e Betania e quero ouvi-las. 
A Conselheira Paula disse que gostaria que desse nome aos denunciados. A Conselheira Madalena disse que os gestores têm que 
orientar seus funcionários principalmente da recepção, celular hoje em dia é perturbação, tirar a atenção e as pessoas fica mal 
humorado, não encaminhem direito. A Conselheira Penha fez a leitura conforme o Código de Conduta e na Cartilha do Assédio Moral: 
Apresentar ao trabalho com vestimentas adequada do exercício de cada função. Como falamos aqui não tem criança, quando se 
colocar qualquer um em qualquer lugar dar nisso e colocar num quadro de como tem que se comporta. Facilitar a fiscalização de todos 
os atos e serviços por quem é de direito. Para não acontecer igual no dia do almoxarifado. Quando a Conselheira Paula coloca que as 
pessoas vêm no conselho e não dar nomes e tem que dar nomes, hoje qualquer cidadão pode denunciar no Telefone 127 e não 
precisar dar nome, então não vai ser no conselho que a pessoa vai se expor. Proposta de Resolução que faça um memorando 
circular da Secretaria Municipal de Saúde, referente às vestimentas e frisando o Artigo e a questão do uso descriminado do 
aparelho celular. Colocou em regime de votação a proposta da resolução, sendo aprovada por unanimidade pelos os 
conselheiros presentes.  A Conselheira Penha comunicou que entregou nas unidades um informativo com o dia e horário da 
reunião, com endereço, telefone e email do conselho. A Subsecretária Amanda disse que tivemos uma reunião com todos os 
administradores, para colocar alguns pontos, referente à pauta dessa reunião, falamos da situação que houve na Unidade do Júlio 
Barros, erros às vezes acontecem, conversamos com a Lilia e disse que vai reorganizar a situação da marcação. Estou no conselho 
desde 2009 representando a gestão. Procuramos acertar e decidimos fazer um agendamento semanal já era uma situação que vinha 
colocando bastante tempo, e tínhamos certa resistência sim. A questão das vestimentas eu e Betania sempre cobramos, e deselegante 
ficar cobrando essas coisas e as pessoas não absorvem. Eu vivenciei na Vigilância uma funcionária que voltou de férias e estava 
vestida com um macacão curtinho, eu perguntei se estava indo para a praia, e eu pedi para trocar de roupa e vim trabalhar. Da mesma 
forma que o conselho percebe, gestão também percebemos, e nem sempre conseguimos solucionar. Pontuamos na nossa reunião dos 
administradores isso que a Conselheira Penha falou de fazer um Memorando da Secretaria Municipal de Saúde para as unidades de 
saúde em relação a esses tópicos de vestimentas, celular e etc. E um documento do conselho que o reforce. Na situação do 
atendimento eu vivenciei na época que eu era Diretora da Epidemiologia no antigo PA 24 horas, no dia estávamos de mudança e um 
senhor da saúde mental precisava de um atendimento e ninguém atendia o senhor, eu parei e ele me fez uma pergunta e disse eu só 
precisava de uma orientação. Infelizmente a pessoa não tem o hábito de parar e escutar, e isso se ver muito na saúde, as pessoas 
precisam ser orientadas, em todos os grupos tem os bons e maus funcionários isso é fato, nesse ponto que entra a conta ponto da 
gestão de lidar com isso, precisamos o tempo todo saber lidar com as pessoas. Temos dificuldade sim nas unidades, mas é um dia de 
cada vez, não conseguimos resolver de tudo que planejamos. Hoje o Iris expondo eu entende o posicionamento que ele quis colocar 
da falta de humanização, é muito ruim mesmo entrar num setor e ser atendido por uma grade, mas agora da pessoa em atender nem 
sempre vamos conseguir por mais que capacite, todos os administradores passaram por capacitação, eu falo que os administradores 
também são gestores, são olhos da gente na situação da proximidade com os funcionários. A Glaucia está continuando esses 
treinamentos e isso foi um ganho no município ter a Glaucia como funcionária e está conseguindo evoluir, já teve com os guardas de 
endemias, vai ter com os enfermeiros, a questão de a pessoa adquirir e absorver tudo que é passado infelizmente é individual. A 
Diretora da Atenção Básica Michele Mendes disse que a Unidade Básica de Saúde Júlio Barros a causa da demanda foi o 
fechamento da Pedreira, infelizmente a estrutura física não favorece o atendimento, eu sei a questão da humanização. O Munícipe Iris 
disse para a Michele não vou te perdoar, pois você vem aqui no Conselho desde que assumiu a atenção básica e cadê o NASF 
(Núcleos de Apoio à Saúde da Família) que não implantou e o município está perdendo 60 mil reais por mês. Continuou dizendo que a 
questão não é Júlio Barros e sim a rede em si, eu falo para acertar as coisas, eu estive no Centro Médico da Pedreira que está no 
Cethid tem bebedouro e parte do ar condicionado que não está funcionando, eu não sou uma pessoa leviana, falo no sentindo de 
“arrumar a casa”. A otimização tem que ser na rede, é coisa de gestão, todos os apontamentos não cabe os administradores, por isso, 
temos Secretário, Subsecretário Geral e subsecretários no sentindo de consertar os erros. Temos que ter crachás sim e o Conselho 
também tem que ter, aqui não tem e precisa ser resolvido. Não se tem dessa gestão uma proposta para apoderamento do usuário, a 
gestão não propícia um grande seminário para os usuários. Na gestão do Azair atendia mais e melhor. Hoje não consegue atender 
bem e encolhemos. Outra coisa estamos num momento de campanha o Prefeito Max está apoiando o Candidato a Prefeito Vilela, foi 
passado aqui nesse conselho Hospital Maternidade, ou seja,  pequena cirurgia eletiva, é esta passando no carro de som que vão 
inaugurar a Maternidade, mandamos recado para ele consertar a fala e colocar Hospital Maternidade como foi pactuado e mandou 
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para a Câmara Legislativa aprovar. Michele respondeu que em relação ao NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família) sai da 
gestão, entrou a Diretora Marisa no qual dei o projeto na mão dela, que foi até do aumento do agente e que depois ela mudou, o dos 
agentes passou e do NASF não veio, e depois eu retornei para a atenção básica, eu estava de licença maternidade e irei olhar essa 
questão do NASF. A Conselheira Tereza leu a proposta de uma resolução um prazo de 90 dias para confeccionar os crachás 
dos funcionários, garantirem o curso de capacitação continuada dos Servidores de ponta, ter nas unidades de saúde o 
quadro com os nomes dos médicos, dias e horários, e com todo funcionalismo que atende o usuário. Colocou em regime de 
votação a proposta da resolução, sendo aprovada por unanimidade pelos os conselheiros presentes. Seguiu para os 
Informes. A Conselheira Tereza informou que foi impresso a Carta convite da 1º Audiência Pública para os candidatos a Prefeito 
obtendo todas as informações. Informou que o Presidente Marco Venicio teve uma queda de pressão, por isso, membros da comissão 
executiva presidiram a reunião de hoje. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião as vinte e horas e vinte e trinta e cinco minutos, 
sendo esta ata lavrada e assinada por Marco Venicio dos Santos Presidente do Conselho e Valquíria da Silva Chagas Secretária 
Administrativa. 

Marco Venicio dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
Valquíria da Silva Chagas 
Secretária Administrativa 

 

Atos do Poder Legislativo                                                                                                                                                
 
O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor: 
 

RESOLVE: 
 
Portaria n° 005/17 – Nomear de acordo com a ordem de classificação, o Sr. Elton Teixeira Rosa da Silva, 2º classificado para o cargo 
de Tesoureiro, no concurso público de 2016, a contar de 02 de janeiro de 2017. 
 
Portaria n° 006/17 - Nomear de acordo com a ordem de classificação, o Sr. Patrick Marink Pereira, 1º classificado para o cargo de 
Gestor de Patrimônio, no concurso público de 2016, a contar de 02 de janeiro de 2017. 
 
Portaria n° 007/17 - Nomear de acordo com a ordem de classificação, o Sr. Cassius Valério Teixeira da Silveira, 1º classificado para o 
cargo de Procurador, no concurso público de 2016, a contar de 02 de janeiro de 2017. 

Queimados, 02 de janeiro de 2017. 
 
 
 

MILTON CAMPOS ANTONIO 
Presidente da Câmara Municipal de Queimados 

 
 

 
 

 


