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Atos do Prefeito                      
 
DECRETO N.º 2.032/16, DE 13 DE JULHO DE 2016. 

  
“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente 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$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete 

mil reais), para atender insuficiência de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, com fulcro 
no art. 41, I da Lei nº 4.320/64. 

 
Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos 

artigos 10 e 14 da Lei nº 1.291/15 e processo administrativo nº 5618/2016/02. 
 
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 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 

017 02.01.04.123.001.2.093 3390.92 00 R$     78.000,00   

050 03.01.04.122.001.2.233 3390.39 00 R$     76.000,00   

088 04.01.04.122.001.2.215 3390.39 00 R$     83.000,00   

831 20.01.15.122.001.2.494 3390.39 00  R$     237.000,00 

TOTAL R$   237.000,00 R$     237.000,00 

Fontes de Recursos: 00 – Ordinário  

  

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

 
PORTARIA Nº680/16. EXONERAR a servidora PATRÍCIA FERNANDES DE MORAIS, matrícula nº10765/02, do cargo em comissão 
de Assessora Técnica, Símbolo CC2, SEMUS, a contar de 30/06/2016.  
  
PORTARIA Nº681/16. NOMEAR a senhora JÉSSICA DOS SANTOS SARMENTO, no cargo em comissão de Assessora Técnica, 
Símbolo CC2, SEMUS, a contar de 01/07/2016, cargo antes ocupado pela servidora PATRÍCIA FERNANDES DE MORAIS. 
 
PORTARIA Nº682/16. EXONERAR a servidora MARLUCIA MONTEIRO DO AMARAL SEPULVEDA, matrícula nº8117/52, do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Infra-Estrutura, Símbolo CC5, SEMAS, a contar de 11/07/2016.  
 
PORTARIA Nº683/16. NOMEAR o senhor RAUL PEREIRA GUERRA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de Infra-Estrutura, 
Símbolo CC5, SEMAS, a contar de 12/07/2016, cargo antes ocupado pela servidora MARLUCIA MONTEIRO DO AMARAL 
SEPULVEDA. 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito                      
 
Processo nº. 3514/2015/10         
Com base nos pareceres da Procuradoria Geral do Município, às fls. 17 e da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal do Ambiente, 
às fls. 08, JULGO PROCEDENTE o Auto de Infração nº. 009/MAF/2015, de 20/05/15,com fulcro nos art. 157 e 164,do CTMQ, em 
nome de Linneo de Paula Machado. 
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Queimados, 13 de julho de 2016. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS                     
 
Ato nº 018 /PREVIQUEIMADOS/2016 

 
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - 

PREVIQUEIMADOS, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve:  
 
                     Tornar público o período de gozo das férias do servidor abaixo relacionado: 
 

NOME MATRICULA CARGO PERIODO 
AQUISITIVO 

PERÍODO DE 
GOZO 

Adail Ferreira 
Abrantes 

8697/52 Chefe de Setor de 
Patrimônio 

01/02/2015 à 
31/01/2016 

18/07/2016 a 
31/07/2016   

 
Queimados, 12 de julho de 2016. 

 
Portaria nº. 050/16. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no uso de 
suas atribuições legais, e em conformidade com art. 14, inciso XI, da Lei nº. 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 

Resolve: 
  
Conceder com base no processo nº. 0023/2016/15 e de acordo com o disposto no inciso I do parágrafo 1° do artigo 40 da CF/88 c/c 
artigo 1º da EC nº. 70/2012 e inciso I do art.18 da Lei nº. 596/2002, a servidora Rosana Nascibem Maconato Castelhane, com 
proventos proporcionais, matrícula nº. 2286/12 no cargo de Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar do dia 
da publicação desta portaria.  

Queimados, 12 de julho de 2016. 
  
Portaria nº. 051/16. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no uso de 
suas atribuições legais, e em conformidade com art. 14, inciso XI, da Lei nº. 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 

Resolve: 
 
Conceder com base no processo nº. 0045/2016/15 e de acordo com o disposto no inciso I do parágrafo 1° do artigo 40 da CF/88 c/c 
artigo 1º da EC nº. 70/2012 e inciso I do art.18 da Lei nº. 596/2002, a servidora Laura de Medeiros Rodrigues, com proventos 
proporcionais, matrícula nº. 2908/41 no cargo de auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar do dia da 
publicação desta portaria.  

Queimados, 12 de julho de 2016. 
 
Portaria: 052/16. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com os incisos I e XIV do art.7º da Lei 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 

Resolve: 
 

Conceder com fundamento no inciso V do art. 201 c/c §8º do art. 40 da CF/88 e inciso I do art. 9º da Lei 
596/2002, benefício de pensão por morte do ex-servidor Celso Batista de Moura, matrícula nº. 764/11, falecido em 03/06/2016 a seu 
cônjuge Dione Ueles de Moura, tendo em vista o que consta no processo nº. 0129/2016/15. 
Vencimento calculado de acordo com o I do § 7º do art. 40 da CFRB/88.............................................................................................R$ 
4.804,36 
Valor da pensão...............................................................................R$ 4.804,36 

                                                                         Queimados, 13 de julho de 2016. 
 
Portaria: 053/16. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com os incisos I e XIV do art.7º da Lei 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 

Resolve: 
 

Conceder com fundamento no inciso V do art. 201 c/c §8º do art. 40 da CF/88 e inciso I do art. 9º da Lei 
596/2002, benefício de pensão por morte do ex-servidor Joel Ramos de Oliveira, matrícula nº. 2722/71, falecido em 12/05/2016 a sua 
companheira Therezinha Adelayde de Oliveira, tendo em vista o que consta no processo nº. 0107/2016/15. 
Vencimento calculado de acordo com o I do § 7º do art. 40 da CFRB/88.............................................................................................R$ 
1.624,93 
Valor da pensão...............................................................................R$ 1.624,93 

                                                                         Queimados, 13 de julho de 2016. 
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MARCELO DA SILVA FERNANDES/DIRETOR-PRESIDENTE 
PREVIQUEIMADOS - Matr. 7106/41 

 

Atos da Secretária Municipal de Saúde                    
 
Processo: 13/0671/16 
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, APROVO a prestação de contas de adiantamento concedido através do 
processo n.º 13/0259/16 no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) apresentada pelo servidor FABIO DE MELO - MAT. 8276/01. 

 

Rosane Azevedo do Nascimento 
Secretária Municipal de Saúde 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde                    
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 17/02/2016. 

Às dezessete horas e quarenta e quatro minutos do dia dezessete do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, iniciou a Reunião 
Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidido por Marco Venicio do Santos, Presidente do Conselho de 
Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Leitura e Posteriormente Aprovação de Pauta; 2) Discussão da Renovação do 
Contrato da Sede do Conselho Municipal de Saúde, com um aumento do aluguel de 29,17%, com período de 24 meses, 
publicado no DOQ N° 723 de 29/12/2015, não deliberado pelo o Pleno do Conselho; 3) Discussão da divergência entre o 
Orçamento de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde elaborado pelo o Fundo Municipal de Saúde, com base na estimativa da 
receita, e modificado pela a Subsecretária de Planejamento e Finanças publicado no Diário Oficial do Município de Queimados 
nos dias 28/12/2015 e 04/01/2016, sem deliberação do Conselho Municipal de Saúde; 4) Informes. Seguiu para o 1 (primeiro) 
item de pauta Leitura e Posteriormente Aprovação de Pauta, Presidente Marco Venicio fez a leitura da pauta, e sendo aprovada 
pelos os conselheiros. Seguiu para o 2 (segundo) item de pauta Discussão da Renovação do Contrato da Sede do Conselho 
Municipal de Saúde, com um aumento do aluguel de 29,17%, com período de 24 meses, publicado no DOQ N° 723 de 29/12/2015, não 
deliberado pelo o Pleno do Conselho, Presidente Marco Venicio disse alguns membros de algumas comissões já sentaram com a 
Secretaria Fátima e o Jurídico já questionamos o porquê dessa renovação sem a deliberação do conselho, e chegamos a cogitar a 
suspensão desse contrato e caso o plenário aceite a possível saída do conselho dessa sede. Subsecretaria Vilma disse que tem um 
período para as partes se manifestarem, o jurídico chama o proprietário para saber o interesse de renovação, às vezes o proprietário 
mandar um requerimento com o valor se vai querer o reajuste ou não, essa analise passar pela a Controladoria, Procuradoria, 
Secretaria de Obras, e com as partes não se manifestou para não renovar, o processo seguiu os trâmites normais, foi para o Fundo 
Municipal de Saúde empenhamos e o imóvel continuou a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Fátima disse quero 
deixar claro que todas as renovações quando não tem problema damos continuidade, uma vez que o conselho se manifestou sair 
daqui não temos nada contra, não sei como foi o final da conversa de vocês ontem com o Prefeito Max, referente à sugestão de vocês 
de ir para o anexo do antigo PA 24 horas, se for decidido isso mesmo podemos cancelar imediatamente o contrato. Presidente Marco 
Venicio disse eu e os conselheiros Penha e Josué nos reunimos com o Prefeito Max para discutir algumas pautas com ele, e uma 
dessas pautas foi a renovação desse contrato, já que estamos no ano de crise e temos que ter a vigilância na questão dos gastos, 
levamos essa proposta para o Prefeito de rescindir o contrato e ficarmos temporariamente no antigo PA 24 horas, o Prefeito respondeu 
que a obra está pronta, mas ainda não foi entregue pela a empresa oficialmente, então significa que a Secretaria de Saúde não pode 
realizar nenhum tipo de ação lá, por que qualquer dano causado o responsável não será  mais a empresa e sim Secretaria de Saúde, 
para que não haja esse problema, o Prefeito propôs  que levasse ao plenário do conselho para ficarmos aqui até a inauguração do 
antigo PA 24 horas, para poder utilizar o espaço do auditório através de agendamento para realizarmos as reuniões do conselho e 
veríamos um local para colocar a administração do conselho, o Prefeito propôs de colocar no Centro Médico da Pedreira, mas 
questionamos que os 2 servidores saindo daqui do centro de Queimados e irem todos os dias para Pedreira, até mesmo para os 
conselheiros, não aceitamos essa proposta e o Prefeito falou de 90 a 120 dias para a inauguração da Policlínica. Conselheira Penha 
disse que os servidores da Secretaria de Saúde sabem que tudo relacionado ao conselho tem que enviar para o conselho, lá trás já 
tínhamos falado que não queríamos ficar aqui e que o recurso que está sendo pago é orçado para o conselho, é fizemos questão de 
fazer o percentual, esse ano de crise os valores dos alugueis estão caindo, no dia 29 de Dezembro de 2015 foi publicada em DOQ a 
renovação na calada. Conselheira Silvane disse lógico que o proprietário iria continuar com contrato, apesar de ter feito uma reformar 
aqui falamos que não queríamos ficar, a Secretaria de Saúde conseguiu encontrar o dono, ano passado não conseguimos encontrar 
ele por que já queríamos cancelar, tinha uma proposta do DST/ AIDS de vim pra cá e ficamos segurando até terminar o contrato para o 
DST, agora não temos mais opção o contrato já foi feito, e o que decidimos esta em ata e a Secretária Fátima estava presente. 
Conselheiro Josué disse que o contrato já foi feito de 24 meses, agora vamos decidir até quando vamos ficar aqui e depois se for o 
caso rescindimos o contrato. Conselheira Penha disse esses meses que vão pagar, não vai sair do orçamento do conselho, e sim da 
Secretaria de Saúde, o erro foi deles. E em relação a administrativo do conselho, quando a saúde for para o prédio da fazenda, o 
conselho também vai ir. Presidente Marco Venicio disse temos a proposta do Conselheiro Josué para determinamos esse tempo que 
vamos permanecer aqui nessa sede, colocou em regime em votação, os conselheiros aprovaram de até 120 dias e que todas as 
despesas do conselho aluguel, luz, água e telefone, não saía da dotação orçamentária do conselho. Em regime quem aprova essa 
resolução, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Antes de seguir a pauta informou a presença do Secretário de 
Fazenda Carlos Vilela e o Chefe do Planejamento Carlos Guttemberg. Seguiu para o 3 (terceiro) item de pauta Discussão da 
divergência entre o Orçamento de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde elaborado pelo o Fundo Municipal de Saúde, com base na 
estimativa da receita, e modificado pela a Subsecretaria de Planejamento e Finanças publicado no Diário Oficial do Município de 
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Queimados nos dias 28/12/2015 e 04/01/2016, sem deliberação do Conselho Municipal de Saúde, Subsecretaria do Fundo Vilma 
disse elaboramos o orçamento do Fundo Municipal com o histórico das necessidades da saúde para 2016 e no mesmo momento que 
encaminhamos para Secretaria de Fazenda, mandamos para o Conselho de Saúde, e na publicação foi verificado algumas 
divergências do Orçamento que enviamos. Conselheira Penha disse que hoje ninguém não trabalhar sozinho, se a saúde faz seu 
orçamento encaminhar para publicar, porque a Secretaria de Fazenda acha no direito de tirar recursos e mudar rubricas, ficamos 
tristes de ver isso, o nosso município é pequeno, acho que falta maior interação de outros secretários, quando a gestão erra quem 
paga é o munícipe, no ano que tem a Maternidade para ser inaugurada, outra coisa esta no Plano de Diretor a nossa proposta de 4 
(quatro) unidades de urgência e emergência, porque essa UPA quem tem no município que não é acessível, é fatura para o Estado. 
Mesmo tendo a crise sabemos o valor que Brasília mandar, e a gestão não falarem a verdade se o Governo Estadual esta mandando o 
valor correto, agora temos que saber a nossa receita em nível de município e qual percentual do montante que esta aplicando na 
saúde, ficou indignada quando vê essa publicação no Diário Oficial, que isso não se repita. Conselheiro Josué disse tem dois 
momentos da parte financeira da Secretaria de Saúde e outro o corte que Secretaria de Fazenda fez, conforme o que estudamos, que 
tudo que se faz de orçamento para saúde tem que ser compartilhada com o conselho de saúde, de fato o orçamento não passou no 
conselho e estou perdido. Munícipe Iris disse que falou para o Prefeito Max ano passado para que se atentasse para a gestão 
participativa, realmente esse orçamento era para ter sido discutido no conselho, toda a publicação orçamentária veio com 
indiscrepante, na questão do Cethid como é verba carimbada do Estado R$ 9.900.000,00 e do Ministério de Saúde R$ 2.475.000,00 no 
tem como mexer nesses valores, pois o Cethid não é nosso, e quando a Secretaria de Fazenda faz um fechamento dar uma diferença 
do total, referente ao que o Fundo Municipal de Saúde enviou. Quando eu vejo o orçamento detalhado achei um pouco subestimado, 
vejo que precisa fazer uma discussão uma ampla, não só aqui, como também na Câmara dos Vereadores para entender esse 
orçamento. Conselheira Silvane disse percebemos esse tempo todo não teve gestão participativa, na época do ex Secretário de 
Saúde Ismael Lopes se teve gestão participativa, agora quero saber qual vai ser o caminho, até que data tem que ser entregue o 
orçamento. Subsecretária Vilma respondeu que os recursos do Estado e do Ministério de Saúde vêm sido apresentado nos relatórios 
do quadrimestre, e quanto ao município temos nossa cota mensal e viemos cumprindo, anualmente os gastos com a saúde têm ficado 
acima dos 15%. Com relação ao orçamento foi mandado para apreciação do conselho antes de ser publicado, não houve o momento 
de vocês estarem discutindo com as coordenações ou até mesmo com o Fundo da Saúde a questão do orçamento, as ações são 
apresentadas e nada impedi na execução do orçamento que seja apresentado no conselho. Presidente Marco Venicio cansou de 
dizer que o conselho de saúde não é qualquer conselho, temos a primazia de deliberar as Políticas Públicas de Saúde e está na 
Legislação Federal, então temos um cuidado na discussão das Políticas Públicas de Saúde, se o Ministério Público Federal 
começarem a ver os erros da saúde e prender os conselheiros vai começar melhorar, relembrou que no Município do Rio de Janeiro já 
teve conselheiros que foram presos por assinar parecer, então se conselheiros de saúde não é brincadeira, se estamos aqui porque 
gostamos de participar do controle social, a gestão participativa é importante e nesse momento não se fez presente, o Fundo Municipal 
de Saúde enviou para a Secretaria de Saúde no dia 23/11/2015 o Orçamento da Saúde de 2016 e chegou aqui no conselho no dia 
14/12/2015, e não foi discutido no conselho, e queremos que seja discutido aqui sim, e que a Secretaria de Fazenda respeite o que 
discutiremos a partir de agora juntamente com os técnicos. Conselheiro Josué disse que a Comissão Executiva vem pedindo o 
Consolidado bancário, Extrato Bancário de 2015 para projetar o de 2016, a comissão fez seu papel. Conselheira Penha disse que 
solicitamos o detalhamento especificado, quanto é que vem de cada bloco, gastou em que, quando, resta a pagar tudo como diz a Lei 
Complementar 141, porque fica parecendo que somos exigentes, conforme o Venicio falou conselheiro realmente vai preso, é co-
gestor, conselheiro não tem que fazer gestão, porque não é da nossa competência, temos excelentes técnicos, mas não custa passar 
pelo o conselho, não somos conselho dos sonhos e sim da realidade, gostamos o que fazemos, só não aceitamos falta de respeito. 
Quando se fala que o orçamento do município é R$ 300 milhões se esta aplicando 15% só do recurso próprio é R$ 45 milhões, 
queremos a informação clara, objetiva, transparente, no Plano diretor foi falado da necessidade do orçamento participativo, esse plano 
já tem 10 anos até hoje não saiu do papel. Proposta de fazer uma resolução que todo Orçamento da Saúde que seja detalhado antes 
com o Conselho de Saúde antes de publicar e quando a Secretaria de Fazenda precisar remanejar que comunique o Conselho de 
Saúde. Tomou à palavra o Secretário de Fazenda Carlos Vilela disse que é primeira que se faz presente numa reunião do conselho, 
informou que não foi tirado recursos da saúde, até porque a saúde tem a administração plena e está fechando 74 milhões, e quanto à 
reclamação dos conselheiros referente ao orçamento, que é feito na Secretaria de Saúde e vai para a Secretaria de Fazenda 
consolida, e rubrica da Maternidade o problema é o dinheiro que não temos, o recurso da saúde pelo o município mandar 15% e em 
2014 mandamos 23%, e esta previsto mandar R$32 milhões esse ano dando 23% estamos mandando a mais 8%, não podemos 
calcular o os 15% em cima do total do orçamento, porque dentro do orçamento tem verba de convênios, por exemplo, Rio Camarim R$ 
70 milhões, e não pode ser usado esse dinheiro para saúde e temos outros convênios federais de saneamento básico, e não ser 
mexido para a saúde. Os recursos são escassos, já estamos atendendo com 23% e esse ano esta arriscado passar. Em folha de 
pagamentos só para saúde R$ 52 milhões e a Secretaria de Saúde tem R$ 25 milhões, então já tem um rombo na folha de R$ 30 
milhões e tem que sair de algum lugar, e se colocar mais esses R$ 30 milhões então o Orçamento da Saúde não será de R$ 74 
milhões e sim R$ 104 milhões. Conselheira Penha disse que tem uma solução, tem funcionários publicados em DOQ e que não 
trabalhar, deveria enxugar a folha da saúde. Chefe do Planejamento Carlos Guttemberg tomou a palavra dizendo que a Secretaria 
de Fazenda nunca foi chamada para participar desse processo e que no próximo orçamento me convoque, preciso sabe o que 
acontece na outra ponta. Primeiro ponto a Secretaria de Fazenda não concorda que o orçamento esta subestimado, porque o 
orçamento é calculado de todas as receitas, e ano passado tinha uma previsão de convênios muito grande, que para esse ano não foi 
materializado, não tinha como colocar o mesmo valor de orçamento, sendo que os convênios não estão vindos, tivemos que enxugar o 
orçamento não pela a diminuição das nossas receitas e sim pelos os convênios. Segundo ponto quanto a Maternidade não tem dentro 
do PPA (Plano Plurianual) essa previsão clara da Maternidade, então não poderia colocar no orçamento a maternidade, vai ser preciso 
fazer um Crédito Especial para montar, por isso que essa ação não tem nem número. Quanto os repasses da saúde que aumentaram 
para 23%, mas para chegar nesse valor tem vários cálculos antes, a receita não é sobre toda a receita, só vale as transferências 
constitucionais e receita própria, da receita que cabe de recurso de transferência é R$ 139 milhões, então dos R$ 300 milhões que 
cabe para fazer rateio para a saúde só R$ 139 milhões, porque recebo royalties, convênios, só que não vale para o cálculo da saúde, 
infelizmente do que é do jeito que todos pensam. O Município de Queimados investiu em trazer empresas, para dar um retorno de 
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ICMS cresceu mais de 20%, sabemos que não vai dar frutos agora, como o ICMS é da fonte “0 0” vamos ter aumento no futuro de 
repasse para a saúde, nesse momento não esta acontecendo no momento. Outro ponto para calcular a folha de pagamento é de toda 
a prefeitura, então tenho que respeita 30% de despesa com pessoal, quando eu cálculo o orçamento não posso ceder esse valor, 
tentamos adapta a nossa realidade de recurso financeiro entre as secretarias, eu discordo da palavra divergência, é sim adequação na 
realidade financeira que vivemos hoje. E referente às rubricas e ações que acabou suprimindo, porque na hora de elaborar o 
orçamento, observamos que foi usado no ano anterior, tentamos minimizar o trabalho, hoje a Secretaria de Fazenda evolui na forma de 
fazer o orçamento, hoje dar para criar uma natureza de despesa sem ter que fazer uma lei, os erros não é nosso hoje, é sim da própria 
administração pública como um todo, vem de Brasília, hoje a Secretaria de Fazenda tem condições por um decreto de o Prefeito 
colocar o que faltou. Quanto as receitas, no caso do Cethid encolhemos quase 1 milhão, porque não conseguia visualizar o mesmo 
valor de arrecadação, uma diferença de percepção. A Secretaria de Fazenda faz uma compilação de dados, tentamos adaptar com a 
realidade, só que não conseguimos fazer igual, tipo a folha de pagamento que não chegamos ao mesmo consenso, de maneira algum 
quisemos passar por cima do conselho, entendemos que o conselho é deliberativo e que o processo tem que ser mais participativo, 
principalmente na área de saúde, uma área muito carente no Brasil. Qualquer duvida pode procurar a Secretaria de Fazenda. 
Conselheira Penha disse que foi tirado foto da reunião, para vocês verem a diferença, mesmo sem luz estamos aqui, foram muito 
bons esses esclarecimentos, já vou sugerir que a secretaria faça um balancete colocando claramente para todos, pois a receita 
abaixou por causa dos repasses que não estão vindos, mais tenho duas sugestões, que existe a questão do IPVA pode sim tirar do 
recurso, isso já esta dando processo em Brasília, para poder rever a tabela do SUS ter um aumento, outra questão é que o município 
de queimados não tem uma boa arrecadação, muito comércios não tem nota fiscal, temos uma grande soma de sonegação, então vejo 
que tem como viabilizar para ter uma receita maior. Carlos Vilela respondeu a nota fiscal de serviço é um problema do município, 
arrecadávamos 6 milhões de ISS (Imposto Sobre Serviços) por ano, ano passado arrecadamos 23 milhões, o Estado deveria obrigar a 
Nota Fiscal Eletrônica. Presidente Marco Venicio disse que está gostando do clima da reunião de hoje, desse diálogo, eu proponho 
que realizamos com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, Comissão de Orçamento e Finanças do conselho de saúde, 
Comissão de Controle e Avaliação do conselho de saúde, uma reunião para rever e adequar o orçamento, porque existe elemento de 
despesa do conselho  que prejudicará nossa vivência, e sendo tivemos processos travados por um funcionário da Secretaria de Saúde, 
como os elementos de despesas foram tirados do conselho de saúde e de outros programas também, se a Subsecretária não abre 
processo de compra de material, para que aquele programa possa realizar sua atividade, temos que passar a cobrar dos 
subsecretários. Tem o Prefeito que não detém de tudo, no nosso caso tem a Secretária de Saúde que não pode estar presente em 
todos os locais, por isso tem os subsecretários, diretores e os coordenadores. Carlos Guttemberg disse tem uma ação chamada 
Manutenção e Operacionalização do Conselho a previsão era de R$ 70 mil e cortei R$ 2 mil, porque tem uma opção de Combustíveis e 
Lubrificantes é mesma coisa que Material de Consumo então foi englobado. Presidente Marco Venicio disse, por exemplo, esse 
Material de Consumo R$ 10 mil será que um conselho de saúde com 40 conselheiros suprime nossa necessidade. Carlos 
Guttemberg respondeu como a despesa não aconteceu. Munícipe Iris disse quando vejo o orçamento como um todo, percebo que 
tem muitas secretarias não tem nada, vai ter que ser suplementada muito e gastar mais. Carlos Guttemberg disse que devido à crise 
que o país enfrenta, então achamos que essa despesa não irá ultrapassar, temos que fazer é adaptação para suplementar as 
despesas que são extremamente necessárias, hoje o município tem que se preocupar em manter o mínimo de estrutura para 
funcionar, hoje o Sistema de Saúde Brasileiro esta falida, porque os planos de saúde não estão atendendo, e quem esta absorvendo é 
o SUS. Saúde é vida, mas às vezes pecamos por só ver números frios. Conselheira Silvane disse que esta satisfeita do que ouviu de 
uma realidade que já sabíamos, só queríamos uma confirmação, estava muito abstrato. E como o Vilela falou que o orçamento 
primeiro passa na Secretaria de Saúde e depois na Secretaria de Fazenda, e que tem um prazo até Outubro para ser entregue na 
Câmara de Vereadores, então temos até Julho para ser resolvido. Conselheira Paula gostaria de parabenizar o Carlos Vilela e Carlos 
Guttemberg pela a reunião que tivemos de calmaria. Secretaria Fátima disse que começamos o ano com o pé direto, fizemos o 
primeiro pregão eletrônico do município, só com o pregão de medicamentos economizamos R$ 6 milhões, vamos fazer a primeira 
utilização. Em breve estaremos inaugurando a Farmácia Municipal com fruto do pregão eletrônico, eu estarei saindo dia 30 de Março, e 
saio muito satisfeita de ter economizado, já era para ter sido feito, desde quando se tornou gestão plena, só que nos serviços públicos 
são passos longos e demorei quase 3 anos, mas consegui. Presidente Marco Venicio anunciou que a Subsecretária Vilma entregou 
os Extratos Bancários de 2015, dos pagamentos realizados de 2015, vai ser encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças. 
Gostaria de agradecer a presença Carlos Vilela e Carlos Guttemberg. E encaminho para o plenário para que possamos marcar uma 
reunião posteriormente. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às vinte horas e dez minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por 
Marco Venicio dos Santos Presidente do Conselho e Valquíria da Silva Chagas Secretária Administrativa. 
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