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Atos do Prefeito 
 
DECRETO N.º 1876/15, DE 22 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$ 1.080.000,00 (um milhão 

e oitenta mil reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de 
Obras, da Secretaria Municipal de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de 
Comunicação, 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.° 5946/2015/02. 
 
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 

104 04.01.04.122.022.1.216 4490.51 00 R$     530.000,00  
074 03.01.04.122.001.2.234 3390.47 00 R$     550.000,00  
131 04.01.15.451.022.1.218 4490.51 00  R$     530.000,00 
024 01.01.04.122.001.2.109 3390.39 00  R$       33.000,00 

1221 19.01.04.122.001.2.100 3390.39 00  R$         4.945,00 
1390 23.01.04.122.034.1.503 3390.39 00  R$       10.000,00 
1381 23.01.04.122.001.2.101 3390.30 00  R$         2.055,00 
652 10.01.15.451.006.1.152 4490.61 00  R$     500.000,00 

TOTAL R$  1.080.000,00 R$  1.080.000,00 
 

Fontes de Recursos: 00 – Ordinário 

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 
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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 
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$    668.522,00 

 
Fontes de Recursos: 00 – Ordinário  

 
(Publicado no D.O.Q nº 610 de 10 de julho de 2015 e  republicado por erro material) 
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O Prefeito Municipal de Queimados no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido   

RESOLVE: 

PORTARIA N°529/15.  Cessar os efeitos da Portaria nº. 259/12, que designou o servidor Fernando Saramago Hess, 
matrícula 11814/01, como Tomador de Adiantamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. (processo nº. 
13/1110/2015) 
 
PORTARIA N°530/15.  Designar a servidora Kátia Regina Frederiques Faustino, matrícula 8423/91, como Tomadora de 
Adiantamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. (processo nº. 13/1110/2015) 
 
PORTARIA N°531/15.  EXONERAR a servidora MARIA HELENA DE MIRANDA, matrícula nº10095/01, do cargo em 
comissão de Assessora Técnica, CC2, GAP, a contar de 22/07/2015. 
 
PORTARIA N°532/15.  EXONERAR o servidor HERMAN CARVALHO DA SILVA PAMPHILE, matrícula nº10811/01, do cargo 
em comissão de Coordenador de Assuntos para Juventude, CC3, GAP, a contar de 21/07/2015. 
 
PORTARIA N°533/15.  NOMEAR a senhora CARLA MARIA DIAS REZENDE CRESPO, no cargo em comissão de Assessora 
Técnica, CC2, GAP, a contar de 22/07/2015, cargo antes ocupado pela servidora MARIA HELENA DE MIRANDA. 
 
PORTARIA N°534/15.  NOMEAR o senhor ANDERSON NASCIMENTO NUNES, no cargo em comissão de Coordenador de 
Assuntos para Juventude, CC3, GAP, a contar de 22 
/07/2015, cargo antes ocupado pelo servidor HERMAN CARVALHO DA SILVA PAMPHILE. 
 
PORTARIA N°535/15.  NOMEAR a senhora MARIA HELENA DE MIRANDA, no cargo em comissão de Assessora Técnica, 
CC2, SEMFAPLAN, a contar de 22/07/2015. 
 
PORTARIA N°536/15.  NOMEAR o senhor HERMAN CARVALHO DA SILVA PAMPHILE, no cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CC2, SEMFAPLAN, a contar de 22/07/2015. 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo n.º 0963/2015/03           
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município, às fls. 98/104, e da Controladoria Geral do Município, às 
fls. 105/109, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo contratual de locação de 01 (um) veículo automotor tipo 
passeio, excluindo motorista e fornecimento de combustível, para atender o Gabinete do Prefeito, por 12 (doze) meses, a 
contar de 24/07/2015. 
AUTORIZO a celebração de Termo Aditivo com a empresa ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº 
13.383.512/0001-26, totalizando o valor anual de R$ 53.452,40 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
quarenta centavos), nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, para a emissão da NAD e Nota de Empenho. 

Queimados, 22 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 8091/2013/10         
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15, julgo procedente o Auto de Infração nº. 0051/2013, de 
02/09/2013, fixando a penalidade, em relação ao art. 157 e 164 do CTMQ, em nome da empresa TNL. PCS S/A (Telemar). 
À PGM, para providências cabíveis. 

Queimados, 21 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
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Processo n.º 5489/2015/04.            
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município-PGM, às fls. 37/40, e da Controladoria Geral do Município-
CGM, às fls. 42/43, AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo do contrato para a conclusão das obras de 
Drenagem Pluvial e Pavimentação na Rua Guaramirim (lote A), e nas Ruas Nicolau, Devalice, Tânia e Guaraúna (lote B), no 
Bairro São Jorge, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28/08/2015, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 
8.666/93, sem ônus para a Administração, para eficácia do ato, faz-se necessário a observância do art. 8º, parágrafo único 
c/c art. 26, da Lei nº. 8.666/93. 
Publique-se. 
À PGM, para elaboração do Termo Contratual. 

Queimados, 22 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 8092/2013/10        
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15, julgo procedente o Auto de Infração nº. 0054/2013, de 
02/09/2013, fixando a penalidade, em relação ao art. 157 e 164 do CTMQ, em nome da empresa TNL. PCS S/A. 
À PGM, para providências cabíveis. 

Queimados, 21 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 8093/2013/10      
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 15, julgo procedente o Auto de Infração nº. 0053/2013, de 
02/09/2013, fixando a penalidade, em relação ao art. 157 e 164 do CTMQ, em nome da empresa TNL. PCS S/A. 
À PGM, para providências cabíveis. 

Queimados, 21 de julho de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Atos do Secretário Municipal do Ambiente 
 
O Secretário Municipal do Ambiente, no uso de suas atribuições em vigor; 

     RESOLVE:  

PORTARIA nº 004/SEMAM/2015. Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Queimados o DOCUMENTO DE 
AVERBAÇÃO - AVB SEMAM - 000019, BR 9 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICAS LTDA, CNPJ: 17.715.734/0001-50, que 
averba as condições de validades de número 41 e 42 a LPI SEMAM 000012 (Processo SEMAM Nº 4791/ 2013/24).  

 
PORTARIA nº 005/SEMAM/2015. Tornar pública que a GM - TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA –  
ME CNPJ: 21.931.328/0001-00, recebeu da Prefeitura Municipal de Queimados A CERTIDÃO AMBIENTAL que atesta a 
INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL  – CA-SEMAM Nº 00019 (Processo SEMAM Nº 5577/ 2015/24). Emitida em 
20 de julho de 2015, com validade por tempo indeterminado. 
 
PORTARIA nº 006/SEMAM/2015. Torna pública que a CSL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 22.414.407/0001-06, recebeu a  CERTIDÃO AMBIENTAL que atesta a INEXIGIBILIDADE 
DE LICENÇA AMBIENTAL  – CA - SEMAM Nº 00020  (Processo SEMAM Nº 5579/ 2015/24). Emitida em 20 de julho de 
2015, com validade por tempo indeterminado. 
 
 
PORTARIA nº 007/SEMAM/2015. Tornar pública que a MEDICEFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ: 
18.441.122/0001-89, recebeu a  CERTIDÃO AMBIENTAL que atesta a INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL – CA-
SEMAM Nº 00022 (Processo SEMAM Nº 5687/ 2015/24). Emitida em 20 de julho de 2015, com validade por tempo 
indeterminado. 
 
PORTARIA nº 008/SEMAM/2015. Tornar público que ADRIANA PAULINO MENDES , CPF: 079.892.417-90, recebeu a 
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO– LI 000029, para realizar obra de construção de uma (01) residência unifamiliar de 
02 pavimentos, com área total edificada de 364,90m2, sendo 162,03 m² no 1º pavimento, e 208,87 m² no 2º pavimento em 
uma área total de 812,50m².No seguinte endereço Estrada Carlos Sampaio, Lt: 22 Qd: 03 - Bairro: Vila Guimarães, no 
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município de Queimados - RJ.(Processo SEMAM Nº 6402/ 2014/24). Emitida em 14 de julho de 2015 com validade até 14 de 
Julho de 2020. 

Alexander Riboura Dornellas 
Secretário Municipal do Ambiente 

 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 

ERRATA (*) 

 

(Correção de Nome,   constante da PORTARIA Nº 003/S EMUS/15, de 21/07/15, publicado no DOQ Nº 617,  de 21/07/15) 

 
Onde se lê: 

Fernando Saramango Hess 
 
 Leia-se:   
Fernando Saramago Hess 

Queimados, 22/07/15 
Fátima Cristina Dias Sanches 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE S AÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 31/07/2014. 
Às dezoito horas do dia trinta e um do mês de julho 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) Apresentação e Avaliação do Plano Municipal de S aúde do 
Município de Queimados. 2) Apresentação, Avaliação e Aprovação do Plano de Ação de Saúde do Trabalhado r de 
2014. 3) Apresentação, Avaliação e Aprovação do Pla no de Ação de Saúde Mental de 2014. 4) Atender a So licitação 
dos Funcionários da Casa de Saúde Nova Bom Pastor. 5) Apresentação do Projeto de Adequação da Farmácia  
Municipal de Queimados. 6) Apresentação do CISBAF. 7) Votação e Eleição de dois membros do Conselho Mu nicipal 
de Saúde, para acompanhar e fiscalizar como Órgão F iscalizador do Processo Seletivo Simplificado para Agentes 
Comunitários de Saúde ( Estratégia de Saúde da Famí lia). 8) Composição para Comissão Organizadora da V II 
Conferência Municipal de Saúde de Queimados. 9) Inf ormes. 10) Assuntos Gerais. Coordenador da Executiva Rodrigo 
diz que o 1 (primeiro) item de pauta vai ser retirado de pauta e marcar uma nova data. Conselheira Amanda toma a palavra, 
não é apresentação e avaliação, e sim elaboração do novo plano, a nova data poder ser na reunião ordinária de Agosto. 
Coordenador da Executiva diz Rodrigo regime de votação, quem aprovar a retirada do item de pauta e voltar na reunião 
ordinária de Agosto, sendo aprovada por unanimidade  dos conselheiros presentes, conforme constam assin aturas 
no livro de presença . Seguiu para o 2 (segundo) item de pauta Apresentação, Avaliação e Aprovação do Plano de Ação de 
Saúde do Trabalhador de 2014, com a Coordenadora Irani aproveitou para me apresentar que agora faço parte da 
coordenação do Programa de Saúde do Trabalhador e irei apresentar o Plano de Ação de Saúde do Trabalhador de 2014, 
nosso objetivo técnico e de estar buscando a efetivação dos princípios de atenção básica, tendo como compromisso a 
Atenção Integral a Saúde do Trabalhador, com os princípios do SUS(Sistema Único de Saúde) da qualidade, Integralidade e 
Universalidade, nossas propostas dissemina praticas em Saúde do Trabalhador no SUS, através de cultura especializada na 
atenção ao processo de trabalho, doença, saúde com postura de suporte técnico e cientifico junto ao profissionais da rede do 
SUS do Município de Queimados. As ações estratégicas é implementa e alimentar o SINAN- NET(Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação) ,manter o banco de dados agravos de saúde do trabalhador da rede de atenção SUS atualizadas, 
estabelecer e divulgar o fluxo das informações sobre saúde do trabalhador é uma coisa que já está sendo feito, ampliar e 
manter parcerias estabelecidas com o CEREST- Duque de Caxias, Conselho de Saúde, Sindicatos e outros, algo que está 
sendo realizado, realizar inspeção em empresas com o risco ao trabalhador também sendo feitas, realizar capacitação e 
sensibilização dos profissionais da rede de curto, médio e longo prazo, elaborar o cenário de risco no Município de 
Queimados juntamente com a Vigilância Sanitária, Ambiental, Epimedeologica e a Rede do SUS de forma de identificar as 
empresas, os processos produtivos, a rede sentinela, organização sindical, Estratégia de Saúde da Família, afim de subsidiar 
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o planejamento das ações no Setor Técnico de Saúde do Trabalhador, realizar integração do Setor Técnico de Saúde do 
Trabalhador e da Estratégia de Saúde da Família na identificação pelos os profissionais, pelas as equipes de Atenção Básica 
de risco a saúde relacionada ao trabalho, realizar projeto em parceria com programas de erradicação do trabalho infantil, 
identificar a rede local de assistência visando promover a referência e contra referência para o atendimento, participação em 
reuniões, fóruns, seminários, oficinas, conferências, congresso e outros eventos relacionados a saúde do trabalhador 
promovido municipal, regional e nacional. Promover os encontros locais referentes às datas comemorativas e especial dia 28 
de Abril Dia Nacional em memória das vitimas de doenças ocupacionais e acidente de trabalho para trabalhadores de acordo 
com o calendário de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Participar das reuniões de Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador. Participação de projetos de comparação, prevenção e resposta rápida a emergência com produtos 
químicos perigosos com parceria com o CEREST – Duque de Caxias e Secretaria Estadual de Saúde. Sobre a notificação o 
objetivo do Setor Técnico de Saúde do Trabalhador é que toda a rede seja devidamente qualificada e sensibilizada no 
tocante as notificações compulsórias de agravo a Saúde do Trabalhador conforme a Portaria n°1271 o ban co de dados será 
alimentado do SINAN-NET e outros órgãos da Prefeitura Municipal de Queimados. O fortalecimento do controle social 
acompanha e propõe o desenvolvimento das atividades do Conselho Gestor do CEREST, garantir condições para 
participações efetivas dos conselheiros gestores de Queimados nas reuniões que são realizadas em rodízio entre os 
municípios. Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST deve ter em sua composição as entidades e gestores 
ligados a política de saúde do trabalhador e trabalhadora, com secretarias municipais de educação, meio ambiente, saúde, 
promoção social, trabalho e renda, sindicatos e outras áreas afins. Adequar à equipe técnica do Setor Técnico em Saúde do 
Trabalhador às exigências da Portaria 2728 de 11 de Novembro de 2009, contratando ou remanejando e designando 
profissionais para desenvolverem atividades na área de Saúde do trabalhador, Administrativos, Assistente Social, 
Enfermeiro, Técnico em Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho. A equipe do Programa Saúde do Trabalhador é 
subordinada a 4(quatro) vigilâncias, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador. A Saúde do 
Trabalhador tem a composição do Conselho Gestor que já foi tomado posse em 17/07/2014, essa composição trabalhar com 
4 municípios Duque de Caxias, São João de Meriti, Magé e Queimados. Conselheira Penha diz vou fazer a leitura do Parecer 
da Comissão Permanente de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do Conselho de Saúde concede parecer Favorável para 
Aprovação do Plano de Ação de Saúde do Trabalhador de 2014 do Setor Técnico em Saúde do Trabalhador. A comissão 
ressalta ainda que a nova Coordenadora do Departamento conseguisse em tempo recorde cumprir com a importante missão 
elaborar o Plano de Ação, pois através desse plano que irá fortalecer a implementação da política municipal de saúde do 
trabalhador, em apenas duas reuniões proativas da coordenadora com a comissão a Senhora Irani atendeu todas as 
colocações que o CMS de Queimados. Conselheiro Venicio perguntou: se o departamento já está articulando com os demais 
setores, conselhos e secretarias do município. Coordenadora Irani respondeu: não tive facilidade de estar articulando com os 
outros departamentos, porque só tem duas semanas que estou coordenando o setor. Conselheiro Venicio perguntou: Flávio 
queria saber como houve a transição da Coordenação do Setor Técnico, o conselho ficou empenhado 2 anos para que esse 
Plano fosse aprovado, graças ao Prefeito e a Secretaria de Saúde tirou o povo incompetente que ficou 2 anos sem fazer 
nada. Flávio respondeu: só duas semanas apenas é esse tipo de mudança não ocorre de um dia para outro essa transição. 
Conselheira Penha perguntou: estou com todo material dos Planos anteriores tem 6(seis) nomes de funcionários do setor, e 
só tem no mínimo 3(três) hoje aqui cadê o restante. Flávio respondeu: não tem 6(seis) funcionários, deve estar se referindo a 
fiscal desde de Março que foi constituída por 3( três) servidores. Conselheira Penha diz antes tinha muita gente que não 
produzia, hoje que tem que produzir tem poucos funcionários no setor. Coordenador da Executiva Rodrigo toma a palavra em 
regime de votação quem aprovar o Plano de Ação  de Saúde do Trabalhador de 2014, sendo aprovada por  
unanimidade dos conselheiros presentes, conforme co nstam assinaturas no livro de presença. Seguiu para 3 ( 
terceiro) item de pauta Apresentação, Avaliação e Aprovação do Plano de Ação de Saúde Mental de 2014, com a 
Coordenadora Tania, vou apresentar a programação algumas coisas já aconteceu e pode ser modificada com a avaliação do 
conselho, as metas estão dentro desse plano, na verdade essa programação está partindo de um plano que já aconteceu de 
2009 a 2013. A Saúde é uma produção múltipla e complexa precisa de participação ativa, vários setores, segmentos e está 
em mudança o tempo todo. A Saúde Mental faz parte da saúde também, às vezes acha que só tem transtorno mental, e 
esquece que tem problemas de coração, diabetes, ginecologista, precisa cuidar da saúde integral como qualquer pessoa. 
Objetivos: Promover a Saúde Mental, ampliar a Rede de Atenção Psicossocial essa rede é grande, formada pelo CAPS, 
CAPS, Departamento de Saúde Mental, Núcleo Álcool e Drogas, existe nessa rede outros dispositivos que fazem parte de 
Atenção Básica, Atenção Primária, as Estratégias de Saúde da Família, a própria Vigilância Epidemiológica. Temos as 
residências terapêuticas que não são programas e sim moradias para pessoas que vivem de longa internação. 
Monitoramento desrespeita ficar atento a tudo que vem para Saúde Mental financiamento, acompanhamento do que 
acontece, a programação. Temos que articular internamente entre os dispositivos, o portador precisa de posse, 
medicamentos é um sujeito que anda em todos os segmentos. As Metas Pactuadas para 2014: 2(duas) Residências 
Terapêuticas que já foi aprovado no conselho, sistematização, grupos de discussão e fóruns já começamos depois da 
Jornada da Saúde Mental saiu uma proposta para ter uma organização de fóruns, a capacitação desrespeito a quem 
trabalhar na Saúde Mental e aquelas pessoas que tem seus familiares em acompanhamento na Saúde Mental quando tem 
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fórum, congressos são informados aos parentes. Dona Esmelinda que luta com a Associação Familiares do CAPS está 
sempre propondo, trazendo informações de congresso de familiares, congresso para usuários que acontece fora do 
município. Credenciamento de leitos psiquiátricos é como não temos leitos no município é uma meta pactuada precisamos 
conseguir até o fim do ano alguma proposta referente. Adequação de dispositivo e informação as pessoas que precisam 
saber aonde vão procurar se precisar de um suporte psiquiátrico. Ações para colocar em prática: no caso das residências 
terapêuticas participamos de um senso promovido pelo o Estado para localizar onde tem paciente internado de longa data, 
teve uma equipe de desinstituicionalização que é uma equipe referenciada no CAPS do município. Alocar imóveis e contratar 
cuidador que também já passou por aprovação pelo o conselho. Uso incentivo e custeio do Fundo Municipal de Saúde 
conforme a Portaria 106 que dá diretriz para poder ter residências terapêuticas. O remajenamento do RH como estamos em 
ano eleitoral e tem uma dificuldade de contratar, foi feito o concurso a saúde mental precisa de mais psiquiátricos, mas só 
passou um profissional. Realizar um Fórum, já houve a I Jornada de Saúde Mental. Reuniões Intersetorial já estão 
acontecendo. Que essa rede de Saúde Mental integrada e articulada. Conselheira Fatima perguntou: no item das metas 
pactuadas para 2014, tenho uma preocupação porque lido direto tenho um irmão que se tratar no CAPS tem transtorno grave 
e acaba se relacionando com outros familiares, a Associação de Familiares do CAPS foi tomando eixo, depois veio o CAPSI 
e as Residências, mas é o Ambulatório às vezes por quanta de um estresse no trabalho, na família precisa de um 
atendimento de um psicólogo, assistência social, terapeuta ocupacional, o ambulatório é muito importante. Coordenadora 
Tania respondeu: o acolhimento é diário, o ambulatório trabalha com agendamento, psicólogo é uma demanda maior  que é 
diferente do médico que faz consulta, hoje temos um grande número de atendimentos no ambulatório, o protocolo de 
estratégica foi de agendar a última quarta-feira do mês para adulto e a última quinta-feira do mês para o infantil, a procura do 
ambulatório médico para infanto não é psiquiatria, é sim neuropediatra, a parte da psicologia CAPSI é porta de entrada. 
Conselheiro Venicio diz primeiramente quer ressaltar que é primeira vez no município que é colocado o plano de ação de 
saúde para apresentação é bom que significa que estamos caminhando, a comissão de saúde mental nunca avaliou o plano 
de ação de saúde nos anos anteriores  e surgiu agora que o Ministério Público da Região Metropolitana I que o plano de 
ação de saúde seja aprovado pelo o conselho, a Tania está a pouco tempo na coordenação e ela rapidamente com a equipe 
dela montaram o plano de ação de saúde, outra coisa que achei interessante que o departamento de saúde mental colocou 
os nomes de todos os funcionários, quais as atividades, relatórios, todas as ações que o dispositivo desenvolve está escrito 
detalhamento, tem fotos, gostei muito desse plano de ação ficou transparente está de parabéns o setor de saúde mental, são 
muitas ações realizadas então significa que o setor trabalha muito. Em relação ao ambulatório, devido antiga situação do 
CAPS, problema na residência terapêutica que atribuição do conselho fiscalizar a saúde municipal realmente devida às 
demandas a comissão acabou não dando muito atenção ao dispositivo do ambulatório e outros. Munícipe Iris diz minha 
preocupação era a questão do ambulatório como está sendo esse fluxo, precisar se organizar, qual é a escuta na ESF fica 
aonde o referencial, para dar suporte. Coordenadora Tania respondeu: esse desdobramento tem sido feito com a Nádia e a 
Marisa para saber como estar às demandas, não está 100% regulada, e na jornada ouvimos muitos desabafos do pessoal 
das ESF, estamos em elaboração para por em prática. Conselheira Esmelinda diz a gente como familiar de transtornos sente 
uma necessidade de um psicólogo nas nossas conversa, muitos familiares não quer participar do núcleo de família, a gente 
cobrar, mais familiares têm que participar também, porque tem que vestir a camisa juntos com o psicólogo, psiquiatria e o 
seu familiar que está precisando. Coordenador Rodrigo em regime de votação quem aprovar o Plano de Ação d e Saúde 
Mental de 2014, sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, conforme constam assinatura s no 
livro de presença. Peço a Plenária que inverta a pauta é que seja apresentado agora o Projeto de Adequação da Farmácia 
Municipal de Queimados, como hoje tem os funcionários da Bom Pastor para que eles participem desse apresentação, em 
regime de votação quem aprova a inversão de pauta, sendo aprovada por unanimidade. Seguiu para apresentação do 
Projeto de Adequação da Farmácia Municipal de Queimados, Gladys toma a palavra sou farmacêutica e coordenadora de 
farmácia, a farmácia é localizada Rua Augusto, S/Nº, Bairro Centro perto da Prefeitura, a parte farmacêutica do SUS em 
queimados foi criada ano passado dentro do organograma do município na coordenação da farmácia, ano passado a 
Secretária Fátima pediu para fazer uma avaliação no setor de medicamentos, os pontos fracos que encontramos foi em 2013 
a farmácia estava inadequada em relação às leis de vigilância e o conselho regional de farmácia, outra coisa que foi 
encontrado que não tinha nenhuma compra atualizada e oficializada que podemos utilizar para abastecer a farmácia, desde 
1998 o paciente que tem diabetes usuários de insulina tem direito a, tira de glicose, aparelho de glicose, lancetas para furar o 
dedo e seringa, é só tinha 30 pacientes com o aparelho e sendo que são 550 pacientes diabetes consideramos isso ponto 
fraco, o ponto forte que encontramos que tinha a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) já complicada 
do secretário anterior publicada em 2012 numa resolução e o almoxarifado de medicamentos também tinha uma publicação 
oficial, hoje separamos insumos e medicamentos porque antes era tudo junto, até 2012 o aparelho de glicose era comprado, 
hoje fizemos um contrato onde comprar as tiras e ganha o aparelho de glicose hoje temos 457 paciente dependente de 
insulina recebendo de forma continua e recebe as tiras trimestralmente, lancetas, seringas e a insulina. Sobre o projeto 
selecionamos novo estabelecimento, elaboramos pregão sobre medicamentos e pregão sobre tiras de glicose, implantações 
sobre pólos regionais, readequação da farmácia com objetivo de dar acesso aos medicamentos com qualidade, porque hoje 
o estabelecimento estar inadequado, nossa proposta da nova farmácia é na a Rua Dr. Carlos Alberto Rego Raposo (Rua da 
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Serrinha), nº: 100 Loja 01, perto da farmácia popular então o paciente terá fácil acesso nas duas farmácias. Conselheira 
Silvane diz como são contraditórias as coisas, o controle social fiscaliza e andado com o Venicio e tínhamos visto como 
estava à situação dessa farmácia, as condições péssimas de se trabalhar e de atender os pacientes, outra coisa enquanto 
tempo ficará pronta essa farmácia. Coordenadora Glayds respondeu com previsão de 6 meses. Conselheira Penha diz que 
essa apresentação foi bem melhor, nós podemos dar sim estipular um prazo não estender muito, quando se falar 6 meses 
com certeza vai se dar mais 6 meses depois, a comissão vai ter que estar acompanhando. Munícipe Iris diz desde a época 
estamos cobrando cadê a relação dos medicamentos, precisa deixar essa relação de forma transparente e fácil acesso. 
Conselheiro Josué perguntou não tem a grade da RENAME. Coordenadora Gladys respondeu isso tem que ser discutido em 
outro momento, o que vai ter dentro da farmácia. Coordenadora Rodrigo diz com as ressalvas que foram citadas prazo de 
execução de obra, Organograma em escalas, ter acessibilidade, o item voltará em pauta em outra reunião, mediante o 
parecer da comissão pertinente, sendo aprovada por unanimidade. Seguiu para o item de pauta Atender a Solicitação dos 
Funcionários da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, Edwirges diz que já foi falado de que nada adiantou ter vindo no 
conselho, foram de 80 a 90 funcionários estão demitidos, já teve concurso público a Bom Pastor, a maternidade vai virar 
municipal, os funcionários são moradores de queimados, pagam seus impostos, eu como já fiz parte de conselho então achei 
justo vim aqui, eu sou funcionária pública federal trabalhava na Bom Pastor porque eu gostava, sou enfermeira de coração e 
professora de enfermagem. Conselheira Catarina toma a palavra o conselho é órgão autônomo, fiscalizador propositivo e 
deliberativo, ela disse que o conselho não vai resolver quando ela falou isso eu não gostei, se eu venho pedir socorro e a 
pessoa não vai ajudar pra que eu vou perder tempo, o conselho está correndo atrás sim desde que soube do fechamento, 
não cabe ao conselho resolver problema de prestador do município, dia 25 de Junho eu encontrei o Prefeito e disse que era 
uma faltar de respeito com munícipe ao Bom Pastor fechado, e perguntei qual era o posicionamento que ele iria tomar, 
porque cabe a ele e ao Prestador, e ele disse que no máximo 20 dias iria reabrir a Bom Pastor. Funcionário Nelson diz não 
estamos aqui para desrespeitar ninguém e sim porque estamos desempregados, no dia que fechou pegou todos de surpresa 
e as grávidas se desesperaram, só queremos uma solução. Coordenador Rodrigo diz temos que diferenciar o que o conselho 
faz, gestão e prestador de serviços, cada um cumpre seu dever, desde o primeiro fechamento da casa de saúde estamos 
acompanhando o caso, a causa de vocês vai ser acolhido e buscar a melhor maneira para ajudar. Subsecretária Rosane diz 
vou começar minha fala lendo um documento que foi recebido 06 de Junho de 2014 às 16:06hs na Secretaria de Saúde 
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. Tínhamos feito uma 
reunião gestão, conselho, responsáveis da casa de saúde e a comissão de saúde da câmara de vereadores 15 dias antes do 
fechamento que buscaríamos uma proposição legal, não esperávamos esse fechamento porque nos reunimos para tentar 
uma solução, não foi a gestão que pediu para fechar, estamos arrasados, nossos munícipes vão onde ter bebê, estamos 
preocupados com vocês que estão desempregados , para todos nós foi uma surpresa,a nossa proposta é municipalizar, a 
gente queria locar mas legalmente eles tem dividas que impedem isso, precisamos fazer um inventário, e para preencher as 
vagas acabamos de fazer um concurso público pela força da lei precisamos chamar o pessoal do concurso , fizemos 
inúmeros esforços  para não fechar. Munícipe Iris diz tivemos uma reunião na câmara com todos responsáveis para tentar 
uma solução, já sabíamos que a Bom Pastor tinha problema administrativos, na realidade quem roeu a corda deixar bem 
claro foi a direção da Bom Pastor, e o dono nunca deu as caras e sim representante, quem saiu perdendo foram os 
munícipes. Conselheira Penha tenho uma proposta de tirar uma comissão junto com o conselho para estar acompanhando e 
vamos chegar em alguma solução. Conselheiro Venicio diz mais uma vez acontece essa fatalidade no município de 
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Queimados, o conselho de saúde se reuniu com o Prefeito, com a Secretária de Saúde ficaram iguais uns doidos, ressalto 
aqui a criação de uma comissão, temos que acolher essa proposta, um caminho tem que ter basta todos ter boa vontade, o 
jurídico da saúde tem que achar um caminho pela lei vigente. Conselheira Silvane diz foi um erro muito grande quando a 
vigilância estadual fechou a Bom Pastor e não sei quem foi lá e reabriu, e agora nesse fechamento foi passado para vocês 
que o Prefeito fechou, ele não tem esse poder de fechar e sabemos que a Prefeitura estava correta com a conveniada, agora 
hoje aonde as grávidas irão ganhar seus bebês. Edwirges toma a palavra e diz quando a ANVISA fechou a Bom Pastor, a 
Casa de Saúde fez toda suas adequações e foi feito, hoje o fechamento foi pela a parte administrativa. Conselheira Maria 
Ramos minha preocupação é com esse agravante demitiram, e os responsáveis pela Bom Pastor não serão atuados pelos 
os danos causados, deixaram de prestar serviços ao município. Coordenador Rodrigo disse temos dois pontos da questão, 
primeiro ponto que o responsável da empresa tem que arcar com todos os direitos perante vocês que trabalhavam lá, 
segundo ponto é a proposta do conselho que seja feita uma comissão com representantes da Bom Pastor e o Conselho de 
Saúde, vamos elaborar essa comissão agora juntamente com Comissão Permanente de Saúde do Trabalhador e RH do 
Conselho Municipal de Saúde, ficou decidido os representantes da Casa de Saúde Nova Bom Pastor Edwirges Lopes 
Batista,Rosana Lopes Ribeiro Soares,Nelson Carvalho de Oliveira,Célia Baptista Salbueno e Rosimere Maria de Jesus Silva. 
Quero agradecer a presença dos funcionários da Casa de Saúde Bom Pastor. Seguiu para Apresentação do CISBAF, 
Coordenador Rodrigo diz que o CISBAF enviou um email em atendimento do Oficio circular n°023 informo q ue em relação de 
compromisso profissionais e pessoais, não poderei comparecer e que seja marcada numa reunião posterior, vamos reiterar a 
solicitação do CISBAF. Seguiu para Votação e Eleição de dois membros do Conselho Municipal de Saúde, para acompanhar 
e fiscalizar como Órgão Fiscalizador do Processo Seletivo Simplificado para Agentes Comunitários de Saúde (Estratégia de 
Saúde da Família) e foram decididos os Conselheiros Maria Ramos e Avelino para Acompanhar e Fiscalizar esse processo. 
Seguiu para Composição para Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de Saúde de Queimados e Comissões 
especificas: Comissão de Comunicação e Mobilização : Avelino de Almeida Filho – Usuário, Maria Ramos da Graça Rocha 
– Usuário, Jéssica dos Santos Moreira – Gestor. Comissão de Orçamento e Finanças : Rodrigo Auni Machado – Gestor, 
Josué Silva da Costa – Usuário, Maria Ramos da Graça Rocha – Usuário e Marcela Santos Freire – Profissional. Comissão 
de Documentação : Valdisia Catarina Ribeiro de Melo – Usuário, Josué Silva da Costa – Usuário, Maria da Penha Oliveira – 
Profissional e Marcela Santos Freire – Profissional. Comissão Organizadora : Silvane Ribeiro Eneas do Nascimento – 
Usuário, Marco Venicio dos Santos – Usuário, Valdisia Catarina Ribeiro de Melo – Usuário, Maria da Penha Oliveira – 
Profissional e Rodrigo Auni Machado – Gestor. Seguiu para os Informes: Rodrigo informou a Reunião do Fórum dia 
01/08/2014 às 10 hs no município de Mesquita. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte e duas horas e dez 
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 
 

 

 

 


