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Atos do Prefeito 
 
LEI N.º 1248/15, DE 08 DE JULHO DE 2015. 
 

“Altera a Lei n° 489/00, de 24 de agosto de 2000 e dá outras providências.”  
 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu 
SANCIONO, a seguinte Lei: 
  
 
 Art. 1º – Os artigos 3º, 5º e 6º da Lei Nº 489/00, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

 “Art. 3º – O COMAE será constituído por 07 (sete) membros, com a seguinte 
composição: 
 
 I - 01 (um) representante do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito; 
 II – 02 (dois) representantes dos professores, indicados pelo respectivo órgão de 
classe; 

III – 02 (dois) representantes de pais e alunos, indicados pelo Conselho Escola-
Comunidade das unidades escolares da rede municipal;  
 IV – 02 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos 
em assembléia específica para tal fim, registrada em ata. 
 
 §1º – Cada membro titular terá um suplente da mesma categoria representada; 
 
 §2º – O Presidente do COMAE será definido em reunião prévia ao ato de nomeação 
dos seus membros; 
 
 §3º – A nomeação dos membros do COMAE será formalizada por Portaria do 
Prefeito. 

 
 Art. 5º – Após nomeação dos membros do COMAE, as substituições dar-se-ão 
somente nos seguintes casos: 
 
 I- mediante renúncia expressa do conselheiro; 
 II- por deliberação do segmento representado;  
 III- pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno do 
Conselho, desde que aprovado em reunião convocada para discutir esta pauta específica. 
 
 Parágrafo único – Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a cópia do 
correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do COMAE ou ainda da 
reunião do segmento em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser 
encaminhada pelo Município ao Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 
 
 Art. 6º – Os membros do COMAE terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser 
reeleitos uma única vez, de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos.” 

 
 
 Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
P R E F E I T O  
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LEI N.º 1249/15, DE 08 DE JULHO DE 2015.  
 

“Altera a Lei nº 1033/11, de 19 de maio de 2011 e d á outras providências.” 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e 

eu SANCIONO, a seguinte Lei: 

 
 

Art.1° - Os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 14 da Lei nº 1033/11, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º - O Conselho do FUNDEB é constituído por 09 (nove) conselheiros titulares, 

acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir 
discriminados: 

 
I- 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 

menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Poder 
Executivo Municipal; 

 
II- 01 (um) representante dos professores das escolas públicas municipais; 
 
III- 01 (um) representante dos diretores das escolas públicas municipais; 
 
IV- 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

públicas municipais; 
 
V- 02 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas 

municipais; 
 
VI- 02 (dois) representantes dos estudantes das escolas públicas municipais, 

sendo 01 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 
 
§1º - A quantidade de membros do Conselho do FUNDEB estipulada nos incisos de I 

a IV deste artigo poderá ser duplicada caso haja necessidade, obedecida a proporcionalidade 
da composição definida nesses incisos. 

 
§2º - Integrarão, ainda, o Conselho Municipal do FUNDEB, 01 (um) representante do 

respectivo Conselho Municipal de Educação e 01 (um) representante do Conselho Tutelar a 
que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicados por seus pares. 

 
§3º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da 

mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em 
seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos 
antes do fim do mandato do CACS-FUNDEB. 

 
§4º - Os estudantes da educação básica pública podem ser representados no 

Conselho do FUNDEB pelos alunos do ensino regular, da Educação de Jovens e Adultos ou 
por outro representante escolhido pelos alunos para essa função, desde que sejam 
escolhidas e indicadas pessoas com mais de 18 (dezoito) anos ou emancipadas. 

 
 
Art. 3º - São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB: 
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I- cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e 
do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais;  

 
II- tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 

consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle 
interno dos recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes 
consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;  

 
III- estudantes que não sejam emancipados;  
 
IV- pais de alunos que:  
 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no 
âmbito do Poder Executivo Municipal;  

 
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.  

 
 
Art. 4º - Os conselheiros indicados serão nomeados por ato do Prefeito, que será 

publicado no Diário Oficial do Município, e deverá conter o nome completo dos conselheiros, 
a situação de titularidade ou suplência, a indicação do segmento por eles representado e o 
respectivo período de vigência do mandato do Conselho. 

 
§1º - Os conselheiros, titulares e suplentes, serão formalmente indicados nos 

seguintes termos: 
 

I- pelo Prefeito Municipal ou Secretário Municipal de Educação, nos casos 
dos representantes do Poder Executivo Municipal;  

 
II- pelos representantes dos diretores, dos pais de alunos e estudantes, por 

intermédio de suas entidades de classe de âmbito municipal, ou mesmo 
das instituições públicas de ensino, utilizando para essa escolha processo 
eletivo organizado para esse fim; 

 
III- pelos presidentes dos sindicatos das categorias dos professores e dos 

servidores das escolas públicas de educação básica, utilizando para essa 
escolha processo eletivo organizado para esse fim. 

 
§2º - A indicação e a nomeação dos conselheiros titulares e suplentes deverão 

ocorrer: 
 

I- até 20 (vinte) dias antes do término do mandato vigente do Conselho, 
hipótese em que o mandato desses conselheiros terá início no dia 
subsequente ao término do mandato vigente; 

 
II- imediatamente, nas hipóteses de afastamento do conselheiro, titular ou 

suplente, em caráter definitivo, antes do término do mandato. 
 
§3º - Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que 

representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição depois de efetivados, novo 
membro deverá ser indicado e nomeado para o CACS-FUNDEB, nos termos desta lei. 

 
§4º - Após a nomeação dos membros do Conselho somente serão admitidas 

substituições nos seguintes casos: 
 

I- mediante renúncia expressa do conselheiro; 
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II- por deliberação justificada do segmento representado; 
 

III- outras situações previstas nos atos legais de constituição e funcionamento 
do Conselho. 

 
§5º - O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro que tenha se 

afastado antes do final do mandato do Conselho, terá início na data da publicação do ato de 
sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato vigente do Conselho. 

 
§6º - O conselheiro nomeado na forma do § 2º deste artigo deverá pertencer ao 

mesmo segmento social ou categoria a que pertencia o membro substituído. 
 
§7º - Antes de proceder à nomeação dos conselheiros, o Município deverá exigir a 

indicação formal dos representantes dos segmentos, devidamente chancelada pelos 
dirigentes de que trata o § 5º ou por seus substitutos legalmente constituídos. 

 
§8º - Nas hipóteses previstas no § 6º, o Município deverá exigir dos órgãos e 

entidades representadas do colegiado, conforme o caso, o termo de renúncia do conselheiro, 
a ata de reunião do Conselho ou do segmento que deliberou sobre a substituição e, ainda, o 
documento de indicação do novo membro do segmento representado. 

 
§9º - Os documentos de que tratam o caput do art. 2º e os §§ 4º e 5º deste artigo 

deverão ser arquivados nas dependências do Município, em boa ordem, pelo prazo de 05 
(cinco) anos a contar da data da aprovação de suas prestações de contas anuais pelo órgão 
de controle externo, relativas ao exercício da edição do respectivo ato de nomeação dos 
conselheiros do FUNDEB, ficando à disposição do FNDE e dos órgãos de fiscalização e 
controle. 

 
 
Art. 6º - Os conselheiros deverão ser nomeados para mandato de 02 (dois) anos, 

permitida uma recondução. 
 
§1º - É considerada recondução a participação de um mesmo conselheiro em dois 

mandatos consecutivos do Conselho, independentemente do tempo que o conselheiro 
reconduzido efetivamente permanecer em quaisquer dos dois mandatos. 

 
§2º - Será permitida nova participação de conselheiro que tenha exercido mandato 

na condição de reconduzido, apenas após o término de pelo menos um mandato do 
Conselho, posterior àquele que o conselheiro tenha participado nesta condição. 

 
§3º - O término do mandato dos conselheiros deverá coincidir com o término do 

período de vigência do mandato do Conselho. 
 
 
Art.7º - O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos 

eleitos por seus pares, estando impedidos de ocupar tais funções os conselheiros 
representantes do Poder Executivo, gestores dos recursos do Fundo. 

 
Parágrafo único – Na hipótese do presidente do CACS-FUNDEB renunciar a 

presidência ou, por algum motivo, se afastar do Conselho em caráter definitivo antes do final 
do mandato, caberá ao colegiado decidir: 

 
I - pela efetivação do Vice-Presidente na presidência do Conselho, com a 

consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de Vice-Presidente, ou; 
 
II - pela designação de novo Presidente, assegurando a continuidade do Vice-

Presidente até o final de seu mandato. 
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Art. 14 - Durante o prazo previsto no inciso I do § 2º do art. 4º, os novos conselheiros 

indicados deverão se reunir com os conselheiros cujo mandato está se encerrando, para 
transferência de documentos e informações de interesse do Conselho do FUNDEB.” 

 
 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O  
 

RECONSIDERAÇÃO DE VETO AO AUTÓGRAFO DO PROJETO DE L EI Nº 309/15, QUE: “Dispõe sobre a instalação de 
painel opaco entre os caixas e os clientes em todas  as agências bancárias e casas lotéricas localizada s no 
município de Queimados.” 
                        
                                              Exmo.  Sr. Presidente da Câmara de Vereadores 
                                                                              

                                   Não obstante o entendimento do Poder Executivo em relação à impossibilidade de legislar 
sobre matéria que regula as normas de funcionamento dos estabelecimentos financeiros. Não há como negar o 
entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, em especial no Supremo Tribunal federal, conforme se transcreve 
abaixo:  
 

 “Competência do município para legislar em matéria de segurança em 
estabelecimentos financeiros. Terminais de autoatendimento.” (ARE 
784.981-AgR , rel. min. Rosa Weber , julgamento em 17-3-2015, Primeira 
Turma, DJE de 7-4-2015.)”        

 
                                       Com efeito, reconsidero nos termos lançados na Mensagem de Veto n.º 004, de 20 de maio 
de 2015, informando que o Projeto de Lei n.º 309/15 será sancionado. 

Queimados, 18 de junho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
 
PORTARIA N°477/15.  EXONERAR a servidora ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula nº10667/01, do cargo em 
comissão de Assessora de Gabinete, CC4, GAP, a contar de 30/06/2015. 
 
PORTARIA N°478/15.  NOMEAR a senhora VITÓRIA DE OLIVEIRA SANTOS, no cargo em comissão de Assessora de 
Gabinete, CC4, GAP, a contar de 01/07/2015, cargo antes ocupado pela servidora ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA. 
 
PORTARIA N°479/15.  EXONERAR o servidor LEVI ALMEIDA CAMPOS, matrícula nº11152/01, do cargo em comissão de 
Chefe de Setor de Manutenção das Unidades Escolares, CC6, SEMED, a contar de 30/06/2015. 
 
PORTARIA N°480/15.  EXONERAR o servidor GIVAN DUTRA DOS SANTOS, matrícula nº9426/92, do cargo em comissão 
de Chefe do Setor de Expediente, CC6, SEMOB, a contar de 30/06/2015. 
 
PORTARIA N°481/15.  NOMEAR a senhora ANA MARIA DE ARAUJO VIEIRA, no cargo em comissão de Chefe do Setor de 
Expediente, CC6, SEMOB, a contar de 01/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor GIVAN DUTRA DOS SANTOS. 
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PORTARIA Nº482/15 . LOTAR  o servidor VALTAIR DOS SANTOS NUNES, matrícula nº3258/11, Fiscal de Obras, na 
SEMOB, a contar de 01/07/2015. 
 
PORTARIA Nº483/15 . LOTAR  o servidor MILTON ALVES FERREIRA, matrícula nº4301/01, Fiscal de Obras, na SEMOB, a 
contar de 01/07/2015. 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
P R E F E I T O 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº 10734/2014/25                                                                                    
Com base na Ata produzida durante a fase de julgamento às fls. 282/283, e no relatório às fls. 284/285, e no parecer da 
Controladoria Geral do Município – CGM, às fls. 287/290, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial nº. 14/2015, 
contratação de empresa especializada para desenvolvimento do projeto de Trabalho Técnico Socioambiental – TTSA, no 
empreendimento Ulysses Guimarães do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Queimados, atendendo assim, a 
solicitação da Secretaria Municipal de Habitação – SEMUHAB. 
ADJUDICO o objeto consignado à empresa ICAU - IRMÃOS CARDOSO ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO LT DA - CNPJ 
Nº. 09.307.112/0001-64, no valor de R$ 371.250,52 (trezentos e setenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e 
dois centavos). 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, com vistas ao DCF, para emissão de NAD e Nota de Empenho. 

 
Queimados, 09 de julho de 2015. 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 

ATO Nº 091/SEMUS/15, DE 09 DE JULHO DE 2015 

(Distrato e Contratação Temporária de Profissionais  para a Estratégia de Saúde da Família - ESF) 

 
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no Art. 3º da Lei 

1221/15 , de 27 de fevereiro de 2015 , do Exmo Sr. Prefeito Municipal, do Processo Administrativo 13. 0306-15  e em 
consonância com as Leis Municipais 452/99 e 922/09, esta com a redação dada pela Lei 1018/2010, de 30/12/2010, diante 
situação de excepcional necessidade,  

RESOLVE: 

 
 
Art. 1º)  - Distratar  - VALDIRENE LOPES DO NASCIMENTO PIMENTA, Agente Co munitária de Saúde , do quadro 
funcional da Estratégia de Saúde da Família – ESF –  SANTA ROSA - em “ 30/06/2015”.   
 
 
Art. 2º) –  Contratar  - de 13/07/2015 até 12/09/2015, podendo ser prorrogado p or igual período ou até que seja 
preenchida a vaga através do concurso público , os Contratos dos Profissionais abaixo relacionados: 
 
 

a) Estratégia de Saúde da Família - ESF:  
 

Profissional Função Lotação Reg. Prof. C.Hor./Sem.  

CRISTINA MARIA DIAS DA SILVA 

 
Agente Comunitário de Saúde 

ESF – TRICAMPEÃO 
 ------------- 40h/sem. 
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Fátima Cristina Dias Sanches 
Secretária Municipal de Saúde 

 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 
 
Portaria: 033/15. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com art. 14, inciso XII, da Lei nº 1.132 
de 07 de janeiro de 2013. 
Resolve: 

Com base na análise feita pelo TCE/RJ no processo TCE/RJ nº 228.515-0/13, retificar a portaria 
039/14 que retifica a portaria 011/13, todas desse Instituto De Previdência, que passa a ter a seguinte redação. 
Conceder com base no processo nº 15/0169/06, e de acordo com disposto no art. 3° da EC n° 47/2005, apo sentadoria por 
tempo de serviço, a servidora Celi Barrili Pinto Da Silva, matricula nº 669/6, do cargo de PROFESSOR II, grupo MAG 1, 
nível R, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a contar do dia a contar da publicação dessa portaria, com os 
seguintes proventos. 
 
Vencimento atribuído ao cargo de Professor II MAG 1 nível R da Lei 299/98, art. 6º e art. 11º §§ 1º, 2º, e 6º 
.......................................................................................R$ 1.536,00 
 
Gratificação por tempo de serviço – 55% - Art.24, § 4º da LOM .....................R$ 844,80 
 
Gratificação de Orientador Educacional 30%, Lei 169/95, Artigo 20 “b” e Artigo 
32.........................................................................................................................R$ 460,79 
 
Cargo em comissão incorporado 50% do DAS-07 art. 165 da lei n°: 
2.478/92..............................................................................................................R$ 207,64 
 
Total dos proventos de aposentadoria:.............. ..........................................R$ 3.049,23 
 

Queimados, 07 de julho de 2015. 
MARCELO DA SILVA FERNANDES. 

DIRETOR-PRESIDENTE. 
PREVIQUEIMADOS. 

Matr. 7.106/4 

 
Atos do Controlador Geral do Município 

 
Com base no parecer do Assessor de Controle Interno e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 173/2011, 
publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO,  a prestação de contas apresentada pela Instituição 
Educacional de Nossa Senhora Aparecida - IENSA, através do processo n.º 5034/2015/03, no valor  de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) referente ao mês de ABRIL de 2015. 

 
Processo: 4203/2015/23 
Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS, nos termos da Lei 
1009/10 a prestação de contas referente ao adiantamento concedido, a servidora BRUNA CASSIMIRO DA SILVA- MAT. 
1053/0 através do processo n.º 0773/2015/23 no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
 

Air de Abreu  
Controlador Geral  

Mat. 8416/6 - CGM – P.M.Q  
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Atos do Conselho Municipal de Saúde 

 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 11/06/2014. 
Às dezessete horas e trinta e dois minutos do dia vinte e sete do mês de março do ano dois mil e quatorze, iniciou a reunião 
ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Avaliação e  Discussão sobre o 
funcionamento da Casa de Saúde Nova Bom Pastor no m unicípio de Queimados. 2) Informes. Às 18 horas não 
havendo quórum necessário para votação, iniciou a reunião com os Informes: Conselheiro Venicio informou: gostaria que a 
gestão explicasse sobre o furto que ocorreu dentro da Unidade Eldorado e estou com o Registro de Ocorrência, como faço 
parte da Comissão de Segurança vinculado ao 24° Bat alhão e a 55° DP fiquei sabendo na Delegacia. Coord enador da 
Executiva Rodrigo disse: quero pedir desculpas para a Plenária porque tivemos que marcar essa reunião em cima da hora, 
muitas das vezes isso vai acontecer, porque determinada ações o conselho tem que estar informado, o item de hoje é 
Avaliação e  Discussão sobre o funcionamento da Casa de Saúde No va Bom Pastor no município de Queimados, é a 
segunda vez que paralisa o atendimento é isso causa um problema muito grande para o município. Conselheira Catarina 
disse: já foi sinalizado esse problema antes e hoje novamente, a saúde tem autonomia em Queimados é vergonhoso quando 
temos que andar com as pernas dos prestadores é que fez muito bem seu papel até aqui, agora se os prestadores estão 
defasados, com problemas não podemos obrigar, já teve tempo suficiente para o município ter uma maternidade municipal. 
Alessandro disse: estou representando o empresário da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, já faz um ano que estamos nessa 
luta a clínica é conveniada pelo SUS, nesses últimos anos foram 5 (cinco)  ofícios informando a situação para Secretária de 
Saúde que iria fechar, revogava e tentando buscar parcerias entre o estado e o município, estamos contratando médicos, 
dando melhorias para tentar dar uma qualidade, mas não sei se vocês sabem a tabela do SUS tem 20 anos que não 
aumenta, hoje nosso faturamento com o RH e Ambulatório é 230 mil isso é a metade praticamente do custo total que são 400 
ou 500 mil, então já vínhamos importando dinheiro para não fechar, entrou a parceria da Rede Cegonha assinamos um 
convênio, fizeram adequações, instalaram ar condicionado, compraram equipamentos, reforma recepção que alias nem 
inauguramos dependemos do recurso e o Estado tinha um contra partida para fazer que é dobrar o teto do SUS fez esse 
depósito em Janeiro referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013, então vínhamos viabilizando a 
quantidade de atendimentos para faturar mais, fazendo Pré-natal no município, aumentando quantidade de pacientes dos 
exames, trocamos 3 parceiros que prestava serviços em exames porque não aguentou ter 5 a 10 pacientes por dia, 40% de 
procedimento que fizemos hoje vem do município, o restante é dos municípios de Nova Iguaçu, Japeri não temos pacientes 
para atender.  A estatística da Rede Cegonha é fazer 400 partos ao mês pelo que sei no histórico não fez nem 250 partos. 
Um mês atrás teve a reunião no Estado para prestar contas foi ai que ficamos desesperados, estavam presentes os 
representantes do município, a pergunta de unânime de todos quando que seria o próximo repasse e a Subsecretária 
Estadual de Atenção Básica disse que não teria previsão de data, e o contrato encerra em Agosto ano de eleição ficamos 
preocupados, e a Secretaria Fátima disse que estava surgindo uma parceria entre o município de ter uma contra partida 
histórica, mas só foi falado de boca nada oficializado e na última conversa 15 dias atrás não tinha saído da teoria e estou 
com os meses de Abril e Maio para pagar os médicos, quem quiser ir lá para vê a prestação de contas, extratos bancários 
pode ficar a vontade, não temos caixa preta. Conselheira Penha disse: o conselho teve 3 vezes na maternidade e criou um 
episódio horrível e até falei para o Roger que teria que fazer uma retratação com o conselho, tivemos uma reunião na 
Câmara dos Vereadores dia 19/05/2014 esteve presente a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, a gestão da 
Casa de Saúde Nova Bom Pastor, a Subsecretária Rosane e o Munícipe Iris foi a reunião foi gravada e fotografada, todos 
falaram seus posicionamentos e ficou pactuado 250 mil mês daria resultado já vínhamos conversado com o Prefeito Max e 
ele não havia se oposto a gestão tinha acolhido a proposta e duas semanas se passaram, ano passado não estava essa 
verba orçamentada e para esse ano teria que ter tirado da fonte 00, mas isso para nós é de menos queremos que as coisas 
fluir, quando foi no dia 06/06/2014 a Secretaria de Saúde recebeu um oficio informando o fechamento da maternidade, 
quando foi no outro dia fomos ela vê pessoalmente e realmente estava fechada, estava cheio de grávidas na maternidade, 
familiares preocupados porque tinha grávidas que tinha vindo para fazer cesariana, depois saiu um doutor falando que o 
município não estava pagando sendo que não era verdade isso, fui procurar um responsável pela a maternidade e não tinha 
ninguém, estava tudo encaminhado não ter acontecido essa fechamento, outra coisa a conveniada pelo SUS tem convenio 
mesmo que município não estivesse repassando o valor claro que é pouco, na reunião com o Prefeito Max lembrei ele do 
Plano Diretor de 2006 foi falado da Maternidade Municipal, hoje a nossa proposta era conhecer o dono  da Casa de Saúde 
Nova Bom Pastor e realmente pedir o descredenciamento, agora a gestão vai ter que tomar uma providência. Conselheiro 
Anderson disse: a conselheira Penha fez um relato histórico bem lembrado o Plano Diretor em 2006, porque a Casa de 
Saúde Nova Bom Pastor já vinha apresentando problemas antes de 2006, só que os gestores desse município sisma de 
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contrariar o que os munícipes desejam, então foi o que a conselheira Penha disse que é descredenciar a Bom Pastor e fazer 
uma Maternidade Municipal cumprir umas das metas do Plano Diretor. Subsecretária Rosane disse: nós reunimos e 
tentamos de tudo, sabemos que no serviço público as coisas são mais complicadas infelizmente tem que vê a legalidade, 
orçamento suplementar, por mais vontade que a gestão tenha existe uma burocracia que impede, estamos conversando com 
Dr. Carlos o Procurador do município, fizemos em documento para ser publicado em DOQ dizendo que o último pagamento 
se dará no dia 06/06/2014, o que a gestão fez também foi disponibilizar as ambulâncias informamos o telefone de contato, 
fizemos contato com a Maternidade de Seropédica para poder encaminhar as grávidas mais isso é um fluxo extra-oficial não 
é um fluxo estabelecido pelo o Estado, a proposta da Secretária Fátima também é que a maternidade seja municipal. 
Conselheiro Venicio perguntou: Subsecretária Rosane esse teor do DOQ tem como repetir qual objetivo da publicação. 
Subsecretária Rosane respondeu: A Secretaria Municipal de Saúde adotará as providências necessárias para garantir 
cobertura de atendimento à população, tem os considerando e um deles é que o pagamento se dará até o dia 06/06/2014. 
Conselheiro Venicio disse: ninguém conhece o verdadeiro dono da Casa de Saúde Nova Bom Pastor só mandar 
representante, realmente tem que descredenciar e bloquear qualquer recurso que tiver. Conselheira Silvane disse: concordo 
em descredenciar, só que a partir disso temos que pensar o que vamos fazer com as gestantes, em que local vai fazer o pré- 
natal. Munícipe Iris disse: o Alexandre disse que está representando o empresário fica parecendo que tem alguma coisa 
errada ao longo da história desse município sempre nos reunimos com os prestadores, o conselho tem que tomar 
posicionamento sobre isso. Conselheira Fatima disse: porque o Prefeito Max no faz uma proposta para comprar ou arrendar 
a Casa de Saúde Nova Bom Pastor, já está na hora de ter a Maternidade Municipal e se tem parto de baixo risco é 
responsabilidade do município e pré-natal não tem que mandar as gestantes para outro município, outra coisa não tem ESF 
que faça cobertura para todos os bairros isso tem que ser revisto. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: quem tem mais 
tempo no conselho acompanhar esses problemas da Bom Pastor, Queimados é um município pequeno de um recurso muito 
ilimitado, como foi falado do Pré-natal que a ESF e UBS tem que fazer e faz, só que temos que acompanhar que o Ministério 
Público determinar através de lei, porque se trabalhar com agendamento aberto vai acabar infringindo a lei e deixando de 
atender a área inscrita, e isso não é um problema só do município de Queimados e sim da região toda. O Decreto 7.508 que 
permite fazer um levantamento regional e vê um melhor local para atender, quando deparamos com uma unidade que presta 
serviços de grande importância e fecha as portas e que o município necessitar desse atendimento, e tem uma parte de 
burocracia que impede a agilidade, então nesse momento precisamos saber aonde direcionar as ações da Casa de Saúde 
Nova Bom Pastor. Conselheira Penha disse: hoje temos que tirar uma reunião com o Prefeito, a ESF tem a Portaria 2488 
Política Nacional de Atenção diz qual é atribuição da ESF, quando sinalizou lá atrás que o Pré-natal iria ser feito na ESF 
porque sabemos que tem competência, outra coisa se ai ser municipalizar ou comprar é importante sim saber quem é o dono 
da Casa de Saúde Nova Bom Pastor. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: fomos no Fundo Municipal de Saúde e vimos 
os processos da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, os pagamentos estão coerente com a apresentação do faturamento. 
Conselheiro Venicio disse: quero acrescentar o que o Rodrigo disse, já que citou sobre os processos quando tivemos hoje no 
Fundo Municipal analisamos os processos Casa de Saúde Nova Bom Pastor e falaram que tinha processo e mexendo lá a 
Conselheira Penha me achar 3 processos de pagamento Casa de Saúde Nova Bom Pastor e tirei foto de cada folha. 
Coordenador da Executiva Rodrigo disse: vou fazer a leitura do documento que a  Casa de Saúde Nova Bom Pastor enviou 
para Secretaria Municipal de Saúde no dia 06/06/2014, Comunicado:1-  Como é do conhecimento do Poder Executivo 
Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Queimados, a Casa de Saúde Nova Bom Pastor, desde maio 
de 2013, o sócio José Roberto Alves cedeu a totalidade das suas cotas, que correspondem a 50% ( cinqüenta por cento) da 
totalidade das cotas da a Casa de Saúde Nova Bom Pastor ao SR(s) MARCIO PEIXOTO, permanecendo na sociedade o Sr. 
João Luiz Alves, que passaram a ser responsáveis pela administração da empresa. 2- Apesar da parceria estabelecida entre 
o Município de Queimados através de sua Secretaria de Saúde, somando aos esforços despendidos em conjunto com a 
administração, desta instituição, adequou sua unidade para melhorar o atendimento da população, nos temos do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), os órgãos Municipal e Estadual teria se comprometido em quitar as suas pendências com as 
clínicas, o que não p fez. 3- È do conhecimento todos que a assistência médica ambulatorial, hospitalar, tem custos elevados 
que exigem recursos financeiros de grande vulto e o tratamento da clientela que procura estes serviços, geram grandes 
despesas com salários dos profissionais de capacitação de nível superior (médicos, enfermeiros, assistente social, 
nutricionistas, farmacêuticos, etc.); profissionais de nível técnico (técnicos de enfermagem, de administração, recepção, etc.), 
e o pessoal de hotelaria (copa, cozinha, limpeza, lavanderia, etc.), todos com custos elevados, aos quais somam-se os 
tributos cuja elevada carga tributária. 4- Apesar das inúmeras e freqüentes solicitações junto a Prefeitura Municipal de 
Queimados, visado o reajustamento dos valores e o aumento do repasse financeiro em forma de custeio de acordo com a 
que reformula a política nacional de atenção as urgências e institui a rede de atenção as urgências no Sistema Único de 
Saúde, não houve providencias a respeito. Diante do exposto, comunicamos a Secretaria de Saúde do Município, que 
estamos suspendendo por prazo indeterminado, todas as nossas atividades, a partir de 06/06/2014, ante a impossibilidade 
da manutenção do hospital e funcionamento, ante o inadimplemento junto aos fornecedores, médicos, funcionários, ante o 
baixo valor pago por procedimento pelo SUS, na esteira do que vem acontecendo no Brasil, onde a cada dia fecha-se 12 
leitos de atendimento ao SUS. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: quando coloca escrito a partir do dia 06//06/2014 
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que ira fechar, me desculpe isso foi programado dar entender isso, acho que nesse momento o Conselho tem que 
acompanhar junto com a gestão do município  tudo que se refere a Casa de Saúde Nova Bom Pastor. Conselheiro Josué 
disse: a gestão tem que direcionar aonde vai ser feito o Pré-natal e uma forma da atender os munícipes. Coordenador da 
Executiva Rodrigo disse: vou fazer a leitura do Ato da Secretaria Municipal de Saúde em DOQ. Ato n°29/  SEMUS/2014, de 
11 de Junho de 2014, A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando , que os 196 e 
198, II da CRFB atribuem aos Entes Federativos o dever de prestar serviço de saúde universal, igualitário e integral; 
considerando os artigos 99,I, 162 e 169, IX e X da Lei Orgânica do Município de Queimados, que atribui ao Secretário 
Municipal, auxiliar direto do Prefeito, expedir seus atos, assegurar o direito aos serviços de saúde, contratar com a iniciativa 
privada e promover a fiscalização do seu funcionamento; considerando que as ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde- SUS, são desenvolvidas de acordo 
com as diretrizes previstas no art.198 da Constituição Federal, regulados pela Lei Ordinária Federal n°8080/90, sendo que a 
iniciativa privada participe do Sistema Único de Saúde em caráter complementar; considerando que é dever do Município 
preservar os direitos inalienáveis à saúde e a vida, e os interesses supremos da população a garantia e preservação destes 
direitos, sob perigo iminente, nos termos do art. 5°, inciso XXV, da Constituição Federal; considerand o que as ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único financiado nos 
termos do art. 195, com recursos do orçamento  da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes, ( CF. art.198, §1°); considerando a responsabilidade do Município f rente a 
descentralização  instituída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento médico hospitalar da população; 
considerando que o Município compete a organização das ações e serviços executados pelo SUS em âmbito territorial e a 
direção deste órgão compete controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados da saúde; considerando os termos 
do comunicado envaido pelo prestador credenciado no SUS- Casa de Saúde Nova Bom Pastor Ltda, no dia 06 de Junho de 
2014, às 16:40, para esta SEMUS. Resolve: Art.1° To mar pública a decisão unilateral da Casa de Saúde Nova Bom Pastor 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 30.768.782/000 1-74, com sede na Rua 
Deuzinho de Freitas, 13, Centro, Queimados, RJ, CEP 26383-000,credenciado no SUS para prestação de serviços 
complementares de saúde, especialmente, os serviços de maternidade, urgência obstétrica, cirurgias eletivas, internações 
hospitalares afins e procedimentos ambulatórias e diagnósticos de apoio (SADT), de SUSPENDER POR PRAZO 
INDETERMINADO, todas as suas atividades a partir do dia 06/06/2014, tendo em vista a impossibilidade da manutenção do 
hospital e seu funcionamento. Art. 2° Ficam suspens os provisoriamente os efeitos do credenciamento do prestador CASA DE 
SAÚDE NOVA BOM PASTOR LTDA no SUS, bem como fica suspenso todo e qualquer pagamento de procedimentos 
realizados a partir do dia 07/06/2014. Parágrafo único- Ficam também suspensos os encaminhamentos de pacientes e as 
solicitações de serviços ao prestador CASA DE SAÚDE NOVA BOM PASTOR LTDA, a partir do dia 07/06/2014. Art. 3° A 
Secretaria Municipal de Saúde adotará as providências necessárias para garantir a cobertura de atendimento à população, 
bem como informar a todos as entidades e órgãos de controle interno e externo (Câmara de Vereadores, Conselho Municipal 
de Saúde, Ministérios Públicos, Estadual e Federal, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município, 
Núcleo da Defensoria Pública do Município, Secretaria de Estado de Saúde, Municípios vizinhos e demais órgãos 
interessados), dando notícia da suspensão por prazo indeterminado. Art. 4° Este ato entra em vigor a p artir da data de 
publicação, retroagindo seus efeitos desde o dia 06/06/2014. Munícipe Iris disse: foi bom fazer a leitura desse Ato com a 
suspensão, até porque quem credencia e descredencia é o Conselho, mas o Prefeito como gestor suspendeu. Subsecretária 
Rosane disse: ontem nos reunimos com o Procurador Geral do Município foi levantado algumas possibilidades, não é 
objetivo da gestão que a unidade fique fechada, vamos se reunir com Prefeito Max para vê a melhor forma para que a 
unidade volte ao atendimento. Subsecretária Betania disse: estamos procurando instrumentos para poder assumir a Casa de 
Saúde Nova Bom Pastor, se vai ser alugado ou arrendado. Conselheira Penha disse: o conselho vai fazer uma resolução 
com todos os considerandos com as leis e portarias para se respaldar. Conselheiro Venicio disse: a resolução ficará da 
seguinte forma: Art. 1° Acompanhar todo o trâmite l egal do processo de negociação da Casa de Saúde Nova Bom Pastor. 
Em acordo com o Ato n°29 da Secretaria Municipal de  Saúde de Queimados publicada no dia 11/06/2014. Art.2° A presente 
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: diante do que foi 
exposto, em regime de votação quem aprovar o teor d a resolução, sendo aprovada por unanimidade dos 
conselheiros presentes, conforme constam assinatura s no livro de presença.  Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião 
às oito horas e trinta e cinco minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Valquíria da Silva Chagas, Agente 
Administrativa e por mim Rodrigo Auni Machado Coordenador da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
 

 
Rodrigo Auni Machado 

Coordenador da Comissão Executiva 
 

Valquíria da Silva Chagas 
Agente Administrativa 
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Avisos, Editais e Notificações 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
CARTA CONVITE  N°06.2015 

OBJETO: Execução de obras de demolição da estrutura remanescente do muro e construção do muro na Unidade Básica de 
Saúde Dr. Julio Barros, localizada à Rua : Queimados, s/nº, Bairro : Paraíso    .     
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0075/14 
RETIRADA DO EDITAL: : www.queimados.rj.gov.br  ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Centro , das 10:00 ás 16:00 
horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa. 
DATA / HORA: 20/07/2015 as 10:00 horas. 

Denílson Vilar de Queirós 
Pregoeiro 

 
 


