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Atos do Prefeito 

 
LEI Nº 1251/15, DE 15 DE JULHO DE 2015. 

 
“Aprova o Plano Municipal de Educação - PME e dá ou tras providências.” 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu 

SANCIONO a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da 
publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal e na 
Lei Federal nº 13.005/14. 

 
Art. 2º - São diretrizes do PME: 
 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto Nominal do Município - PIBN, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 
padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental; 
XI - erradicação de todas as formas de discriminação. 
 
Art. 3º - As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não 

haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 
 
Art. 4º - As metas previstas no Anexo desta Lei tiveram como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, o IBGE Cidades, o QEDU, o Observatório do PNE, o 
SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e os dados estatísticos do Município, 
disponíveis na data da publicação desta Lei. 

 
Art. 5º - A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 

avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 
 
I - Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 
II - Comissão de Educação da Câmara de Vereadores; 
III - Conselho Municipal de Educação - CME; 
IV - Comissão Coordenadora para Revisão do Plano Municipal de Educação. 
 
§ 1º - Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 
 
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; 
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II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das 
metas; 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 
 
§ 2º - A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PME e 

poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. 
 
Art. 6º - O Município promoverá a realização de conferências municipais de educação, sempre que solicitado pela 

União, até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação – PME, em atendimento ao art. 6º da Lei Federal nº 
13.005/14. 

 
Art. 7º - O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado, visando ao alcance das metas e à 

implementação das estratégias objeto deste Plano. 
 
§ 1º - Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas 

previstas neste PME. 
 
§ 2º - O sistema municipal de ensino criará mecanismos para o acompanhamento da consecução das metas deste 

PME. 
 
Art. 8º - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município serão formulados de 

maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste 
PME, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 
Art. 9º - O Município poderá utilizar os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica como 

fonte de informação para implementar e orientar as políticas públicas educacionais. 
 
Art. 10 - Fica revogada a Lei nº 972/09, de 24 de dezembro de 2009. 
 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
P R E F E I T OANEXO  

 
 
 

META 1 
META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste PME. 
 
Estratégias: 
1.1) Construir, reformar, ampliar e prover com recursos próprios e em regime de colaboração, até o final da vigência deste 
PME, espaços adequados em todas as instituições que atendam a Educação Infantil, em conformidade com padrões 
arquitetônicos do MEC, respeitando as normas de acessibilidade, as especificidades geográficas e culturais locais; 
 
1.2) Assegurar espaços lúdicos de interatividade em todas as Instituições que atendam a Educação Infantil, tais como: 
brinquedoteca, cantos do faz de conta, bibliotecas infantis e parques infantis no prazo máximo de 05 (cinco) anos; 
 
1.3) Assegurar a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no prazo máximo de 05 (cinco) anos a partir da 
vigência do Plano; 
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1.4) Assegurar o cumprimento da legislação vigente quanto à oferta da Educação Infantil nas Instituições públicas e privadas 
do Município de Queimados, ampliando o quadro de funcionários efetivos para o setor que responde pela fiscalização e 
acompanhamento destas instituições; 
 
1.5) Realizar anualmente a chamada pública para matrícula das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos assegurando o controle 
da frequência em parceria com o Ministério Público e demais instituições interessadas, conscientizando as famílias da 
necessidade de procurarem as instituições devidamente regularizadas para efetivarem as matrículas; 
 
1.6) Instituir, na rede pública municipal, no prazo de 01 (um) ano da aprovação deste PME, um programa de formação 
continuada para os professores da Educação Infantil, dentro da carga horária, a fim de propor novas estratégias que 
possibilitem inovar e qualificar o trabalho pedagógico realizado nesta etapa, considerando o desenvolvimento integral do 
aluno e suas especificidades; 
 
1.7) Implementar, até o segundo ano de vigência deste PME, Comissão de Avaliação da Educação Infantil, e outros 
mecanismos, para realização de avaliação a cada 02 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 
aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
 
1.8) Implementar programas intersetoriais de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde, assistência social e cultura, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 05 (cinco) anos de idade; 
 
1.9) Viabilizar, até o final da vigência deste PME, o acesso à educação infantil no sistema municipal de ensino em tempo 
integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, sendo atendidos as estratégias 1.1 e 1.2, e conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
 
1.10) Implementar e garantir em até 05 (cinco) anos, a partir da vigência deste PME, um sistema informatizado em rede entre 
as escolas e a Secretaria Municipal de Educação, para preenchimento de vagas na Pré-escola; 
 
1.11) Assegurar e garantir a todas as Unidades Escolares que atendam a Educação Infantil a manutenção e qualidade dos 
espaços externos e brinquedos de parques sempre que necessário, atendendo as solicitações da Comunidade Escolar; 
 
1.12) Garantir, até o final da vigência deste PME, que todas as turmas de Pré-Escolar da rede municipal de ensino tenham 
pelo menos um auxiliar, contratado por concurso público, atuando junto ao professor regente; 
 
1.13) Realizar anualmente, a partir da vigência deste PME, levantamento e publicação da demanda municipal para a Pré-
Escola. 
 

META 2 
META 2 - Universalizar o Ensino Fundamental de Nove Anos para população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos, garantindo 
que os alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
 
Estratégias: 
2.1) Ampliar as estratégias de monitoramento que possibilitem o acompanhamento individual da aprendizagem dos alunos 
em todas as escolas da rede municipal; 
 
2.2) Promover as formulações periódicas dos projetos pedagógicos das unidades escolares públicas e privadas, com base 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos e contexto local; 
 
2.3) Ajustar no Sistema Municipal de Ensino, até o final da vigência deste PME, o número de alunos por professor, 
garantindo a qualidade do processo ensino-aprendizagem em conformidade com Diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação; 
 
2.4) Implantar e garantir o funcionamento de programas e projetos de Correção de Fluxo Escolar no Sistema Municipal de 
Ensino, reduzindo as taxas de reprovação, abandono escolar e distorção idade-ano, em todas as escolas, sem prejuízo da 
aprendizagem, na vigência deste PME; 
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2.5) Garantir no Sistema Municipal de Ensino, até o final da vigência deste PME, padrões de qualidade, baseados nos 
Programas Nacionais, para a igualdade de condições, acesso e permanência dos alunos na escola; 
 
2.6) Aprimorar o acompanhamento e apoio das atividades educativas desenvolvidas nas escolas do sistema municipal de 
ensino, em regime de colaboração com os diferentes segmentos, através do Departamento de Educação da SEMED, a partir 
da vigência deste PME; 
 
2.7) Garantir, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, salas de leitura ou biblioteca em todas as escolas municipais, em 
espaço adequado ao número de alunos de cada turma, com suporte técnico-pedagógico e profissionais que atuem 
exclusivamente nestes espaços, estimulando a leitura no processo ensino e aprendizagem; 
 
2.8) Garantir e ampliar, até o final da vigência deste PME, política de formação continuada de professores e demais 
profissionais da educação a partir de parcerias com os Programas de Formação; 
 
2.9) Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as Secretarias de Assistência Social, Saúde, 
Conselho Tutelar e órgão de proteção a Criança e Adolescente, a partir da vigência deste PME; 
 
2.10) Fortalecer o monitoramento do acesso e da permanência do aluno na escola, por parte dos beneficiários de programas 
de transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência, garantindo apoio à aprendizagem, 
estimulando o acompanhamento por parte dos pais e/ou responsáveis; 
 
2.11) Implantar e garantir Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino Fundamental, até o final de 2016, de maneira a 
assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, adequadas às Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental quanto à indicação dos Direitos e Objetivos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento; 
 
2.12) Garantir, até o final de vigência deste PME, espaços, mobiliários e recursos adequados para o Sistema Municipal de 
Ensino, para atendimento aos alunos a partir dos 06 (seis) anos, incluindo aqueles com necessidades especiais; 
 
2.13) Implantar, com apoio/parceria da Secretaria Municipal de Educação, em até 2 (dois) anos de vigência deste PME, 
projetos educativos que fortaleçam a relação família/ escola/comunidade, visando a melhoria do ensino e aprendizagem; 
 
2.14) Garantir, em até 05 (cinco) anos, a implementação de laboratórios de informática em todas as escolas, com suporte de 
professor especializado, estimulando o uso de ferramentas pedagógicas, de forma inovadora, no processo ensino e 
aprendizagem; 
 
2.15) Garantir, até o final da vigência deste PME, a oferta do Ensino Fundamental, anos iniciais, para 100% das populações 
urbana, de campo, quilombola, indígena e em vulnerabilidade social nas próprias comunidades, ampliando a oferta para os 
anos finais; 
 
2.16) Intensificar ações em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Ministério Público visando 
a redução do abandono escolar dos alunos do Ensino Fundamental, a partir da vigência deste PME; 
 
2.17) Assegurar e estimular práticas pedagógicas no sistema de ensino municipal, com a utilização de recursos didático-
pedagógicos que garantam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, com a colaboração de toda a 
Comunidade Escolar, a partir da vigência deste PME; 
 
2.18) Garantir intérprete de Libras e transcritor do sistema Braile, nas escolas do Sistema Municipal de Ensino que efetivarem 
matrícula de alunos com deficiência auditiva e/ou visual; 
 
2.19) Definir e executar, em até 2 (dois) anos de vigência deste PME, Diretrizes Municipais para a política de formação 
continuada na modalidade de Educação Especial para professores e demais profissionais da educação do Ensino 
Fundamental; 
 
2.20) Garantir padrões de qualidade adequando as salas de aula ao número de alunos por turma e à oferta de recursos 
pedagógicos diversos, a fim de assegurar aprendizagem em consonância com os anos de escolaridade, conforme Diretrizes 
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e Orientações Curriculares Nacionais para os alunos do Ensino Fundamental, no prazo de 05 (cinco) anos a contar da 
vigência deste PME; 
 
2.21) Garantir aulas de Educação Física, com professor habilitado, em todas as turmas da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, até o final de vigência deste PME. 
 

META 3 
META 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 
elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento). 
 
Estratégias: 
3.1) Fortalecer o Ensino Fundamental visando: 
a) Fortalecer o desenvolvimento da escrita e interpretação; 
b) Proporcionar ao aluno atividades extracurriculares, enfocando a linguagem audiovisual; 
c) Propor atividades extracurriculares dentro da unidade escolar; 
d) Criar uma agenda municipal de eventos com subsídios específicos. 
 
3.2) Trabalhar junto a Associações Comerciais, Industriais e de Serviços para: 
a) Buscar parcerias para o estabelecimento do primeiro emprego junto às empresas e indústrias inseridas dentro do 
município; 
b) Estabelecer convênio com o órgão municipal responsável pelo desenvolvimento Econômico do Município para a busca de 
oportunidades profissionais para o aluno de Ensino Médio. 
c) Propor cursos politécnicos direcionados para as diversas áreas do mercado de trabalho. 
 
3.3) Inserir a realidade virtual no âmbito escolar com recursos próprios e em regime de colaboração, até o final da vigência 
deste PME; 
 
3.4) Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os 
serviços de assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à juventude. 
 

META 4 
META 4 - Universalizar, durante o prazo de vigência deste plano, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, nas classes especiais, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, garantindo a inclusão 
pedagógica. 
 
Estratégias: 
4.1) Articular e consolidar, junto ao Município, parcerias com as áreas de saúde e assistência, atuação com interface a todos 
os Programas e Políticas oferecidos pelo Município; 
 
4.2) Garantir as parcerias com as secretarias SEMUS, SEMAS e setores afins, através do Núcleo de Atenção ao Estudante 
(NAE) e outros programas e políticas do município para o atendimento aos alunos com deficiência, com transtornos globais 
no desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, matriculados na educação do Município de Queimados; 
 
4.3) Ampliar em dois anos, a partir da vigência deste PME, como parte de formação em serviço, a oferta de cursos sobre a 
atuação com educandos público-alvo da Educação Especial, para todos os profissionais que atuam na Educação Básica; 
 
4.4) Garantir em 03 (três) anos, através de parceria com a Secretaria de Saúde, a aplicação de testes de acuidade visual e 
auditiva em todas as escolas da rede municipal de ensino, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado aos 
alunos, integrando o órgão da escola ao serviço de saúde; 
 
4.5) Ampliar progressivamente o atendimento aos alunos da educação infantil e ensino fundamental, com deficiência, 
incluídos nas classes regulares da rede de ensino municipal, de forma a favorecer e apoiar a inclusão, fornecendo-lhes o 
apoio adicional de que precisam em sala de recursos e atendimento educacional especializado, preferencialmente em sua 
escola de origem; 
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4.6) Tornar disponíveis, em até 04 (quatro) anos a partir da vigência deste PME, livros didáticos bilíngues (Língua 
Portuguesa/LIBRAS) para alunos surdos, e livros falados, em braile e em caracteres ampliados, para todos os alunos cegos 
e para os de visão subnormal da rede municipal de ensino, através de parceria com o MEC e com organizações não 
governamentais; 
 
4.7) Equipar, progressivamente, as escolas de educação básica do sistema municipal de ensino, que atendam educandos 
surdos, cegos, cego-surdos e com visão subnormal, com tecnologias assistivas e comunicação alternativa e ampliada que 
facilitem a aprendizagem; 
 
4.8) Oferecer formação continuada visando o manejo das tecnologias assistivas para profissionais que atuem no 
Atendimento Educacional Especializado e para o educador que atua na rede regular de ensino; 
 
4.9) Implantar em até 03 (três) anos e universalizar em até 06 (seis) anos, o ensino da Língua Brasileira de Sinais para os 
alunos surdos, para seus familiares e profissionais da unidade escolar do sistema municipal de ensino; 
 
4.10) Ampliar e garantir em até 05 (cinco) anos a partir da vigência deste PME, os padrões de acessibilidade das escolas 
para o recebimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, observando as orientações nacionais para a 
acessibilidade, segundo Decreto No 5.296/04; 
 
4.11) Garantir, até o final da vigência deste PME, transporte escolar acessível aos alunos que apresentarem dificuldade de 
locomoção e assegurar acompanhantes para os alunos com necessidades educacionais especiais; 
 
4.12) Assegurar a inclusão educacional no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares sinalizando, no registro 
textual, o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos quanto: aos recursos disponíveis, à oferta de 
formação aos professores em exercício, à existência de salas de recursos multifuncionais e ao atendimento educacional 
especializado oferecido aos educandos; 
 
4.13) Promoção de ações articuladas destinadas à educação especial, junto aos órgãos municipais e em parceria com 
organizações governamentais e não-governamentais, buscando estabelecer mecanismos de cooperação com a política de 
educação para o trabalho e o desenvolvimento de programas de qualificação profissional para os alunos com deficiência, 
objetivando sua inserção no mercado de trabalho; 
 
4.14) Garantir, no prazo de 04 (quatro) anos a partir da vigência deste PME, o atendimento educacional domiciliar e 
hospitalar aos alunos de educação básica que estejam impossibilitados de frequentar a escola, do sistema municipal de 
ensino, por motivo de doença ou necessidades especiais temporários, mediante identificação e comprovação da 
necessidade, disponibilizando um profissional para esta finalidade; 
 
4.15) Assegurar que os profissionais que atuem na educação especial sejam especializados, e incentivar que ampliem a 
formação inicial quando em exercício em Sala de Recursos Multifuncionais; 
 
4.16) Elaborar e desenvolver políticas educacionais em consonância com a legislação em vigor, visando garantir atendimento 
aos educandos com deficiência, com transtornos globais no desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação;  
 
4.17) Implantar no sistema municipal de ensino, em até 05 (cinco) anos a partir da vigência do PME, o cargo de professor 
mediador pedagógico, selecionado por concurso público; 
 
4.18) Promover, no prazo de 02 (dois) anos, concurso público para Intérpretes de LIBRAS e Cuidador de alunos com 
deficiência, para atuação nas instituições do sistema de ensino municipal. Excepcionalmente, dentro do prazo estipulado e 
em casos emergenciais, a função poderá ser exercida por profissional da educação municipal concursado, habilitado e em 
exercício na rede de ensino. 
 
4.19) Implantar, no prazo de 01 (um) ano, fórum com representação de órgãos governamentais e não governamentais e de 
segmentos de estudantes, responsáveis e professores(as), para acompanhamento do cumprimento das metas do PME, 
durante a sua vigência; 
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4.20) Implantar, ampliar e implementar até 03(três) anos a partir da vigência deste PME, os centros de atendimentos 
educacionais especializados, visando atendimento multidisciplinar e interdisciplinar aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, bem como, o cumprimento das legislações 
vigentes relacionadas a este público; 
 
4.21) Criar, em articulação intersetorial com organizações governamentais e não governamentais, programas e campanhas 
para a conscientização dos direitos e deveres de estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, bem como, superação a situações de discriminação, promovendo a eliminação de 
barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação, a partir do primeiro ano de vigência do PME; 
 
4.22) Desenvolver articulação com as Instituições de Ensino e Pesquisa voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, 
bem como das condições de acessibilidade dos(as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, em até 02 (dois) anos, a partir da vigência deste PME; 
 
4.23) Garantir, a partir da vigência deste PME, a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social, urbanismo e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de identificar, encaminhar e 
desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência, especificidades linguísticas e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa 
etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 
 
4.24) Promover audiências e atividades públicas de discussão sobre educação especial, educação inclusiva e educação 
bilíngue, em espaços com acessibilidade arquitetônica, a fim de favorecer a participação das pessoas com deficiências, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, das famílias, dos profissionais da educação e 
da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo, durante a vigência do PME; 
 
4.25) Promover ações que garantam a execução do Plano Educacional Individualizado (PEI) para estudantes com 
deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades; 
 
4.26) Implantar em até 05 (cinco) anos e universalizar em até 10 (dez) anos, o ensino de Braile para os alunos cegos e com 
baixa visão, bem como para seus familiares e profissionais da unidade escolar; 
 
4.27) Identificar o público-alvo da Educação Especial através de ações intersetoriais, com instituições governamentais e não 
governamentais, para registro da demanda e avaliação educacional dos educandos desta modalidade de ensino no 
município; 
 
4.28) Garantir o acesso, a construção e a manutenção de materiais pedagógicos voltados para um ensino que contemple as 
especificidades no Atendimento Educacional Especializado e em classe regular; 
 
4.29) Garantir que o material institucional do governo municipal assegure a acessibilidade às pessoas com deficiência; 
 
 

META 5 
META 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 
 
Estratégias: 
5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as 
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) professores(as) alfabetizadores, e apoio 
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças do Sistema Municipal de Ensino. 
 
5.2) Colaborar com a união na aplicação de instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano; 
 
5.3) Desenvolver, garantir e acompanhar em até 05 (cinco) anos a partir da vigência deste PME, o funcionamento de 
laboratórios de informática no Sistema Municipal de Ensino, para a utilização de tecnologias e programas educacionais 
voltados para a alfabetização e o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que favoreçam a alfabetização, a 
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melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, assegurada a diversidade de métodos e a proposta pedagógica 
municipal; 
 
5.4) Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes com vulnerabilidade 
social, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem 
o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas; 
 
5.5) Promover, estimular e garantir, em até 05 (cinco) anos, a partir da vigência deste PME, a formação continuada de 
professores(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a alfabetização; 
 
5.6) Apoiar e garantir, em até 05 (cinco) anos, a partir da vigência deste PME, a alfabetização das pessoas com deficiência, 
considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de 
terminalidade temporal; 
 
5.7) Assegurar condições efetivas de ensino-aprendizagem, até o final da vigência deste PME, nos primeiros três anos de 
escolaridade, levando em conta o caráter processual da avaliação e as necessidades de intervenção na prática pedagógica 
com vistas a uma educação de qualidade; 
 
5.8) Implantar sistema de informação educacional para acompanhamento, monitoramento e avaliação da alfabetização 
municipal, até o final da vigência deste PME. 
 
5.9) Garantir, até o final da vigência deste PME, a presença de um Psicopedagogo concursado, em cada Unidade Escolar, 
contribuindo para o processo de ensino aprendizagem; 
 
5.10) Garantir a promoção da Arte, Música, Dança, Teatro e Informática, visando o desenvolvimento global do educando nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 
 
5.11) Instituir, em até 6 anos de vigência deste PME, instrumentos próprios de avaliação e monitoramento do Sistema 
Municipal de Educação, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os educandos até o terceiro ano do 
Ensino Fundamental. 
 

META 6 
META 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (setenta por cento) das escolas públicas com estruturas 
física e profissional adequadas para realização de diferentes atividades de forma a atender, pelo menos, 25% (cinquenta por 
cento) dos(as) alunos(as) da educação básica do Sistema municipal de Ensino, até o final da vigência deste PME. 
 
Estratégias: 
6.1) Promover, implementar e garantir até o final de vigência deste PME, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica 
no Sistema Municipal de Ensino em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 
progressiva da jornada em uma única escola, garantindo os aspectos estruturais, as demandas e peculiaridades das 
unidades escolares. 
 
6.2) Aderir, quando oferecido em regime de colaboração, a programa nacional de ampliação, reestruturação e manutenção 
das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção 
de material didático e de formação de recursos humanos para a Educação em tempo integral, devendo as obras realizadas 
nas escolas serem fiscalizadas por órgãos competentes, acompanhados por profissionais pedagógicos, garantindo a 
adequação do espaço físico e mobiliário ao público atendido. 
 
6.3) Atender às escolas do campo, de comunidades indígenas, quilombolas e com vulnerabilidade social em até 5 (cinco) 
anos a partir da vigência deste PME, na oferta de Educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais; 
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6.4) Garantir, progressivamente, até o final da vigência deste PME, a Educação em tempo integral para pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na faixa etária de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais, prioritariamente na própria escola. 
 
6.5) Assegurar a aplicação de gratuidade de que trata o art. 13 da Lei 12-101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de 
ampliação da jornada escolar de alunos(as) das escolas da rede municipal de ensino, de forma concomitante e em 
articulação com a rede municipal de ensino. 
 

META 7 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais nacionais para o IDEB:  
           

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do E.F. 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do E.F. 5,2 5,5 5,7 6,0 

 
Estratégias: 
7.1) Orientar e garantir o cumprimento das políticas públicas na rede municipal de ensino, de forma a buscar atingir as metas 
do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da 
aprendizagem, até o último ano de vigência deste PME. 
 
7.2) Garantir transporte acessível e gratuito, em até 4 (quatro) anos a partir da vigência deste PME, para todos os estudantes 
na faixa etária da Educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, atendendo 
aos princípios básicos de segurança e às normas de acessibilidade, visando assegurar a segurança das crianças, a redução 
da evasão escolar e do tempo médio de deslocamento nas áreas urbanas e de campo. 
 
7.3) Desenvolver pesquisas e aplicar modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, quilombolas, 
indígenas e de vulnerabilidade social, em até 3 (três) anos a partir da vigência deste PME. que considerem as 
especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais. 
 
7.4) Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de 
alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública de Educação 
Básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. 
 
7.5) Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, 
esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos imediatamente, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática 
esportiva em quadra poliesportiva coberta dentro da escola, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de 
ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência, até o final de vigência deste PME. 
 
7.6) Prover e garantir em até 5 (cinco) anos a partir da vigência deste PME equipamentos e recursos tecnológicos digitais 
para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da Educação Básica, criando inclusive 
mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições 
educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 
 
7.7) Desenvolver em até 5 (cinco) anos a partir da vigência deste PME, currículos e propostas pedagógicas específicas para 
Educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades tradicionais, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua 
materna de cada comunidade. 
 
7.8) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno da Educação Básica garantindo acesso universal ao 
material didático-escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde; 
 
7.9) Articular os programas sociais das diversas Secretarias do governo municipal, em apoio integral às famílias, para 
melhoria da qualidade educacional: 
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-saúde; 
-trabalho e emprego; 
-assistência social; 
-esporte e cultura. 
 
7.10) Estabelecer padrões e parâmetros de qualidade para a educação básica pública, valorizando a dimensão humana, com 
base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura e localização geográfica 
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 
principalmente em relação ao quantitativo de alunos por turma, obedecendo as Diretrizes Nacionais de Educação. 
 
7.11) Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros do Governo 
Municipal à escola do Sistema Municipal de Ensino, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos, visando a ampliação da transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática, a partir da 
vigência do PME. 
 
7.12) Valorizar o currículo escolar como ferramenta democrática e participativa para elevar a qualidade de ensino, a partir da 
vigência deste PME. 
 
7.13) Garantir a democratização do processo de elaboração da proposta curricular municipal, articulado aos descritores 
nacionais que embasam as avaliações externas, adequando-o às exigências e necessidades locais, transformando o 
currículo em ferramenta para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

META 8 
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 
(doze) anos de estudo no último ano da vigência deste Plano, para as populações em situação de vulnerabilidade e 
populações do campo, da região de menor escolaridade no município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 
igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. 
 
Estratégias: 
8.1) Desenvolver e institucionalizar no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, programas e tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento individualizado e para recuperação e progressão parcial, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais referenciados, até o final da vigência deste PME; 
 
8.2) Implementar e executar políticas para a educação de jovens e adultos - EJA, fortalecendo esta modalidade de ensino, 
para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-ano de escolaridade, 
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial, em até 3 (três) 
anos da vigência deste PME; 
 
8.3) Fomentar a divulgação junto aos Sistemas de Ensino, à sociedade civil, aos órgãos de comunicação de massa e mídias 
sociais, dos exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio, garantida sua gratuidade aos que dela 
fizerem jus; 
 
8.4) Garantir a expansão de parcerias para oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades públicas 
de forma concomitante e/ou subsequente ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais 
considerados, incentivando também a participação das instituições e entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, em até 3 (três) anos da vigência deste PME; 
 
8.5) Promover, em até 3(três) anos da vigência deste PME, em parceria com as áreas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais 
considerados, a identificação de motivos de absenteísmo e, em regime de colaboração com o Estado, promover ações para 
a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 
estudantes na rede pública regular de ensino; 
 
8.6) Desenvolver, em parceria com órgãos municipais, políticas públicas voltadas para a assistência social, saúde e proteção 
à juventude, destinadas aos segmentos populacionais considerados, em até 3 (três) anos da vigência deste PME. 
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8.7)Identificar, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, os segmentos populacionais considerados através de ações 
intersetoriais, com instituições governamentais e não governamentais, para a avaliação das demandas e registro do 
quantitativo destes segmentos no município.  
 

META 9 
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco 
décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste Plano, superar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 
Estratégias: 
9.1) Implantar, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, um Programa de Alfabetização próprio do município para 
atender jovens e adultos não alfabetizados, garantindo acesso e o pleno desenvolvimento. 
 
9.2) Garantir em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, mecanismos de monitoramento do acesso e permanência do 
aluno da EJA na escola, para o efetivo apoio à aprendizagem, estimulando a ampliação do atendimento desses estudantes 
na rede pública regular de ensino. 
 
9.3) Incentivar e realizar, em até 1 (um) ano da vigência deste PME, a busca ativa de jovens adultos e idosos pertencentes 
aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde, órgãos governamentais 
e não governamentais. 
 
9.4) Assegurar em até 3 (três) anos da vigência deste PME, a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, nos horários 
diurno e noturno. 
 
9.5) Realizar, a partir de 1 (um) ano da vigência deste PME, chamadas públicas regulares para a educação de jovens e 
adultos em parceria com organizações governamentais, não governamentais e sociedade civil. 
 
9.6) Considerar nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas 
para minimizar o analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais, atividades recreativas, culturais e esportivas à 
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiências dos idosos e à inclusão 
dos temas de envelhecimento e da velhice nas escolas. 
 
9.7) Garantir, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, a oferta da EJA diurno a fim de atender o público impossibilitado 
de frequentar o horário noturno. 
 
9.8) Oferecer, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, atendimento específico aos alunos da EJA com deficiência, 
possibilitando o acesso às Salas de Recursos e às alternativas pedagógicas recomendadas para o favorecimento da inclusão 
dos educandos nas classes regulares. 
 
9.9) Estimular e garantir, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, que instituições de ensino superior e órgãos 
governamentais ofereçam cursos dirigidos à terceira idade, no município. 
 

META 10 
Oferecer no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos - EJA, nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional. 
 
Estratégias: 
10.1) Articular políticas de EJA às políticas sociais voltadas para o mundo do trabalho, saúde e geração de emprego e renda, 
até o final da vigência deste PME; 
 
10.2) Estabelecer, em até 3 (três) anos da vigência deste PME, políticas para a implantação da educação profissional; 
 
10.3) Promover, em até 3 (três) anos da vigência deste PME, ações que integrem o ensino profissionalizante junto a setores 
produtivos, estabelecendo parcerias com as empresas do comércio e indústrias de Queimados e entorno, de modo a ofertar 
estágios e oportunidades para os alunos. 
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10.4) Estabelecer, em até 3 (três) anos da vigência deste PME, políticas públicas que facilitem parcerias com entidades da 
sociedade civil, na realização de projetos para a educação de jovens e adultos, para o aproveitamento dos espaços ociosos 
da comunidade, potencializando o trabalho comunitário; 
 
10.5) Assegurar e garantir, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, a produção de material didático, o desenvolvimento 
de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a 
formação continuada de docentes das redes públicas e privadas, que atuam na educação de jovens e adultos, articulada à 
educação profissional; 
 
10.6) Aderir, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante, ou outros 
programas públicos, em regime de colaboração, que compreendam ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico, contribuindo na garantia do acesso, da permanência, da aprendizagem e da conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos, articulada a educação profissional; 
 
10.7) Implantar e implementar, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, mecanismos de reconhecimento de saberes 
dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular entre os cursos de formação inicial e 
continuada e os cursos técnicos de nível médio. 
 

META 11 
Estimular as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, até o último ano de vigência do PME, assegurando 
a qualidade da oferta a toda demanda existente e expansão de pelo menos 50% (cinquenta por cento) no segmento público. 
 
Estratégias: 
11.1) Fortalecer, em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, a parceria com o Estado para a oferta de Educação 
Profissional, a partir do diagnóstico das matrículas e demanda existente, garantindo progressivo acesso; 
 
11.2) Integrar, em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, aos currículos da EJA cursos de formação inicial e continuada 
que incluam a Educação Profissional; 
 
11.3) Identificar em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, junto ao Estado a demanda de Educação Profissional; 
 
11.4) Estabelecer parcerias com o Sistema S (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT), promovendo a criação de pólos no 
município, a fim de que os alunos integrem sua formação à Educação Profissional, presencial ou na modalidade de 
Educação à distância (EAD); 
 
11.5) Instituir a Orientação Profissional no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, com vistas à informação e às escolhas dos 
cursos de ensino médio geral ou técnicos integrados e concomitantes na sequência dos estudos da educação básica, a ser 
realizada por parcerias com instituições sediadas no Município e entorno. 
 
11.6) Orientar os alunos da EJA municipal para a matrícula no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) fundamental e médio; 
 
11.7) Fomentar conforme a demanda o número de unidades da CETEP (Centro de Educação Tecnológica e Profissional) e 
CVT (Curso de Vocação Tecnológica); 
 

META 12 
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos e fomentar a criação de Universidades Públicas. 
 
Estratégias: 
12.1) Estimular a todos os estudantes e profissionais de educação das redes de ensino municipal e privada, através de 
palestras e ampla divulgação, a matrícula na educação superior da população a partir dos 18 (dezoito) anos; 
 
12.2) Implantar, em até 3 (três) anos da vigência deste PME, a parceria com a União, da Universidade Aberta do Brasil, 
considerando a densidade populacional, a população na idade de referência e observadas as características regionais; 
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12.3) Estimular, através da criação de parcerias, o aumento da oferta de estágio como parte da formação na educação 
superior; 
 
12.4) Fomentar e realizar estudos e pesquisas, em parceria com universidades públicas e outras instituições, que analisem a 
articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e 
culturais do Município; 
 
12.5) Divulgar os programas do governo federal de financiamento do ensino superior, como o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 
 
12.6) Mapear e registrar, em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, a demanda e fomentar a oferta de formação de 
pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas diversas áreas de conhecimento, considerando as 
necessidades do desenvolvimento do município, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 
 
12.7) Desenvolver programas e projetos de pesquisa e cooperação técnica para a identificação e atendimento de demandas 
do município em diferentes áreas; 
 
12.8) Impulsionar e apoiar a oferta de educação superior pública e gratuita, dentro do município, voltada prioritariamente para 
a formação de professores para a educação básica, visando superar o déficit de formação dos profissionais da educação; 
 
12.9) Estabelecer parceria com a União e o Estado para criação de Universidades Públicas com cursos presenciais e na 
modalidade EAD, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME; 
 
12.10) Realizar, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, parceria com o Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
para instalação de um pólo do Consórcio CEDERJ no município; 
 
12.11) Ampliar, garantir e estimular a instalação de cursos pré vestibular social, a partir de parceria com o Estado; 
 
12.12) Assegurar a parceria do governo Municipal com o governo Federal para a implantação de, no mínimo, 02 (duas) 
universidades públicas além do sistema conveniado do CEDERJ, até o último ano de vigência do PME; 
 
 

META 13 
Incentivar a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
Educação Superior, elevando a qualidade. 
 
Estratégias: 
13.1) Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, através de parceria com o Sistema 
Municipal de Ensino para realização de pesquisas, estágios e ações colaborativas; 
 
13.2) Estabelecer parcerias com Instituições e universidades públicas, para elevar o padrão de qualidade das instituições de 
educação do município, através de realização de pesquisas científicas articulando programas de pós-graduação stricto 
sensu; 
 
13.3) Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com vistas a potencializar a 
atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado; 
 

META 14 
Elevar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação de pelo menos 75 (setenta e 
cinco) mestres a partir do sexto ano da vigência deste PME, e de 20 (vinte) doutores até o final da vigência deste PME; 
 
Estratégias: 
14.1) Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES e a Coordenação de Formação Continuada e Pesquisa Educacional da Secretaria Municipal de Educação, 
estabelecendo parcerias com universidades públicas; 
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14.2) Criar, em até 1 (um) ano da vigência deste PME, a Coordenação de Formação Continuada e Pesquisa Educacional e 
incentivar a formação continuada dos profissionais de educação no nível de Pós-graduação; 
 
14.3) Divulgar amplamente cursos de Pós-Graduação; 
 
14.4) Estimular e incentivar que o professor da rede municipal de ensino realize mestrado e doutorado em universidade 
pública, favorecendo sua permanência no curso; 
 
14.5) Fomentar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias 
de educação à distância, até o final da vigência deste PME; 
 
14.6) Consolidar, em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, através da Coordenação de Formação Continuada e 
Pesquisa Educacional, programas, projetos e ações que objetivem o intercambio da pesquisa, incentivando a atuação em 
rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 
 
14.7) Promover, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, com o apoio da Coordenação de Formação Continuada e 
Pesquisa Educacional, intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa 
e extensão; 
 
14.8) Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover formação de profissionais que valorize a diversidade regional; 
 
14.9) Facilitar, apoiar e garantir, até o final da vigência deste PME, a participação dos profissionais da Educação em projetos 
de pesquisas dentro e fora do país; 
 

META 15 
Estabelecer em regime de colaboração com a União e o Estado, Políticas Públicas de formação dos profissionais da 
educação, de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que assegura 
que todos os professores e professoras possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam, contribuindo, assim, para o comprometimento com a melhoria da qualidade da 
educação. 
 
Estratégias: 
15.1) Construir e implementar, no terceiro ano de vigência deste PME, e garantir, em até 05 (cinco) anos, política pública de 
formação continuada, inclusive em serviço, no atendimento a todos os profissionais da educação, favorecendo a reflexão 
sobre a prática educativa e o aperfeiçoamento técnico, ético e político; 
 
15.2) Consolidar e ampliar, em parceria com as Instituições Públicas de Ensino Superior, o Programa de Iniciação a 
Docência (PIBID) para 50% (cinquenta por cento) das escolas, até o final da vigência deste PME; 
 

META 16 
Ampliar progressivamente, até o último ano de vigência deste Plano, a formação em nível de pós-graduação dos professores 
da Educação Básica e garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação continuada na respectiva 
área, com base nas necessidades, demandas e contextualizações do sistema municipal de ensino. 
 
Estratégias: 
16.1) Realizar periodicamente, em regime de colaboração com órgãos dos governos estadual e federal, planejamento 
estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada, nas modalidades presencial e à distância, durante 
a vigência deste PME; 
 
16.2) Promover parcerias e convênios com Universidades públicas, aumentando a oferta de vagas em cursos de pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado), até o final da vigência deste PME; 
 
16.3) Consolidar, em até 5 (cinco) anos da vigência deste PME, política municipal de formação de professores e professoras 
da Educação Básica, definindo diretrizes municipais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 
certificação das atividades formativas; 
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16.4) Criar e implementar em até 03 (três) anos, a partir da vigência deste PME, portal eletrônico para subsidiar a atuação 
dos professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares formulados por instituições públicas, inclusive aqueles com formato acessível; 
 

META 17 
Valorizar todos os profissionais da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, em até 06 (seis) anos da vigência deste 
PME, objetivando equiparação salarial conforme escolaridade, em obediência a LRF – LCP nº 101 de 04 de maio de 2000. 
 
Estratégias: 
17.1) Realizar, em até 2 (dois) anos da vigência deste PME, estudo de impacto orçamentário-financeiro, com intuito de 
equiparar os salários dos profissionais da educação, ativos e inativos, aos servidores públicos municipais de carreiras com 
equivalência de escolaridade; 
 
17.2) Garantir uma política pública de evolução salarial, com base no impacto orçamentário-financeiro do ano vigente; 
 

META 18 
Garantir, a partir do terceiro ano e, no máximo até o sexto de vigência deste PME, a valorização dos profissionais da 
educação, ativos e inativos, observando a formação nos níveis de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 
 
Estratégias: 
18.1) Instituir, em até 08 (oito) anos da vigência deste PME, políticas públicas de incentivo à dedicação exclusiva, mediante 
disponibilidade de tempo integral do docente e valorização salarial proporcional; 
 
18.2) Garantir e implementar, em até 06 (seis) anos da vigência deste PME, política de valorização das carreiras dos 
profissionais da Educação viabilizando o acesso à formação continuada em serviço; 
 

META 19 
Manter e garantir a eleição direta, com consulta à comunidade escolar, para a função de Diretores das escolas da rede 
municipal de ensino. 
 
Estratégias: 
19.1) Manter a eleição direta, com consulta à comunidade escolar, para a função de Diretores das escolas da rede municipal 
de ensino; 
 
Redação Final:  
19.2) Aprimorar a elaboração e a execução do Plano de Gestão Pedagógica e Administrativa dos dirigentes das Unidades 
Escolares municipais, criando regulamentação própria, em até 2(dois) anos da vigência deste PME; 
 
19.3) Viabilizar e garantir, em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME, a criação de fórum para ações de representação 
da comunidade escolar, com vistas a ampliar o debate no segmento de gestão escolar democrática; 
 
19.4) Manter os programas federais em andamento e realizar a adesão aos programas e projetos com ou sem contrapartida 
financeira, de acordo com previsão orçamentária municipal, objetivando a captação de recursos financeiros e apoio técnico 
da União, a partir da vigência deste PME; 
 
19.5) Garantir capacitação técnica com transporte, alimentação e hospedagem aos membros dos Conselhos Municipal de 
Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 
em até 05 (cinco) anos da vigência deste PME; 
 
19.6) Realizar, a partir do terceiro ano da vigência deste PME, concurso público, criando, provendo e garantindo planos de 
cargos e carreiras; 
 
19.7) Ampliar o quadro técnico municipal responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, em até 05 (cinco) 
anos da vigência deste Plano Municipal; 
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19.8) Implementar e garantir no prazo máximo de 04 (quatro) anos, a contar da vigência deste PME, o Plano de Cargos e 
Carreiras de todos os profissionais da educação ativos e aposentados, debatido e construído coletivamente pela comunidade 
escolar; 
 
19.9) Criar, em até um ano da vigência deste PME, Fórum permanente de educação, composto pela comunidade escolar, 
para acompanhamento e controle do cumprimento do PME; 
 
19.10) Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares, na formulação dos 
projetos político-pedagógico, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares; 
 
19.11) Desenvolver, em até 03 (três) anos da vigência deste PME, programas de formação de diretores e gestores escolares 
em parceria com universidades públicas; 
 
19.12) Garantir, a partir da vigência deste PME, publicidade de calendário, das pautas e atas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias dos conselhos municipais articulados à educação municipal, em meio eletrônico e ou de domínio público; 
 

META 20 
Ampliar o investimento público municipal em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto Nominal (PIB) do Município no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
 
Estratégias: 
20.1) Garantir fontes de recursos próprios para todos os níveis, etapas e modalidades do sistema de Ensino Público 
Municipal, aderindo aos Programas Federais, convênios e termos de parceria, com vistas a atender demandas educacionais 
melhorando a qualidade da educação municipal; 
 
20.2) Garantir a aplicação da fonte de recurso salário-educação, em estrita obediência ao inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 
9.424/1996; 
 
20.3) Garantir recursos financeiros públicos para elaboração de políticas educacionais públicas de qualidade, construídas a 
partir do debate com a comunidade escolar; 
 
20.4) Apoiar os órgãos de Controle Social, fornecendo recursos necessários para acompanhamento, assessoramento e 
fiscalização do uso dos recursos financeiros do município; 
 
20.5) Realizar audiência pública, amplamente divulgada e com a participação da comunidade escolar, para avaliar as 
políticas públicas municipais de Educação; 
 
20.6) Aplicar no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos financeiros da fonte FUNDEB, em salário de pessoal do 
magistério público municipal; 
 
 (Publicado no D.O.Q nº 614 de quinta - feira 16 de  julho de 2015 e republicado por incorreção) 
 
 
DECRETO N.º 1874/15, DE 20 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$ 1.664.329,50 (um milhão, 

seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), para criação de natureza de 
despesa e atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde, com 
fulcro no art. 41, I da Lei n.º 4.320/64. 
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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.º 5699/2015/02. 
 
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 13.02.10.302.026.1.298 4490.51 00 R$ 1.344.329,50  
176 13.02.10.305.025.2.323 3390.30 60 R$      20.000,00  
152 13.02.10.302.026.2.386 3390.39 00 R$    200.000,00  
114 13.02.10.302.026.1.306 3390.39 42 R$    100.000,00  

 13.02.10.302.026.1.298 3390.30 00  R$    500.000,00 
 13.02.10.305.025.2.323 3390.32 60  R$      20.000,00 

074 13.02.10.301.026.1.382 4490.51 00  R$    344.329,50 
187 13.02.10.302.026.1.298 3390.39 00  R$    500.000,00 
034 13.02.10.122.024.2.275 3390.30 00  R$    200.000,00 
154 13.02.10.302.026.2.557 3390.30 42  R$    100.000,00 

TOTAL R$ 1.664.329,50 R$ 1.664.329,50 
 

Fontes de Recursos: 00 – Ordinário / 42 – SUS –MAC / 60 – DST/AIDS 
 
(Publicado no D.O.Q nº 616, de segunda – feira 20 d e julho de 2015 e republicado por incorreção) 
 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº. 571/2015 . Convoca os membros da Comissão Temporária de Análise e Estudos de Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Queimados, para reunião no dia 04/08/2015, às 14h00min, na Procuradoria Geral do Município. 

EXPEDIENTE DE 03/08/2015 
 
Errata: Correção no D.O.Q nº 626, de segunda-feira 03 de agosto de 2015 para que conste: 
 
ONDE SE LÊ:  
PORTARIA Nº. 569/2015.  EXONERAR a servidora TATIANA CÂMARA SERRUYA , matrícula nº. 12294/01, PSICÓLOGO, a 
contar de 04/05/2015. (processo nº. 4496/2015/09) 
 
LEIA-SE: 
PORTARIA Nº. 570/2015.  EXONERAR a servidora TATIANA CÂMARA SERRUYA , matrícula nº. 12294/01, PSICÓLOGO, a 
contar de 04/05/2015. (processo nº. 4496/2015/09) 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 
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Atos da Secretária Municipal de Administração 
 
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

PORTARIA N.º 0939/SEMAD/2015  –Processo nº 10853/2014/06. Interromper a licença para tratar de interesses particulares 
concedida à servidora Ercília Lima de Oliveira Silva , Enfermeiro, matrícula nº 3449/51, através da Portaria nº 
070/SEMAD/2015, publicada no DOQ nº 499, de 21 de janeiro de 2015, pelo prazo de 15 (quinze) meses, a contar de 01 de 
janeiro de 2015, nos termos do art. 92, § 1º, da Lei 1060/2011, a contar da data de publicação desta portaria. 
 
PORTARIA N.º 0940/SEMAD/15  –Processo nº 11264/2014/05. Com base no parecer da Assessoria Jurídica/SEMED, defiro 
o pedido de pagamento da gratificação por regência de classe, formulado por Ana Cristina Cardoso Ramos , Professor II, 
matrícula 5773/81.  
Ao GAP, 
Publique-se. 

Em, 04/08/2015. 
Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES 

Secretária Municipal de Administração 
Matrícula 8437/91 – PMQ 

CRA/RJ 2063475-7 
 
ATO N.º96 – 13ª CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 2012 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO  
 
a Lei n.º1141/13, que cria cargos de provimento para concurso público na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Educação, Processo: 0034/2013/05; 
 
a relação de candidatos classificados no Concurso Público para provimentos de cargos de Profissionais do Magistério e 
Apoio Escolar, Processo n.º 6790/2013/05; 

RESOLVE convocar o candidato, segundo a ordem de classificação 
para entrega da documentação exigida no edital, juntamente com os 
exames médicos publicados nos sites www.queimados.rj.gov.br e 
www.cepuerj.uerj.br conforme a seguir:  
 

Local: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD - Rua Hortência, n.º 254, Centro, Queimados, RJ.  
Dias 05/08 a 21/08/2015. 
Horário: das 10h às 15h  
 

PROFESSOR I – MATEMÁTICA – AC 

Candidatos Convocados  Colocação 

ROSE DA COSTA LIMA DE PINHO 23 

LEANDRO BASTOS DA SILVA 24 

ATILA QUIRINO BARBOSA 25 

WALTER CORDOVA DE OLIVEIRA FILHO 26 
GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA 27 

 
Queimados, 04 de Agosto de 2015. 

 
Adm. ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONÇALVES 

Secretária Municipal de Administração 
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Atos do Conselho Municipal de Assistência Social 
 
PUBLICAÇAÕ- Pontos de Pauta - REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO CMAS. 
 
        A Presidente Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 
Queimados no uso de suas atribuições conforme na Legislação em vigor e 
Regimento Interno torna público a todos os conselheiros governamentais e não governamentais os pontos de pauta para a 
Reunião Ordinária, no dia 07 de agosto de 2015, às 09 h na sede dos Conselhos, sito à Rua Eugenio Castanheira,176, 
Centro, Queimados. A saber: 
  
Apresentação  do  Relatório da  X Conferência de  Assistência Social de Queimados;  
Apresentação de Relatórios Trimestrais de  Atendimento  SEMAS; 
Apresentação  de  Relatórios de visitas da  Comissão de Garantia de Direitos da Assistência Social; 
Atualização do Colegiado, Comissões Permanentes e Mesa Diretora; 
Atualização Cadastral dos Conselheiros. 
Informes. 

 
                                               Queimados, 04 de agosto de 2015.  

Deisemar de Freitas Barbosa Bastos  
 Presidente do CMAS  

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE S AÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 30/10/2014. 
Às dezoito horas e dezenove minutos do dia trinta do mês de outubro 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) Convocação do Setor de Controle e Avaliação; 2)  
Apresentação dos processos judiciais, e dos process os das compras dos medicamentos e a listagem dos 
medicamentos de acordo com a Relação Nacional de Me dicamentos Essenciais (Rename); 3) Convocação da 
Administração do Centro Médico da Pedreira; 4) Disc ussão sobre o Memorando 07/CMS/2014 e Processo 13.1 616.14; 
5) Informes; 6) Assuntos Gerais. Membro da Comissão  da Executiva Catarina  faz a leitura da pauta. Conselheira Penha 
diz questão de esclarecimento em virtude de o computador ter tido um problema foi feita a pauta e não conseguimos 
imprimir, tivemos que fazer outra pauta e uns dos itens não foi colocado seria Apresentação, Avaliação e Posteriormente 
Aprovação do Relatório do Processo 13.1879/12. Membro da Comissão da Executiva Catarina coloca em regime de votação 
novamente a pauta acrescentando Apresentação, Avaliação e Posteriormente Aprovação do Relatório do Processo 
13.1879/12, sendo aprovada por unanimidade pelos os conselheiros presentes. Seguiu para o primeiro (1) item de pauta,  
com a Janequele  apresenta sobre o Departamento de Controle e Avaliação que é novo, dentro do Ministério da Saúde 
começa lá em 2009 não tem muita literatura sobre ele e em Queimados começou a se engrandecer a partir da Gestão plena 
e muitos municípios da baixada não possui o setor de controle e avaliação. Objetivo do departamento é realizar as práticas 
do controle e avaliação do serviço de saúde do SUS o que significa isso, conseguir cada vez mais aperfeiçoa os recursos 
que sabemos que são poucos. O que é o setor de controle e avaliação ele se dividi formando um círculo começa desde a 
elaboração dos projetos, das necessidades que precisam ser contemplados, conveniados para prestação de serviços, passa 
pela regularização do acesso, após o controle a avaliação dos serviços prestados para que possa se subsidiar o Secretário 
de Saúde proporciona transparência, controle da gestão e acesso aos usuários do SUS, composição da equipe é Janequele, 
Ana Paula Setor da Regulação, Claudia que fica com agendamento de fora e para dentro, tem dois médicos Dra Simone e o 
Dr José Fernando que atua na supervisão médica, não conseguimos fazer a supervisão de todos os prestadores. 
Conselheira Fátima  pergunta se não existe um relatório dessas supervisões, essa prestação de serviços via contrato eu 
penso que quando vem à gestão plena não se tinha um contrato do que era essa prestação de serviços, era algo muito solto, 
com a gestão plena se tornaria algo mais concreto, e a partir disso o departamento de vocês, faria um relatório trimestral, ou 
semestral para ter a secretaria, que a partir disso o conselho ou quando o usuário solicitar ter acesso a essas informações 
reais do fato real de acordo com o contrato. Janequele  na verdade em 2010 na Portaria 1034 que fala sobre a contralização 
onde o município ainda não era gestão plena, o Estado não fez como teria que ter feito, veio para o município onde o 
município não é preparado, tem um grande escudo da Fiocruz em cima disso, mostrando que essa entrega do Estado toda a 
gestão plena para os municípios despreparadamente causa uma desorganização onde muitos municípios pequenos não têm 
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esse serviço na sua própria rede, onde se precisa compactuar e tudo mais, então quando no passado quando enviamos os 
projetos básicos para fazer os contratos, aonde veio uma notificação do TCE para que a gente faça de maneira diferente, 
onde começamos a fazer todo um estudo de rede e a partir daí o contrato já não seria o mesmo, ver o que teria na rede 
publica, qual é a nossa necessidade, subtrair, para contratar, que pudesse fazer uma chamada publica para que outros 
prestadores, ministério publico de novo manda a gente regularizar daquela forma primeiro, e após fazer esse contratos, o que 
esta sendo feita agora, esse feedback de acordo com os contratos começara a partir daí. Assessor Jurídico Ronildo  diz o 
TCE veio e comunicou que teria que fazer o desenho da rede, o que seria desenhar a rede, seria vê o que eu tenho e o que 
esta faltando para o município, e o que esta faltando eu tem que ver se tenho meios próprios para trazer aquela melhoria 
para a população isso eu poderia contratar, e o Ministério Público quer que a gente contratualizar da forma que esteja. 
Conselheira Penha  diz tem que pontuar o que se vai acertar de fatos e direitos, na pedreira tinha a questão endoscopia, 
ficávamos nos perguntando onde estava o Controle e Avaliação, que não controlou e nem avaliou aquela endoscopia, 
pegamos os valores que eram pagos ao médico e dividimos pelos os exames de endoscopia feitos, sai muito caro, onde na 
tabela do SUS são aproximadamente $48,16 aonde vimos que dava em torno 130 endoscopias só de um profissional, vamos 
à Casa da Mulher que é credenciada, se lá falta cumprir as exigências que se obrigue a cumprir, porque independente dos 
questionamentos de atritos, que não interessa a população, ali é centralizado e teria um aspecto muito melhor, que não 
vamos nem entrar nesse mérito porque estamos com o relatório pronto, nos temos uma comissão de técnicos e profissionais, 
então como deixou aquilo ocorrer nos recebemos uma denuncia e fomos fazer o levantamento, aonde foi visto, e o que foi 
visto não foi agradável, fomos na Secretária ela se prontificou, e mudou, mais antes disso ficamos sabendo, que foram lá tirar 
de uma sala e colocar em outra, errado, será que a gestão teria coragem de ir lá fazer o exame, não teria e porque nos vimos 
à forma que fariam, e sabemos que TCE, TCU jamais indicariam aquilo, porque na proposta SUS fala que aquilo que não 
damos conta, temos que contratar, outra coisa é a garantia que tenha o atendimento e o procedimento seja seguro, nos 
temos todos os dados, mesmo que tenha a conveniada,  agora o que não pode é a população pagar por isso,  o 
questionamento do Conselho, esta comissão de técnico e profissionais que nos respeitamos muito foram fazer este 
levantamento, penha questiona. Janequele  diz que os procedimentos que são executados na rede não estão sobre guarda 
do Controle e Avaliação, existe uma diretoria, esta parte esta mais com a Betania. Subsecretária Betania  diz o que 
acontece de verdade foi o que passou lá na Subsecretária tomei conhecimento quando já estava feito, pelo menos não meu 
conhecimento não teve esse levantamento, pelo menos que eu tenha conhecimento, tirando os departamentos estou sozinha 
lá, isso não foi passado por mim. Conselheira Penha  diz que para fechar o conselho já apontou, e vamos aprovar aqui hoje 
além de estar revendo os conceitos de onde tem que se fazer a questão do perfil, porque não é tirar o problema de um lugar 
e colocar em outro, claro que o que temos no CETHID hoje é maravilhoso, mais se tem uma conveniada centralizada para 
fazer. Subsecretária Rosane  diz a conveniada tem problema com a Vigilância Sanitária bastante tempo. Janequele  diz que 
nunca chegou pra gente este laudo de interdição e sim recomendação, o que aconteceu foi que temos ate um relatório aqui, 
chegou a um determinado momento o prestador a tabela SUS paga pouco, e não paga a coleta da biopsia, ou seja, o 
prestador disse aos pacientes que ia cobrar o liquido, e o que a regulação passou a fazer, o pedido com biopsia não ia para o 
prestador, e o sem biopsia ia para o prestador porque não teria problema, mais parece que houve outra conversa onde o 
prestador mandou um email à regulação, que ele se coloca a disposição da coleta do material, dar o potinho que ele tinha 
dito antes que não iria dar, e trazer a biopsia para a leitura, endoscopia hoje não é um problema, o outro médico que faz, hoje 
é quinta-feira e tem vaga para terça. Conselheira Penha  toma a palavra, então concluindo,tivemos, vimos, concordamos só 
que tirar de um lugar ruim e colocar em outro que esta mil vezes pior, é outro problema que temos que resolver lá em cima, 
na verdade temos que adequar e cobrar que o prestador faça lá o que é devido, que a vigilância vá e fale o que tem que 
adequar e solucionamos essa questão. Janequele  diz com a nova orientação do Ministério Público que é a conclusão dos 
contratos. Conselheiro Josué  pergunta vocês tem uma estatística de encaminhamento de exame. Janequele responde que 
não, essa parte de encaminhamento é com a Regulação. Munícipe Iris  diz a questão da endoscopia na Pedreira é muito 
ruim, questiono a qualidade de serviço que estamos oferecendo, temos que melhorar o mais rápido possível. Conselheira 
Penha  diz se tivéssemos condições de montar uma estrutura que deve ser uma Endoscopia, a rede sim pode tirar da 
conveniada. Agora colocar na rede naquelas condições, filmamos o estado que estava a sala do exame e coloca no 
fantástico acho que o conselho todo ia ser preso, o Prefeito, não ia escapar ninguém porque é doloroso vê uma pessoa 
simples, carente de tudo, não estamos fabricando saúde e sim doença, quando pedimos o relatório da vigilância sanitária e 
falamos se a vigilância não for lá fazer dar por escrito, que iremos pedir a vigilância do Estado, sabemos que vigilância do 
município tem condições de fazer, no é fiscalizar só privado não, o público também.  Seguiu para o segundo (2) item de 
pauta Apresentação dos processos judiciais, e dos processos das compras dos medicamentos e a listagem dos 
medicamentos de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); com a  Coordenadora de 
Farmácia Glayds  o conselho me convocou e solicitou a lista dos mandatos judiciais e estou entregando, hoje temos 168 
mandatos judiciais de medicamentos dentro do município são antigos, no intuito de atender o mais rápido os mandatos 
judiciais aderimos ao pregão já existente no CISBAF que é um pregão que utiliza um preço médio de mercado. O CISBAF fez 
um pregão para qualquer município que quisesse aderir e eles jogam o preço menos 6% e a gente aderiu, hoje enviei para o 
Gabinete do Prefeito para publicação do primeiro empenho, que vamos atende de acordo com os recursos disponíveis dos 
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processos que estão ainda sem atende. Conselheira Penha diz fazendo fiscalização essa semana encontramos o Sr 
Domingos pegando seu medicamento e não conseguiu encaminhamos o caso dele para a Secretaria de Saúde e foi passado 
para ele que podia pegar aonde tivesse farmácia popular gratuitamente. Coordenadora de Farmácia Glayds  diz eu me 
lembro desse caso é um medicamento hipertensivo para idoso em todas as farmácias que tenha farmácia popular é gratuito, 
se cadastra e passa a receber de posse da receita atualizada, diazepam também tem na farmácia popular, não pode a 
farmácia cobrar um medicamento que é gratuito pode ser denunciada. Conselheira Penha  diz tem que ter na farmácia 
Pacheco, mas porque no tem na nossa farmácia, tem que garantir que tenham na nossa farmácia os medicamentos, e 
garantir os medicamentos do Sr Domingos o quanto antes, não vamos à Fiocruz denunciar a Pacheco enquanto não resolver 
o problema do Sr Domingos. Coordenadora Glayds diz fica parecendo que não estamos preocupados com que está 
acontecendo, temos uma relação municipal de medicamentos aprovada em 2012, em 2013 esse processo que tem foi 
simplesmente copiar essa lista da REMUNE estimar as quantidades a ser consumidas e montar o processo, foi pregoado no 
final do ano de 2013 e já teve uma primeira utilização. Subsecretária Rosane  diz agora se pediu a segunda utilização às 
pessoas estão retirando os empenhos para fazer a entregar. Conselheira Penha diz sabemos que tem que ter 
medicamentos básicos, precisamos ter, temos a demanda e sabemos da demora que é, e o Sr Domingos precisa sair daqui 
com o problema resolvido. Conselheiro Venicio diz que algumas semanas atrás a Comissão de Controle e Avaliação fez 
uma breve fiscalização, e uma dessas fiscalizações nos deparamos com uma grande quantidade de medicamentos alguns 
deles estavam vencidos e para vencer. Então gostaria que alguém se explicasse desse ocorrido desses medicamentos se 
estava em alguma unidade de saúde, se já veio vencido para a saúde, quem comprou, se houve processo, é uma situação 
constrangedora, encontramos no Prédio da Vigilância em Saúde. Coordenadora de Farmácia Glayds diz na verdade esses 
medicamentos foi doação da Fiocruz todos os medicamentos que sobra eles oferecem aos municípios, eu distribuo tanto na 
nossa rede como nas ESF caso eles queiram, são medicamentos que estão para vencer, a farmacêutica da ESF me 
encontrou os remédios de verme disse que não conseguiu utilizar e queria me entregar eu disse que antes de vencer 
conseguia dar uma destinação, agora depois de vencido ficava difícil, ela ligou para a Nádia e saiu da minha sala depois 
disso não sei o que aconteceu. Coordenadora Nádia  diz como a Glayds falou realmente fomos lá, isso é reivindicação da 
saúde da família desde ano passado trabalhamos no município na ponta e na época que trabalhamos na ponta tínhamos 
ácido sulfúrico, sulfato ferroso medicamentos que estão dentro dos programas, e foram esses medicamentos que temos 
reivindicado tanto no conselho e também discutimos no dia do Plano Municipal que o Iris ficou no grupo da Vigilância de 
Saúde e foi abordada a questão dos medicamentos, realmente tenho duas farmacêuticas sendo que uma está cedida, eu e 
Marisa tivemos conversando com a Glayds falamos sobre a questão dos programas, ácido sulfúrico, sulfato ferroso, 
planejamento familiar coisas que nós tínhamos e hoje temos um pouco de dificuldade, eu tenho as tabelas que a Gladys 
disponibilizou de quando distribui os medicamentos, recebemos Amoxicilina, Cefalexina, alguns medicamentos que não tem 
como estar dispensando quando o paciente não tem necessidade, de 16 mil medicamentos que foi disponibilizado usamos 
8.400 medicamentos, colocamos dentro de uma caixa, escrevamos vencido e comunicamos ao gabinete porque não temos 
aonde descarta Rodrigo, Marisa, Secretária, Rosane estão cientes. Coordenadora de Farmácia Glayds  diz a Secretária 
Fátima já entrou em contato comigo, medicamentos oriundo de doação da Fiocruz, eles tem uma Política muito boa de 
recolhimento de descarte. Conselheira Penha diz sobre as pomadas ginecológicas deveria ter sido distribuída nos postos 
que tem ginecologista, vejo três descasos um município que sempre se fala que é pobre, carente, lá no setor saúde uma 
quantidade grande de medicamentos vencendo e detalhe no local errado, e ainda aqueles frascos que certamente foi 
descartado no ralo ou no vaso, e se fosse o Conselho Regional de Farmacêutico iria gostar de ver isso. Munícipe Iris  diz 
queria entender essa dispensação tão próxima para vencer. Coordenadora de Farmácia Glayds diz os medicamentos que 
consegui com doação da Fiocruz são medicamentos que prazo de 3 meses de vencimento. Coordenador Rodrigo diz já foi 
dado solução para esse problema e não vai ser repetir de novo. Seguiu para o terceiro (3) item de pauta Convocação da 
Administração do Centro Médico da Pedreira com a Administradora Andréia, o Centro Médico da Pedreira a marcações 
são abertas começa no dia 15 e ficam duas semanas marcando, GINECOLOGIA DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, 
NEUROLOGIA, OTORRINO, PROCTOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, NUTRIÇÃO, GASTRO, ORTOPEDIA, 
OFTALMOTOLOGIA, UROLOGIA, NEFROLOGIA, CARDIOLOGIA, PEDIATRIA, CIRURGIA GERAL, FONOAUDIOLOGA. 
Conselheira Penha  pergunta como está à questão da obra, fazer obra em horário de funcionamento, aquela empresa 
contratada que eu não sei o nome, os funcionários pendurado sem equipamento adequado, coisas que poderia estar se 
fazendo em outro horário, final de semana, usar tinta que não tem cheiro, a gestão precisa ter um olhar especial para o 
Centro Médico da Pedreira são lá que se concentram as especialidades os funcionários do posto tem que ter perfil se não 
tiver tem que engradar, porque os munícipes vão a buscar de atendimento de qualidade, outra situação que a Secretária 
passou para gente que acabou de um médico ficar atendendo até meia noite completamente errado. Subsecretária Rosane  
diz já pedimos para fazer obra em horário noturno ou final de semana, disseram que o orçamento da obra é no horário do 
expediente, na verdade tentamos transferir a pedreira por um período, acho que o prazo de finalização de obra já passou. 
Conselheira Penha  diz quando é um projeto de responsabilidade social que todas as empresas têm que disponibilizar 1% de 
se faturamento de direcionamento a essas causas, porque se fizerem essa obra no centro do rio será que ia fazer da mesma 
forma que estão tendo, tem que ter EPI os funcionários, tem que ter o horário certo e aqui não está acontecendo isso. 
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Munícipe Iris  diz que antigamente conseguíamos atender bem, lá tinha o CAPS tinha o serviço que era a segunda 
policlínica, do Ismael pra cá recurso encolheu disse que era para a obra, e disse que o CAPS iria para o antigo Colégio 
Leopoldo e não foi até hoje, fez uma reforma porca e foi lá para o PA e rede encolheu, temos que discutir a estrutura da 
unidade de uma policlínica não é uma unidade básica, vocês da gestão tem que ter melhorar a questão da estrutura. 
Conselheira Tereza pergunta se na pedreira tem neuropediatra. Administradora Andréia responde que não, só o Júlio 
Góes. Conselheira Tereza diz por que sou professora do município recebe 4 alunos sobre educação especial e na pré 
matricula pedimos um laudo atual, as mães falaram não tem condições de ir ele atende de noite. Subsecretária Betania  diz 
que o Dr. Júlio vai voltar atender dia 04 de Novembro ele vai passar atender as crianças toda terça feira de manhã, em anexo 
no ambulatório de saúde mental. Conselheiro Venicio  diz cabe ressaltar que é a primeira vez que a Andréia estar aqui hoje, 
graças a Deus trocou o administrador, gostaria de saber da Andréia se você tem um braço direito na unidade para 
administrar. Coordenadora Andréia  responde que não. Conselheiro Venicio diz fica complicado numa unidade de saúde 
não ter essa braço direito, por exemplo, no Hospital Infantil tem a Marcela na ausência dela tem a Sênia, gostaria de propor a 
comissão de controle e avaliação que solicite um relatório bem especificado de quantas pessoas trabalha no setor, quadro 
médico e as especialidades, parte administrativa, para ser entregue no conselho. Seguiu para o quarto (4) item de pauta 
Discussão sobre o Memorando 07/CMS/2014 e Processo 13.1616.14, com a Conselheira Catarina diz que houve um 
equivoco muito grande quando se faz uma proposta nesse colegiado no sai com nome não, foi votado por unanimidade uma 
proposta no coletivo do conselho e gostaria que fosse refeito conforme foi na reunião, não foi a Catarina que falou, irá fazer a 
leitura do Memorando 07/CMS/2014 Venho por meio deste solicitar a pedido dos Conselheiros Valdisia Catarina Ribeiro de 
Melo e Marco Venicio dos Santos de acordo com a Lei 12.527 o Organograma de todos os funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde de Queimados, contendo os nomes, cargos e salários no prazo de 30 dias. Conselheira Fatima  diz 
talvez a confusão foi a seguinte no passado colocava na ata os nomes. Conselheiro Venicio diz quando a Marlene Rezende 
era coordenadora quando fazia uma solicitação ela colocava nomes dos conselheiros, num dia que proposta essa solicitação 
estava maior confusão, eu nem me preocupo se está o nome, me preocupo porque não chegou até hoje o organograma da 
secretaria. Conselheira Penha diz foi um erro inocente, que no dia dessa reunião estava a Secretária Fátima, Rosane todo 
viu que foi o conselho que solicitou outra coisa Atos do Conselho não é para fazer processo é enganação em Dezembro vai 
ter eleição do conselho muitos vão sair, eu já tenho uma cópia de cargos e salários, tinha gente que estava sacudindo 
bandeira na eleição e outra pessoa nomeada no lugar, agora o conselho precisa saber quantos funcionários tem na saúde 
oficialmente. Conselheiro Josué  diz de fato o encaminhamento está errado, cabe a nós fazer uma errata do Memorando 
com prazo de 10 dias. Coordenador da Executiva Rodrigo  diz em regime de votação quem aprova que seja no prazo 
de 10 dias que venha o Organograma, sendo aprovada por unanimidade  dos conselheiros presentes, conforme 
constam assinaturas no livro de presença. Seguiu pa ra o quinto (5) item de pauta  Apresentação, Avaliação e 
Posteriormente Aprovação do Relatório do Processo 13.1879/12, Conselheiro Josué  faz a leitura do Relatório: Nesta data a 
Comissão de Controle e Avaliação do COMSAQ, reuniu-se para analisar o processo de nº 13.1879/12, que nos foi 
encaminhado para avaliação. Trata-se de processo provocado pelo Sr. Ismael Lopes na época Secretario Municipal de 
Saúde de Queimados, da inicial consta o oficio nº 236 – SEMUS/2012, autuado em 08/11/2012, esclarecendo ao 
Excelentíssimo Sr. Prefeito de Queimados a razão da glosa de procedimentos que teriam sido realizados na prestadora 
denominada Casa da Mulher. Atesta o Sr. Secretário que os procedimentos feitos pela credenciada, comprovadamente 
realizados, são pagos regulamente (anexo I, II E III). Declara que não paga e jamais pagara procedimentos cujos 
documentos (bagaços) não comprovem a sua execução (anexo IV a VIII). Solicita a analise dos anexos IV e V, alegando 
semelhanças nas assinaturas dos pacientes e diferença nos nomes indicados e acréscimo de sobrenome. Alega ainda que a 
cobrança feita pela prestadora e quadruplicada, quintuplicada ou setuplicada (anexo VIII). Alega que a prestadora apresenta 
relatórios repetidos (anexo IX). Exara que o Núcleo Pré-Ouvidoria detectou, em visitas domiciliares as pacientes citadas no 
anexo IX, que dos 36 exames realizados apenas 2 foram efetivamente realizados (anexo X, XI e XII).  Declara achar que as 
reclamações feitas pelo Diretor Administrativo da Casa da Mulher com relação não pagamento são infundada. Juntos vieram 
em anexo copias de ofícios e email do diretor administrativo da prestadora, solicitando a SEMUS a devolução de bagaços 
não pagos, o real motivo das glosas realizadas e representações das mesmas em meses posteriores. RELATÓRIO: Esta 
Comissão entende que não houve prejuízo aos cofres Públicos, visto que não houve pagamentos pelos serviços bagaços 
apresentados (supostamente adulterados). As copias apresentadas não podem ser tidas como autenticas em razão do setor 
de protocolo não as terem autenticada quando a autuação do presente processo. Não consta do processo a qualificação dos 
depoentes, bem com seus respectivos endereços, como também não consta nome e numero de matricula do funcionário 
responsável pelo colhimento dos depoimentos. Não foi atendida a instrução dada pela Procuradoria Geral do Município, as 
fls. 25, letra D, entre outras medidas a instauração em sede administrativa do processo e procedimento legal perante a 
Comissão Permanente Processante, com a finalidade de uma melhor apuração dos fatos e pessoas envolvidas. A Assessoria 
Jurídica da SEMUS instruiu o Gestor do Fundo Municipal de Saúde em decidir a instauração do procedimento sugerido no 
item “D” pela PGM, ou aguardar a Ação impetrada pela MP contra a prestadora de serviços. Diante a inércia do Gestor do 
Fundo com relação a este procedimento, até presente data, a Comissão entendeu  que a Gestão Municipal optou em  
aguardar a ação impetrada pelo MP. A decisão do Excelentíssimo Sr Juiz de Direito da 1ª V.C. no nº 0012734-



  
 

 
 

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. 627 - Terça - feira, 04 de Agosto de 2015 - Ano  03 - Página 24 
 

  
 
 
 
 
 

54.2012.8.19.0067 (ação proposta pelo MP contra Sr. Nazir e outros), do item 3 consta: - Indefiro a liminar requerida, por 
entender que o requisito do ´periculum in mora´ de eventual prejuízo ao erário não pode se sobrepor ao  direito à 
saúde da população de Queimados. Mormente porque a terceira ré presta um serviço específico de saúde ( Saúde da 
Mulher) e não há na inicial qualquer indicação de q ue tal serviço é oferecido por outras clínicas em Q ueimados. 
Dessa forma, deve-se preservar e priorizar as consu ltas, exames e demais serviços de saúde já agendada s pela 
terceira ré. Eventual fraude no lançamento de tais serviços no sistema do SUS deve ser cabalmente prov ada, não 
sendo razoável, em sede perfunctória, retirar da po pulação feminina local tais atendimentos. Análise m ais 
aprofundada será realizada após a fase de instrução . No entanto Gestão Municipal sistematicamente vem retirando os 
atendimentos realizados pela prestadora de forma obscura e ilegal, em detrimento ao interesse Público, forçando certamente 
a prestadora sucumbir à falência, evidenciado quando a visita desta Comissão ao Centro Medica da Pedreira, na qual foi 
constatada irregularidade na realização de exames de endoscopia naquela Unidade de Saúde. 1º Os exames são realizados 
em lugar completamente insalubre; 2º O aparelho é velho e sucateado, inclusive funcionado com uma fita isolante;  
3º A forma de pagamento destes exames esta sendo feita com a contratação de médicos para o atendimento ambulatorial, 
ou seja, ilegalmente pagos com verbas destinadas a pagamento de RH e não dos repasses para pagamento de 
procedimentos da Media e Alta Complexidade – MAC. Atentando – se que neste mesmo dia, a Comissão de Controle e 
Avaliação foi cobrar explicações das irregularidades acima apontadas a Dr. Fátima (Secretaria de Saúde) e por ela nos foi 
relatado que de fato foram retiradas entre outros os exames de endoscopia da Casa da Mulher e ainda mais que o município 
de Queimados contratou Dr. Rogéria a antiga funcionaria da Casa da Mulher (da mesma forma que contratou os médicos 
para fazerem endoscopia), para fazer exames de COLPOSCOPIA, no entanto a mesma não atende em Queimados, pois 
atende os pacientes de “Queimados” em uma sala “gentilmente cedida pela Secretaria de Saúde de São João de Meriti”. 
Para a Comissão de Controle e Avaliação, a reunião realizada na sede da Procuradoria Geral do Município no dia 01 de julho 
de 2014, onde a plenária deste Egrégio Conselho de Saúde se fazia presente, após a manifestação verbal do Chefe do 
Executivo Municipal, que afirmou abertamente que o Sr. Nazir Toufic Kalaun entre outras coisas é bandido e ladrão, em 
razão das denuncias apontadas, diga-se de passagem ainda não apurada em sede Administrativa,  evidenciou  que o 
problema  do Chefe do Executivo com o Sr Nazir é de cunho pessoal e não do interesse publico. Não obstante a isto o Chefe 
do Executivo, além de ferir o princípio da legalidade e impessoalidade, consagrado no caput do artigo 37 da CFRB, não 
respeita o principio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, LVII da CFRB.  Do Parecer: Inicialmente observamos 
que a relação jurídica entre o Município de Queimados e a Prestadora de Serviços em Saúde Casa da Mulher, atual Centro 
Médico e Diagnóstico, é uma relação de direito público. Então o procedimento legal administrativo para a apuração de fatos e 
denuncias seria a Sindicância ou inquérito Administrativo, no entanto á Gestão Municipal, não a instaurou consequentemente 
não observou os consagrados Princípios Constitucionais que regem a Administração Publica, elencados no Caput do Artigo 
37 da CFRB (Legalidade, Impessoalidade, Moral, Publicidade e Eficiência), a administração Pública tem que dá a devida 
publicidade em seus atos, sindicâncias ou inquéritos administrativos, seu integrante ou seus integrantes para a apuração dos 
fatos respectivamente tem de ser nomeados por portaria ou decretos e a instauração da sindicância devidamente publicados, 
no caso do Município de Queimados no DOQ (Diário Oficial de Queimados).  Em nosso entendimento a não nomeação do 
sindicante ou de comissão sindicante ou ainda a instauração de Inquérito Administrativo, consequentemente a não da 
publicação da instauração da sindicância ou inquérito Administrativo, em sede Administrativa, pela Gestão Municipal, por si 
só já é motivo para o presente processo ser arquivado, mais também nos aponta para a inexistência da preocupação com a 
descrição dos fatos certos imputados “ao acusado”, subtraindo-lhe o direito inalienável de se defender de fatos fundados e 
não meras acusações, conforme preconiza o consagrados direito de defesa esculpido no artigo 5,LV da CFRB/88 que diz: 
Art. 5, LV. - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Uma vez não realizado o rito correto (comunicação de 
irregularidade, despacho da autoridade, portaria de instauração, Publicação no Diário Oficial de Queimados, oitiva de 
informantes e demais envolvidos, juntadas de documentos), fica evidenciado para esta Comissão, vícios insanáveis no 
processo 13.1879/12. O flagrante problema de cunho pessoal do Chefe do Executivo Municipal contra o então Diretor 
Administrativo da Casa da Mulher, atual Centro Médico e Diagnóstico. Pela inércia da Gestão no rito administrativo 
entendemos que o Gestor do Fundo Municipal de Saúde optou em aguardar o desenrolar do processo instaurado na via 
Judicial. Considerando que o COMSAQ por resolução nº 32/2001, que deliberou favoravelmente pela contratualização dos 
serviços prestados pelo Centro de Médico e Diagnostico antiga Casa da Mulher. Considerando que em 10 de abril do 
corrente ano a Comissão de Controle, Avaliação e Auditoria do COMSAQ apresentou relatório apontando 10 (dez) itens de 
irregularidade do processo 13.1879/2012, fls. 39 e 40 e que neste mesmo dia o COMSAQ em resolução de nº 453, deliberou 
para que a Secretaria de Saúde do Município de Queimados “faça cumprir as obrigações de pagamentos de acordo com a 
veracidade dos documentos que comprovem os referidos atendimentos, observando-se a qualidade dos exames oferecidos 
aos clientes dos SUS”. Considerando decisão judicial que ressalta não bastar em um ato administrativo sumário, suspender 
as atividades do prestador por conta tão somente de indícios de ilicitude, devendo ser levada em consideração o interesse 
publica: Parte da decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Civil de Queimados: 
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Item 3 (final)  - Eventual fraude no lançamento de tais serviços no sistema do SUS deve ser cabalmente provada, não sendo 
razoável, em sede perfunctória, retirar da população feminina local tais atendimentos. 
Considerando todos os fatos acima elencados e comprovados, principalmente os vícios insanáveis ao processo (nº 
13.1879/12) e a inércia do Gestor Municipal, esta Comissão de Controle e Avaliação do COMSAQ opina: 1º Pelo 
arquivamento do processo nº 13.1879/12; 2º Que o presente relatório seja publicado no Diário Oficial de Queimados na 
integra; 3º Que os procedimentos deliberados quando a deliberação deste colegiado da contratualização dos serviços 
prestados pelo Centro de Medico e Diagnóstico retorne imediatamente a fim de atender a comunidade que necessitam deste 
procedimento. Conselheira Fátima diz quando Josué falar sobre o arquivamento do processo já que foi por uma esfera 
criminal essa questão do desfio da Casa da Mulher, acho que não cabe a nós já extrapolou a esfera.  Conselheira Penha diz 
estou com a lei que fala autorizar, contratar e cadastrar prestadores de serviços é claro quem tinha que estar aqui hoje era o 
Prefeito Max e o Nazir e quem estar pagando por essa briga é a população, essa situação criminal cabe até o Procurador, o 
Juiz, o Ronildo, quando pega esse processo se vê Ronildo repetiu o que o Procurador colocou e o Procurador repetiu o que o 
Juiz colocou, jamais vamos querer que a Casa da Mulher vá faturar em cima do que não se fez, ou vai fazer um serviço ruim, 
aqui nesse processo tem umas coisas escandalosas, o problema vai ser resolvido pra lá, quando pedimos no relatório da 
comissão o arquivamento. Conselheira Amanda  diz a minha opinião o relatório da comissão está plausível, mas muitos 
detalhes de punho pessoal e que não cabe ser publicado em DOQ. Conselheira Penha  diz a forma elegante de se publicado 
é outro documento, e esse documento que foi lido vai ser anexado no processo. A resolução vai ser sobre o Arquivamento do 
Processo aprovado por todos os conselheiros. Seguiu para os Informes, Conselheira Penha pede que o Coordenador 
Rodrigo leia um documento: Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, do Conselho Gestor para Secretaria 
de Saúde de Duque de Caxias, O Conselho Gestor do Cerest de Duque de Caxias vem através deste de acordo com a 
reunião realizada em 23 de Outubro de 2014 as 10:30 hs no município de São João de Meriti, o Conselho Gestor vem 
solicitar ao Senhor Secretário de Saúde no que diz ao respeito da locação do no espaço do Cerest, tendo em vista que o 
prazo seja visto no período de 30 dias para que possa ser atendido,pois de acordo com a Portaria 2728 de 11 de Novembro 
de 2009 o Cerest tem verba ou recurso próprio para ser usado para seus fins, cabe ressaltar que não respondendo o 
Conselho Gestor os membros tomaram as devidas medidas cabíveis fora sua execução. Conselheira Penha  diz é o que 
Cerest recebe 30 mil reais todo mês, ai foi solicitado à devolução do prédio que o Cerest utilizava e mais o Pam, o Pam já foi 
para outro local, mas o Cerest o que os técnicos fizeram um projeto arrumaram e viabilizaram uma clinica no centro, 
entregaram esse projeto já tem 5 meses atrás e a secretária colocando obstáculos, estão esperando o Cerest ser despejado 
e sumir documentos nessa confusão e demos um prazo de 30 dias não der providências, essa comissão do conselho gestor 
vai no Ministério Público. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte e duas horas e vinte e novo 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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