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Atos do Prefeito 
 
LEI N° 1.250/15, DE 09 DE JULHO DE 2015. 
AUTOR: VEREADOR LUCIO MAURO 

“Dispõe sobre a instalação de painel opaco entre os  caixas e os 
clientes em espera em todas as agências bancárias e  casas lotéricas 
localizadas no Município de Queimados.” 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO 

a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As agências bancárias e as casas lotéricas localizadas no Município de Queimados deverão instalar, no 

espaço compreendido entre os caixas e os clientes que estão na fila de espera, um painel de material opaco, com no mínimo 
02 (dois) metros de altura, de forma a impedir a visualização das pessoas que estão sendo atendidas nos caixas, com o 
objetivo de aumentar a segurança dos clientes e das operações realizadas por estes.  

 
§ 1º - Cada agência bancária ou casa lotérica deverá manter em funcionamento um painel eletrônico que indique o 

caixa que estará disponível ao atendimento do próximo cliente da fila de espera, podendo ainda disponibilizar senhas de 
atendimento para melhor organização.  

 
§ 2º - Não se enquadram nas exigências do caput deste artigo os caixas eletrônicos ou onde houver autoatendimento 

por parte dos clientes. 
 
Art. 2º - As instituições bancárias e as casas lotéricas terão o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data 

de publicação desta lei, para se adequar às novas exigências. 
 
Parágrafo único - O não atendimento ao disposto na presente lei, no prazo máximo assinalado, implicará na 

imposição de multa por dia de descumprimento.  
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das respectivas agências bancárias ou 

casas lotéricas.  
 
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua publicação.  
 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 
DECRETO N.º 1867/15, DE 09 DE JULHO DE 2015. 
 
“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vi gente e dá outras providências.” 

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 668.522,00 (seiscentos e 

sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal 
de Habitação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura, da Procuradoria Geral do Município, da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Secretaria 
Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, da 
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Secretaria Municipal de Comunicação Social e da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, com fulcro no art. 41, 
I da Lei n.º 4.320/64. 

 
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei n.º 

4.320/64, nos artigos 10 e 14 da Lei n.º 1.213/14 e processo administrativo n.° 5700/2015/02. 
 
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei n.º 4.320/64, 

conforme o programa constante do anexo deste decreto. 
 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 

 
ANEXO 

 

CONTA PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSOS ANULA SUPLEMENTA 

034 02.01.04.123.001.2.539 3390.39 00 R$    400.000,00  
137 04.01.15.451.022.1.218 4490.61 00 R$      31.002,00  
103 04.01.04.122.001.2.215 3390.39 00 R$      30.000,00  
396 08.01.04.122.001.2.052 3390.36 00 R$      30.000,00  
405 08.01.04.122.019.2.061 3390.39 00 R$      10.000,00  

1231 20.01.04.122.001.2.076 3390.30 00 R$    160.000,00  
370 07.01.20.601.012.2.130 3390.39 00 R$        7.520,00  
368 07.01.20.601.012.2.130 3390.30 00  R$      18.000,00 
090 03.01.04.122.036.1.261 3390.39 00  R$      10.000,00 
087 03.01.04.122.036.1.196 3390.39 00  R$      15.000,00 
403 08.01.04.122.019.2.059 3390.91 00  R$      18.470,00 
402 08.01.04.122.019.2.058 3390.39 00  R$      10.000,00 

1242 20.01.15.122.001.2.494 3390.39 00  R$    320.000,00 
1383 23.01.04.122.001.2.101 3390.39 00  R$      10.000,00 
1392 23.01.04.122.036.1.504 4490.52 00  R$      22.300,00 
370 07.01.04.122.001.2.133 3390.39 00  R$        8.000,00 
371 07.01.04.122.036.1.134 4490.52 00  R$        9.500,00 

1342 22.01.14.122.001.2.135 3390.39 00  R$        8.000,00 
1177 13.01.27.813.018.1.170 3350.43 00  R$      35.000,00 
356 06.01.16.482.027.1.430 3390.36 00  R$      90.000,00 

1467 27.01.11.122.001.2.423 3390.39 00  R$      10.000,00 
1383 23.01.04.122.001.2.101 3390.39 00  R$      29.100,00 
111 04.01.08.243.015.1.574 4490.51 00  R$        7.710,97 
249 05.01.12.361.017.1.418 4490.51 00  R$      17.441,03 

1173 16.01.27.813.018.1.168 4490.51 00  R$      30.000,00 
TOTAL R$   668.522,00 R$    688.522,00 

 
Fontes de Recursos: 00 – Ordinário  

 
DECRETO N.º 1868/15, DE 10 DE JULHO DE 2015. 
 
“Altera o Decreto n.º 1848/15, de 02 de junho de 201 5.”  

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais,  
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D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica alterada a data de realização da II Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência para o 
dia 18 de julho de 2015. 
 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 
DECRETO N° 1869/15, DE 10 DEJULHO DE 2015. 

 
“Convoca a X Conferência Municipal de Assistência S ocial e dá outras providências.” 

 
 O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Fica convocada a X Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema central “Consolidar o SUAS de 
vez rumo a 2026” e lema “Pacto Republicano no SUAS rumo a 2026: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, etapa 
preparatória da X Conferência Nacional de Assistência Social, em conformidade com a Portaria Conjunta n.º 01, de 09 de 
fevereiro de 2015, expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS. 

 
Art. 2º - A X Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nos dias 10 e 11 de julho, no Teatro Escola 

Marlice Margarida Ferreira da Cunha, localizado na Av. Marinho Hemetério de Oliveira, s/nº, Vila Pacaembu, Queimados/RJ, 
obedecendo ao cronograma da comissão organizadora municipal do evento.  

 
Parágrafo único - Os usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, terão o direito de participar, na 

condição de delegado da referida conferência. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta de recursos próprios da dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. 
 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data da publicação. 

 
 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
P R E F E I T O 

 
 

Despachos do Prefeito 
 
Processo nº. 2550/2015/05 
AUTORIZO, na forma da Lei, a cessão com permuta da servidora JUCIARA PACHECO RODRIGUES, Professora II, 
matrícula nº 6504/81, entre a servidora CHRISTIANA ALEXANDRE LAGE, Professora II, matrícula nº. 9930, pelo período de 
1 ano (doze meses), prorrogável, de acordo com (art. 2º, I da Lei 1117/12), e que a mesma poderá ser suspensa a qualquer 
tempo (art. 7º da Lei 1117/12), para desempenhar suas atividades institucionais junto ao Município de Belford Roxo. 
Publique-se: 
À SEMAD, com vistas ao DRH, para as devidas anotações.  

Queimados, 9 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 
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Prefeito 
 
 
Processo nº. 4322/2014/05  
Com base na solicitação, às fls. 14, AUTORIZO, na forma da Lei, o desfazimento da cessão com permuta entre a servidora 
do Município de Queimados, NILZETE DAS NEVES DE ALMEIDA, Professora II, matrícula nº 3301/41, e a servidora, do 
Município de Nova Iguaçu, CLAUDIA BELO DA SILVA, Professora II, matrícula nº. 10/696.876-2, com fulcro no art. 7º da Lei 
1117/12, a contar de 10/3/2015. 
Publique-se: 
À SEMAD, com vistas ao DRH, para as devidas anotações.  
Após, arquivamento. 

Queimados, 9 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo n.º 5142/2015/09 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 44/45, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do 
artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8666/93. 
HOMOLOGO o procedimento referente à contratação de empresa de serviços e fornecimento de alimentação para a 
Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada nos dias 10 e 11 de julho de 2015, no Teatro DA Escola 
Municipal Metodista, assim atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.   
ADJUDICO  o objeto consignado à empresa PARISI LANCHES E GRILL LTDA ME, CNPJ Nº. 18.303.699 /0001-24, no valor 
de R$ 7.933,75 (sete mil novecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, com vistas a DCF, para emissão de NAD, Nota de Empenho. 
Após, ao SIGFIS, para providências cabíveis.  

Queimados, 10 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 13/0208/15                                                                                         
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 132/135, AUTORIZO, na forma da Lei, o Repasse 
Financeiro no valor de R$ 2.620.825,00 (dois milhões seiscentos e vinte mil oitocentos e vinte e cinco reais), em favor do 
Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2015, em cumprimento ao que determina a Emenda Constitucional 
nº. 29, de 13/09/00. 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, para prosseguimento. 

                                        Queimados, 10 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 1653/2015/02                                                                    
Requerente: Adriano de Carvalho Castilho. 
Com base no parecer da Procuradoria Geral de Município, às fls. 67, INDEFIRO o pedido da isenção, com fulcro no art. 168 
da Lei Complementar nº 001/95. 
Publique-se. 
Ao Protocolo Geral, para ciência da requerente. 

Queimados, 10 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Atos do Controlador Geral do Município 
 

Processo: 3799/2015/24. 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 ao servidor 
EUCLYDES DE AGUIAR FILHO – MAT. 8657/61, através do processo n.º 2115/2015/24, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). 

AIR DE ABREU 
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Controlador Geral do Município 
 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 
 

Queimados, 10 de julho de 2015. 
Ato Nº 013/PREVIQUEIMADOS/2015 
 

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do s Servidores Públicos do Município de 
Queimados – PREVIQUEIMADOS, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com art. 58 inciso VII, da Lei nº 
596 de 26 de dezembro de 2002. 

 
Informa à todos os beneficiários deste PREVIQUEIMADOS, bem como servidores da Prefeitura Municipal de Queimados e 
aos demais interessados, que por motivo de reparo na rede elétrica, informado através de comunicado pela Concessionária 
Light, no dia 13/07/2015 o expediente neste Instituto será das 14:00h às 17:00h. 
 

MARCELO DA SILVA FERNANDES 
DIRETOR – PRESIDENTE 

PREVIQUEIMADOS 
Matr.7106/41 

 

Atos da Secretária Municipal de Assistência Social 
 

PORTARIA Nº 008/ 2015, 10 DE JULHO DE 2015. 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 
  RESOLVE: 
  
Designar os servidores Valéria Consuelo Leite Cordeiro, matrícula nº 10.599/01, assessora técnica, Heitor Teixeira Rosa da 
Silva, mat. 11.928/01, Diretor Executivo do Fundo Municipal de Assistência Social e Janaína dos Santos Rodrigues Bastos de 
Souza, mat. 6287/11, assistente social, para compor a Comissão Especial de Projetos, em conformidade com as Resoluções 
nº 16 e 18, ambas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, publicadas no Diário Oficial 
de Queimados nº 595 e 604, respectivamente.  

 
ANA PAULA PONTES ROSALINO 

Secretária Municipal de Assistência Social de Queimados 
 

Atos da Secretária Municipal de Administração 
 
Licenças e afastamentos 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:  
 
Conceder licença maternidade as servidoras em confo rmidade com o art. 75 Seção X, Lei 1060 de 22 de de zembro de 
2011 e com base no resultado da perícia médica: 
 
PORTARIA Nº 800/SEMAD/2015. JAQUELINE COSTA GOMES PEREIRA, Orientadora Pedagógi ca, SEMED, mat. 
11456/01, 120 (cento e vinte) dias a contar de 15/12/2014 a 13/04/2015. Após este período a requerente poderá solicitar 
licença amamentação. Processo 11240/2014/05. 
 
PORTARIA Nº 801/SEMAD/2015. ANGELICA DOS SANTOS MARQUES BARBOSA, Professor II, SEMED, mat. 6146/8, 
120 (cento e vinte) dias a contar de 18/10/2014 a 14/02/2015. Após este período a requerente poderá solicitar licença 
amamentação. Processo 10533/2014/05. 
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PORTARIA Nº 802/SEMAD/2015. ELISANGELA CORREIA MONTEIRO, Auxiliar Administrativ o, SEMFAPLAN, mat. 
2828/21, 120 (cento e vinte) dias a contar de 26/05/2015 a 22/09/2015. Após este período a requerente poderá solicitar 
licença amamentação. Processo 4439/2015/02. 
 
Conceder licença maternidade a servidora em conform idade com o art. 95 Seção X, Lei 1060 de 22 de deze mbro de 
2011 e com base no resultado da perícia médica: 
 
PORTARIA Nº 803/SEMAD/2015. SILVIA COSTA GODOY DA SILVA, Psicóloga, SEMUS, mat.  12194/01, 90 (noventa) 
dias a contar de 29/04/2015 a 27/07/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.                               
Processo 3505/2015/06. 
 
Conceder licença inicial para aleitamento materno à  servidora em conformidade com o art. 94 § 4º, da Lei 1060 de 22 
de dezembro de 2011 e com base no resultado da Perí cia Médica: 
 
PORTARIA N.° 804/SEMAD/2015 . JAQUELINE COSTA GOMES PEREIRA, Orientadora Pedagó gica, SEMED, mat. 
11456/01, 30 (trinta) dias a contar de 14/04/2015 a 13/05/2015. Após este período a servidora deverá retornar a novo exame 
pericial.  Processo: 11240/2014/05.  
 
Prorrogar licença para aleitamento materno à servid ora em conformidade com o art. 94 § 4º, da Lei 1060  de 22 de 
dezembro de 2011 e com base no resultado da Perícia  Médica: 
 
PORTARIA N.° 805/SEMAD/2015 . JAQUELINE COSTA GOMES PEREIRA, Orientadora Pedagó gica, SEMED, mat. 
11456/01, 30 (trinta) dias a contar de 14/05/2015 a 12/06/2015. Após este período a servidora deverá retornar a novo exame 
pericial.  Processo: 11240/2014/05.  
 
PORTARIA N.° 806/SEMAD/2015 . JAQUELINE COSTA GOMES PEREIRA, Orientadora Pedagó gica, SEMED, mat. 
11456/01, 30 (trinta) dias a contar de 13/06/2015 a 12/07/2015. Após este período a servidora deverá retornar ao trabalho.                        
Processo: 11240/2014/05.  
 
Conceder licença inicial para aleitamento materno à  servidora em conformidade com o art. 94 § 4º, da Lei 1060 de 22 
de dezembro de 2011 e com base no resultado da Perí cia Médica: 
 
PORTARIA N.° 807/SEMAD/2015 . ANGELICA DOS SANTOS MARQUES BARBOSA, Professor II , SEMED, mat. 6146/8, 
30 (trinta) dias a contar de 15/02/2015 a 16/03/2015. Após este período a servidora deverá retornar ao trabalho.  Processo: 
10533/2014/05  
 
LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 
Conceder licença inicial por motivo de doença em pe ssoa da família aos servidores em conformidade com o art. 75 
II, Lei 1060 de 22  dezembro de 2011 e com  base no  resultado da perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 808/SEMAD/2015.  LEDA GENAZIO GOMES DE SOUZA, Professor II, SEMED, matrícula 11347/01, 08 
(oito) dias a contar de 01/06/2015 a 08/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.    Processo: 
4194/2015/05 
 
PORTARIA N.° 809/SEMAD/2015.  ISABELA FERRARI LEMOS, Assistente Social, SEMAS, matrícula 12188/01, 21 (vinte 
e um) dias a contar de 16/06/2015 a 06/07/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.    Processo: 
5228/2015/09 
 
PORTARIA N.° 810/SEMAD/2015.  SIMONE FLORENZANO MACIEL DE OLIVEIRA, Professor II , SEMED, matrícula 
11056/01, 07 (sete) dias a contar de 15/06/2015 a 21/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.   
Processo: 5229/2015/05 
 
PORTARIA N.° 811/SEMAD/2015.  ALESSANDRA CRISTINE FERNANDES, Supervisora Escolar , SEMED, matrícula 
11654/01, 12 (doze) dias a contar de 20/05/2015 a 31/05/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.  
Processo: 4183/2015/05 
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PORTARIA N.° 812/SEMAD/2015.  WALLACE SOUZA DA SILVA, Professor II, SEMED, matrícula 11330/01, 16 
(dezesseis) dias a contar de 05/05/2015 a 21/05/2015. Após este período o requerente deverá gozar licença nojo por óbito 
da mãe.  Processo: 3410/2015/05 
 
PORTARIA N.° 813/SEMAD/2015.  MARIA DE LOURDES VIEIRA ZAVIER DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, PGM, 
matrícula 4446/61, 30 (trinta) dias a contar de 30/05/2015 a 28/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar a 
novo exame pericial.   Processo: 4218/2015/08 
 
Prorrogar licença por motivo de doença em pessoa da  família a servidora em conformidade com o art. 75 II, Lei 1060 
de 22  dezembro de 2011 e com  base no resultado da  perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 814/SEMAD/2015.  MARIA DE LOURDES VIEIRA ZAVIER DA SILVA, Auxiliar de Serviços Gerais, PGM, 
matrícula 4446/61, 30 (trinta) dias a contar de 29/06/2015 a 28/07/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao 
trabalho. Processo: 4218/2015/08 
 
Conceder licença inicial por motivo de doença em pe ssoa da família a servidora em conformidade com o a rt. 75 II, 
Lei 1060 de 22  dezembro de 2011 e com  base no res ultado da perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 815/SEMAD/2015.  MARIA DE FATIMA FERREIRA RANQUINE, Professor II, S EMED, matrícula 6055/01, 
30 (trinta) dias a contar de 15/05/2015 a 13/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar a novo exame pericial.     
Processo: 3880/2015/05 
 
Prorrogar licença por motivo de doença em pessoa da  família a servidora em conformidade com o art. 75 II, Lei 1060 
de 22  dezembro de 2011 e com  base no resultado da  perícia médica:    
 
PORTARIA N.°816 /SEMAD/2015.  MARIA DE FATIMA FERREIRA RANQUINE, Professor II, S EMED, matrícula 6055/01, 1 
(um) dia a contar de 14/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.  Processo: 3880/2015/05 
Conceder licença inicial por motivo de doença em pe ssoa da família a servidora em conformidade com o a rt. 75 II, 
Lei 1060 de 22  dezembro de 2011 e com  base no res ultado da perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 817/SEMAD/2015.  MARIA DE FATIMA FERREIRA RANQUINE, Professor II, S EMED, matrícula 10954/01, 
30 (trinta) dias a contar de 15/05/2015 a 13/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar a novo exame pericial.                                
Processo: 3879/2015/05 
 
Prorrogar licença por motivo de doença em pessoa da  família a servidora em conformidade com o art. 75 II, Lei 1060 
de 22  dezembro de 2011 e com  base no resultado da  perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 818/SEMAD/2015.  MARIA DE FATIMA FERREIRA RANQUINE, Professor II, S EMED, matrícula 10954/01, 
1 (um) dia a contar de 14/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.  Processo: 3879/2015/05 
 
Conceder licença inicial por motivo de doença em pe ssoa da família a servidora em conformidade com o a rt. 75 II, 
Lei 1060 de 22  dezembro de 2011 e com  base no res ultado da perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 819/SEMAD/2015.  MARIA APARECIDA SAPPI DE ALMEIDA, Professor II, SE MED, matrícula 4629/91, 30 
(trinta) dias a contar de 21/05/2015 a 19/06/2015. Após este período a requerente deverá retornar a novo exame pericial.  
Processo: 4273/2015/05 
 
Prorrogar licença por motivo de doença em pessoa da  família a servidora em conformidade com o art. 75 II, Lei 1060 
de 22  dezembro de 2011 e com  base no resultado da  perícia médica:    
 
PORTARIA N.° 820/SEMAD/2015.  MARIA APARECIDA SAPPI DE ALMEIDA, Professor II, SE MED, matrícula 4629/91, 30 
(trinta) dias a contar de 20/06/2015 a 19/07/2015. Após este período a requerente deverá retornar ao trabalho.          
Processo: 4273/2015/05 
 
PATERNIDADE 
Conceder licença paternidade ao servidor em conform idade com o art. 97, Lei 1060 de 22 de dezembro de 2011: 



  
 

 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

    

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 
 
Nº. 610 - Sexta - feira, 10 de Julho de 2015 - Ano 03 - Página 9 
 

  
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 821/SEMAD/2014. PHILIPPE FERNANDES SANTOS DA INVENÇÃO, Agente Admin istrativo, SEMAS, 
mat. 12239/01, 15 (quinze) dias a contar de 05/05/2015 a 19/05/2015. Após este período o requerente deverá retornar ao 
trabalho. Processo: 4487/2015/09. 

Adm. Andreia Regilayne Resende Gonçalves 
Secretária Municipal de Administração 

 

Atos do Secretário Municipal de Ordem Pública 
 
PORTARIA Nº 001/SEMOP/2015.  
 
O Secretário Municipal de Ordem Pública, no uso de suas atribuições legais, 

 RESOLVE:  
 
Artigo 1º - Fica designada a Servidora TATIANE DOS SANTOS DA SILVA  – Chefe do Setor de Recepção – Matrícula 
9981/02 para proceder ao levantamento de bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Queimados 
no âmbito da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP. 
 
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.  
 

Queimados, 28 de maio de 2015.  
EDMILSON GOMES FERREIRA 

Secretário Municipal de Ordem Pública 
 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE S AÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 26/06/2014. 
Às dezessete horas e cinquenta 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 Valdisia Catarina, membro da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 
do dia 27/03/2014. 2) Aprovação da Ata da Reunião E xtraordinária do dia 03/04/2014. 3) Apresentação do  Projeto de 
Reestruturação da Farmácia Pública do Município de Queimados. 4) Convocação do Programa de Saúde do 
Trabalhador do Município de Queimados para apresent ação de suas atividades realizadas com suas devidas  
comprovações. 5) Cisbaf. 6) Informes. 7) Assuntos G erais. Seguiu para o 1 item de pauta, Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária do dia 27/03/2014, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros pre sentes, conforme constam 
assinaturas no livro de presença. Seguiu para o 2 item de pauta, Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 
03/04/2014, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros pre sentes, conforme constam assinaturas no livro de 
presença. Seguiu para o 3 item de pauta Apresentação do Projeto de Reestruturação da Farmácia Pública do Município de 
Queimados, com a Coordenadora Glayds vou fazer um breve relato do diagnóstico que fizemos sobre as farmácias, 
deparamos com uma estrutura muito frágil, a farmácia que tem em frente a Prefeitura, o medicamento é um do item na saúde 
pública muito cobrado através de lei, essa farmácia é totalmente fora dos requisitos mínimos para funcionar, não estantes 
necessárias, a temperatura não é adequada, é hoje existe uma Resolução da Vigilância Sanitária dos requisitos mínimos 
para uma farmácia estar funcionando, por isso eu só trouxe essa planta baixa e estar faltando a estruturar da loja, fomos em 
buscar de um local que tivesse no mínimo de qualidade, achamos uma loja situada na Rua da Serrinha é uma loja grande, 
tem uma calçada grande isso é importante para questões dos idosos e também pode fazer uma rampa de acesso na verdade 
só tem o projeto no papel e tem muita coisa para fazer e para facilitar o atendimento para o munícipe. Conselheira Penha 
disse: a minha critica é em relação ao material que foi entregue aos conselheiros com simplesmente uma folha com a planta 
baixa, parece que o conselho não é um órgão deliberativo, que assina, que referenda, infelizmente a gestão estar pecando, e 
se a explicação fosse pelo o data show a visão teria sido outra, em minha opinião ficar até difícil para o conselho opinar só 
com esse papel apresentado. Conselheira Silvane disse: na pauta está Apresentação do Projeto de Reestruturação da 
Farmácia Pública do Município de Queimados, quando leio projeto imagino que vai ter uma Introdução, Objetivo, Conclusão e 
eu participei da reunião da comissão executiva quando o item entrou em pauta eu perguntei para a funcionária Valquíria se já 
tinha o material para os conselheiros analisar e ela respondeu que não e foi entregue ontem via e-mail no dia 25/06/2014. 
Conselheiro Venicio disse: realmente está difícil de entender, no diz se é aluguel ou não se for aluguel qual vai ser o custeio 
mensal, não tem o teor de todo o projeto, o endereço se todos os munícipes vão ter fácil acesso e condições, o conselho de 
saúde tem que acompanhar esse projeto e deliberar, acredito que uma comissão terá que ir ao local. Conselheiro Josué 
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disse: nessa planta não diz as metragem da estrutura, o conselho não acompanhou nada. Munícipe Iris disse: esse material 
é um rascunho e tem que ser projeto com todas as especificações técnicas. Conselheira Catarina disse: depois do exposto 
da plenária querem um projeto mais elaborado e com todas as especificações técnicas e depois retornar o item de pauta. 
Coordenadora Glayds disse: peço desculpas a todos acho que eu tenha subestimado, eu anotei todas as falas e quero 
convidar vocês para visitar o almoxarifado da farmácia e também marcar uma data para visitar a loja que será a farmácia 
municipal e trago na próxima reunião as alterações. Conselheira Penha disse: gostei quando você falou que subestimou, 
esse conselho mudou e vamos mudar mais ainda, nós realmente queremos um projeto elaborado. Subsecretária Rosane 
disse: a Glayds trouxe uma proposta de como seria a farmácia para melhorar o atendimento, na próxima reunião trazer o 
projeto mais elaborado. Glayds disse: eu sempre montei projeto, esse papel não é só o que tenho, tenho o projeto de 
estrutura física, do RH, da dispensação, quando digo que subestimei pelo o fato de não ter juntado tudo com a planta, posso 
juntar e apresentar aqui. Membro da Comissão Executiva Catarina disse: diante do exposto coloca em regime de votação, 
quem aprovar que esse item volte na Reunião Ordinár ia de Julho com o projeto elaborado, sendo aprovada  por 
unanimidade dos conselheiros presentes, conforme co nstam assinaturas no livro de presença. E agora passo a 
reunião para o Coordenador da Executiva Rodrigo. Seguiu para 4 item de pauta Convocação do Programa de Saúde do 
Trabalhador do Município de Queimados para apresentação de suas atividades realizadas com suas devidas comprovações, 
Coordenador da Executiva Rodrigo disse: essa pauta foi solicitado pela a Comissão Executiva além de estarmos chamando 
todos os programas para saber de todas as ações, e recebemos dois documentos do PST solicitando correções do Plano de 
Ação apresentado dia 27/03/2014, e o Coordenador Arouca está pedindo que o conselho apontasse as correções,mas isso 
não é o papel do conselho. Coordenador Arouca disse: desde ano passado estamos vindo no conselho para aprovação, não 
tem tempo de anotar nada, fala atrás de fala, por isso solicitei as correções, e recebemos essa convocação pedindo para 
apresentar as ações com as devidas comprovações, não ficou muito claro isso que comprovações, tudo de documento, fotos 
não vou poder apresentar porque não tenho o data show, toda minha rotina de trabalho tiro foto, tudo para apresentar é uma 
ação de vigilância, fiscalização, apesar do plano não ter sido aprovado, as ações da saúde do trabalhador e em cima desse 
plano que estamos norteando nossos trabalhos durante o ano para cumprir essas demandas, tive acesso a ata do dia 
27/03/2014 e não constava  a legislação, uma formatação, valores. Então como não vou poder apresentar vou ler as ações, 
esse plano de ação de 2014 foi constituído até pela experiência do ano anterior com uma composição de equipe, como a 
CIST, o CEREST Regional, Equipe PST, todos estão envolvidos em reuniões posso comprovar porque tenho uma lista de 
presença, foi visto nessas reuniões as contratações para a saúde do trabalhador para desenvolver um trabalho de mais 
qualidade que seria um médico de trabalho e um técnico de segurança de trabalho, foi feito uma solicitação para esses 
profissionais, e a capacitação da nossa rede também é ação de saúde do trabalhador que estamos nós desenvolvendo 
temos na nossa rede sentinela que é a UPA e no mês de março desenvolvemos capacitações para que possa ter um olhar 
mais atento aos acidentes de trabalho, também fizemos capacitações para os gestores da Unidade Básica e seria importante 
capacitar os próprios funcionários das unidades. Aperfeiçoamento técnico da equipe saúde do trabalhador recorremos ao 
Cerest tem essa prerrogativa de estar dando capacitação e estruturas técnicas já temos uma conversa verbal, mas vamos 
oficializar, a questão da vigilância da pesquisa de campo a saúde do trabalhador viu a importância de buscar um olhar de 
conhecer seu território, e vamos fazer uma capacitação na Secretaria de Educação com os professores. Eu e o Marco 
Antonio estamos concluindo no final de julho uma especialização de saúde do trabalhador na Fiocruz o meu trabalho e em 
cima desses trabalhadores que são os professores e vamos estar iniciando a pesquisa de campo através de entrevista, 
análise dessas entrevista eu vejo isso aqui no município como uma ação pioneira.Uma das ações que foi citado na 
construção do plano é a sensibilização  dos profissionais nas unidades de saúde, na verdade se dar na medida que fizemos 
a capacitação é com as informações técnicas. Outra ação é identificada a partir do cadastro da vigilância sanitária, empresas 
que trabalham com benzeno, agrotóxico, sílica, chumbo amianto, mercúrio e cromo, quando identificamos quem manipula e 
trabalhar com esses tipos. São essas ações que estão no plano de ação que já estamos executando e outros que estão por 
vim. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: todas as atas estão a disposição  de qualquer pessoa, desde que faça parte 
do conselho ou pode solicitar e sendo que você não fez isso conseguiu através  do Marco Antonio e te deu erradamente, 
estrutura para apresentação toda vez que qualquer setor de saúde tiver pautado e só fazer  a solicitação do equipamento. 
Sobre o cadastro das empresas é legal aproveitar o cadastro da vigilância, mas é mais importante aproveitar o cadastro da 
fazenda, porque toda empresa que implanta no município passa pela fazenda. Conselheira Penha disse: quando solicitamos 
a pauta por causa da sua persistência de mandar que o conselho enviasse as correções, como você está com a ata e só 
procurar. Você disse que tenha parceria com a Fiocruz, também colocou que o Cerest era parceiro só que o Cerest é gestor, 
você não mencionou o conselho gestor, nem colocou o sindicato aonde nos reunimos para reunião da CIST que é parceria, 
não colocou a questão da CIST de articulação que nasceu no conselho que cabe ao programa mapear os sindicatos nos 
municípios, e faltou mencionar o decreto. Quem ganhar para fazer tem que obrigação de fazer, o município está crescendo e 
precisa ter uma boa atuação, o município tem uma legislação ótima, tem a criação do núcleo saúde do servidor só precisa 
ser melhorado e atualizado, o programa de saúde do trabalhador é exclusivo para fazer saúde dos trabalhadores dos 
moradores no município. E a pauta de hoje era para saber quantas notificações o programa fez nesse período do inicio do 
ano até agora, quantos atendimentos a saúde do trabalhador encaminhou e de que forma encaminhou, em Outubro vai fazer 
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2 (dois) anos com esse Plano de Ação. O município tem que mandar 2 (dois) representantes para GT da Saúde do 
Trabalhador, porque no GT tem que idealizar, buscar parcerias e até hoje não tirou esses representantes. Hoje a plenária 
queria ouvir as atividades com as devidas comprovações, vai ficar devendo isso. Conselheiro Venicio disse: o que está 
acontecendo hoje estar na conta do Prefeito e a Secretaria de Saúde, quanto tempo que o conselho vem falando do Plano de 
Ação vem e volta, hoje fiquei sem entender nada foi uma mistura de Plano de Ação com a atividade está difícil, a ata do dia 
27/03/2014 na linha 234 o Coordenador da Executiva Rodrigo disse: então o item vai passar para aprovação e voltar em 
pauta mediante o parecer da Comissão, o Coordenador Arouca procurar a comissão e fazer as adequações. E isso não foi 
feito, então espero que não chegue o dia VII Conferência e esse plano não tenha sido aprovado pelo o conselho. Conselheira 
Silvane disse: para mi o Plano de Ação já deu o que tinha que dar, teve oficinas só para trabalhar essa questão do plano de 
ação como elaborar eu participei de duas, o programa tem equipe para fazer o que foi falado nas oficinas. Quando um 
programa é convocado para falar das atividades não pode falar verbalmente, tem que ter algo escrito para não surgi 
nenhuma dúvida, contradições, trazer cópias antes para a plenária acompanhar, fazer um relatório com todas as atividades, 
capacitações, uma apresentação no slide para que todos possam visualizar. Munícipe Iris da Conceição disse: ficou acertado 
com o Coordenador Arouca faria as correções, pegava o áudio e fazia, na sua explanação você colocou o problema da sílica 
temos que ter o diagnóstico das indústrias de Queimados seria interessante fazer isso. Conselheiro Josué disse: uma coisa 
que me preocupa um Plano de Ação que não foi aprovado, mas está sendo utilizado. Conselheiro Campo disse: existe no 
município o sindicato dos transportes, trabalho com 439 empresas nos municípios de Queimados e Japeri todas elas passam 
trimestral para o sindicato tudo que acontece na saúde do trabalhador e repasso para o Ministério do Trabalho, e até hoje a 
Secretaria de Saúde não pediu qualquer relatório ao sindicato sobre a saúde do trabalhador. Coordenador Arouca disse: 
Campos têm toda razão o sindicato pode ser um parceiro muito importante, porque saúde do trabalhador sem trabalhador, 
em relação às ações executadas me pautei no plano de ação durante o ano. Conselheira Fatima disse: o plano ficar vai e 
volta e sendo que é uma coisa tão simples e sentar com a comissão e fazer todas as adequações com todas as legislações. 
Coordenador Arouca disse: no entendimento agora o memorando deveria ter sido encaminhado para a comissão, poderia ter 
sido uma boa vontade de o conselho ter entregado as alterações. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: diante do 
exposto, coloco em regime de votação quem aprovar q ue em 90 dias até a Reunião Ordinária de Setembro f aça as 
correções,  sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros pre sentes, conforme constam assinaturas no livro de 
presença. Seguiu para o 5 item de pauta foi retirado de pauta, pois não teve nenhum representante do CISBAF para fazer a 
apresentação. Seguiu para os Informes, Coordenador da Executiva Rodrigo informo que vai ser realizada duas ações de 
saúde no dia 30/06/2014 nos bairros Camões e Três Fontes, vou pedir ao conselho faça parte. Seguiu para os Assuntos 
Gerais. Conselheira Penha disse: sobre a Captar a gestão está devendo o contrato e a renovação do contrato mal feito, mal 
elaborado, foi vergonhoso o conselho ter aprovado esse contrato, liguei para Captar de Nova Iguaçu nem eles sabe do 
contrato, também questionei a questão do décimo terceiro dos agentes de saúde falaram que só paga o que a prefeitura 
mandar, outra situação é da Bom Pastor tem um telefone da ambulância ligamos várias vezes e só dar caixa postal, fomos 
na SAMU estava trancado não tinha ninguém e sendo que foi passado que a gestante poderia ligar para esses números e 
isso não é verdade, cobrei o posicionamento da Secretária Fátima em relação a maternidade e disse que estava em 
andamento, e que o Prefeito não tinha conseguido falar com o novo Secretário Estadual de Saúde. Conselheira Silvane 
disse: até agora não posicionamento da gestão em relação a Bom Pastor, se estão falando em qualidade de saúde e 
inadmissível a pessoa trabalhar nas condições que está algumas ESF, está errado de colocar uma unidade em local 
inadequado. Conselheiro Josué disse: quem administra a ESF é uma cooperativa então é só convocar para reunião. 
Munícipe Iris da Conceição disse: a Secretária de Saúde Fátima tem que convocar a contratante para saber se está 
repassando ou não, e sobre a Bom Pastor foi publicado uma resolução, ficou acordado que teria uma reunião para 
referenciar onde iria as grávidas, então estão brigando de fazer gestão, vejo que tem que marcar uma reunião extraordinária. 
Conselheira Penha disse: a reunião extraordinária vai ser marcada para o dia 01/07/2014 para falar sobre Casa de Saúde 
Nova Bom Pastor e sobre a dispensação dos medicamentos, vão estar presente o Controlador, Procurador do Município, a 
Vilma do Fundo Municipal, a Glayds Coordenadora da Farmácia e a Secretaria de Saúde. Sem mais a tratar, encerrou-se a 
reunião às dez horas e vinte 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. 
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