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Atos do Prefeito                                                                                                                                
 
O Prefeito Municipal de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, 

  RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº040/17. EXONERAR o servidor ELIAS JOSE DA CRUZ, do cargo de Secretário Municipal de Segurança, Transporte e 
Trânsito, Símbolo SM, SEMUSTTRAN, a contar de 05/01/2017. 
 
PORTARIA Nº 041/17. NOMEAR o senhor ELIAS JOSE DA CRUZ no cargo de Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, 
Símbolo SM, SEMUSOP, a contar de 05/01/2017. 
 
PORTARIA Nº042/17. EXONERAR o servidor ORLANDO KRUSCHESWSKY DE SÁ, do cargo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura, Símbolo SM, SEMDRAG, a contar de 10/01/2017. 
 
PORTARIA Nº 043/17. NOMEAR o senhor ORLANDO KRUSCHESWSKY DE SÁ, no cargo de Subsecretário Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura, Símbolo SS, SEMDRAG, a contar de 10/01/2017. 
 
PORTARIA Nº 044/17. NOMEAR o senhor ABÍLIO CARDOSO FARIA no cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Agricultura, Símbolo SM, SEMDRAG, a contar de 10/01/2017. 
 
PORTARIA Nº 045/16. DESIGNAR o servidor CARLOS ALBINO PIRES DE ANDRADE, Secretário Municipal de Governo- Matrícula 
7918/95, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Habitação - SEMUHAB, a contar de 10/01/2017, sem prejuízo de 
suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados. 
 
PORTARIA Nº 046/17. TORNAR sem efeito na PORTARIA Nº 974/16, publicada no DOQ nº920/16, a designação da servidora 
ISABELLE FERRÃO GUIMARÁES CANADAS, para responder pela Secretaria Municipal da Terceira Idade - SEMTI, a contar de 
10/01/2017. 
 
PORTARIA Nº 047/16. DESIGNAR o servidor CARLOS ALBINO PIRES DE ANDRADE, Secretário Municipal de Governo- Matrícula 
7918/95, para responder interinamente pela Secretaria Municipal da Terceira Idade - SEMTI, a contar de 10/01/2017, sem prejuízo de 
suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados. 
 
PORTARIA Nº 048/16. DESIGNAR o servidor CARLOS ALBINO PIRES DE ANDRADE, Secretário Municipal de Governo- Matrícula 
7918/95, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania - SEMDEHPROC, a 
contar de 10/01/2017, sem prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados. 
 
PORTARIA Nº 049/16. DESIGNAR o servidor ALEXANDER RIBOURA DORNELLAS, Secretário Municipal de Obras - Matrícula 
9771/02, para responder interinamente pela Secretaria de projetos Especiais e Gestão de Convênios, a contar de 10/01/2017, sem 
prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados. 
 
PORTARIA N.º 050/2017. O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a tomar posse no dia 
13/01/2017 às 10h na Sede da Prefeitura Municipal de Queimados situada à Rua Hortência, n.º 254, Centro - Queimados, o candidato 
aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos, conforme a liminar deferida no processo judicial n.º 0014586-
74.2016.8.19.0067 e conforme processo administrativo n.º 8998/2016/08.  
 

GUARDA AMBIENTAL 

Colocação Inscrição Candidato 

5 00009187 DANIEL TOLEDO DEL BIANCO 

 
PORTARIA N.º 051/2017. O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a tomar posse no dia 
13/01/2017 às 10h na Sede da Prefeitura Municipal de Queimados situada à Rua Hortência, n.º 254, Centro - Queimados, o candidato 
aprovados no Concurso Público para provimento de cargos efetivos, conforme a liminar deferida no processo judicial n.º 0014417-
87.2016.8.19.0067.  
 

GUARDA AMBIENTAL 

Colocação Inscrição Candidato 

2 00016912 VINICIUS LOIO SANTOS 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

Prefeito 
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Despachos do Prefeito                                                                                                                                
 
Processo n.º 9993/2016/04 
Tornar sem efeito a publicação de 10 de janeiro de 2017. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

Processo n.º 9993/2016/04 
De acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 51/53, e da Controladoria Geral do Município, às fls. 64/65, 
AUTORIZO, na forma da Lei, a prorrogação do prazo de conclusão do Trabalho Técnico Social de Urbanização de Assentamentos 
Precários – ELDORADO III, por mais 13 meses, a contar de 02/01/2017, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sem ônus 
para a Administração. 

Queimados, 30 de dezembro de 2016. 
OMITIDO DO D.O.Q Nº 963 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

Atos do Secretário Municipal de Administração                                                                                                                                
 
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
ATO SEMAD Nº 05/SEMAD/2017 - Suspender o período de gozo das férias compreendidas entre os dias 02/01/2017 a 31/01/2017, da 
servidora MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO PIO RODRIGUES, matrícula n° 2541/01, cargo ASG, pois a mesma encontra-se de 
licença prêmio, conforme Portaria 1154/SEMAD/16, publicada no DOQ 950/16 de 03/11/2016, fixando o próximo período para 
01/02/2017 a 02/03/2017. 
Conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares ao servidor abaixo: 
 
PORTARIA N.º 003/SEMAD/2017 – Processo nº 2367/2013/06. DEFIRO o pedido incidental para a prorrogação da Licença para tratar 
de Interesses Particulares, da servidora MARIA LUCIA DE FREITAS PEQUENO, psicóloga, matricula nº 6303/71, na forma do ar. 92 
da Lei 1060/2011, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar de 19/04/2016. 

 
GETÚLIO DE MOURA 

Secretário Municipal de Administração - Matrícula nº 12.977/01 
 

Atos do Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos                                                                                                                                
 
ATO: 001/GAB/SEMCONSESP/2017 
O Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 
 
- DESIGNAR os servidores DENILSON VILAR DE QUEIRÓS, Subsecretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos, matrícula 
8208/2, LUIZ PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA, Coordenador de Serviços Funerários, matrícula 11399/0, e MARCELO REIS ALVES, 
fiscal de obras, matricula 3856/3, para, no âmbito da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SEMCONSESP, 
comporem a Comissão para Acompanhamento e Validação de Execução Contratual celebrado com o prestador de Serviço. Revogam-
se as disposições contrárias. 
Suplentes: VALMIR DOS SANTOS FERREIRA, no cargo em comissão de Chefe de Setor de Expediente, Símbolo CC6, Matrícula 
4514/4, JOSÉ FELINTO DA SILVA NETO, Chefe do Setor de Conservação de Cemitério, matrícula 8850/1. 

 
Queimados, 12 de janeiro de 2017. 

ROGÉRIO LOPES BRANDI 
Secretário – SEMCONSESP 

 

Atos da Secretária Municipal de Esporte e Lazer                                                                                                                               
 
PORTARIA Nº007/SEMEL/2016 
 
A Secretária Municipal De Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, e: 
 
CONSIDERANDO, a solicitação formulada pelo  Senhor (a) Jorge Josias Miguel, através de processo nº6546/2016/03, cujo teor diz 
respeito ao fechamento da Rua Dr. Pinheiro, –Bairro Camarim – Queimados somente aos sábados, domingos e feriados das 08:00 
às 18:00 horas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias transformando a referida rua nos dias e horários em área de lazer. 
 
CONSIDERANDO que o requerente atendeu plenamente as normas para rua de lazer especifica na portaria Nº01/SEMEL/2003, 
publicada no B.O.Q. de 24 de Setembro de 2003. 
 
CONSIDERANDO parecer favorável do Departamento de Trânsito - SEMUSTRAN. 
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CONSIDERANDO também, que compete ao poder público incentivar e apoiar as atividades comunitárias, sociais, esportivas e de lazer 
e outras, com o objetivo de gerar entretenimento e promover o bem estar social dos Munícipes. 

 RESOLVE: 
 
Que o fechamento da Rua– Rua Dr. Pinheiro, – Bairro Camarim - Queimados aos sábados, domingos e feriados das 08:00 às 18:00 
horas transformando a referida rua nos dias e horários em área de lazer para entretenimento e práticas esportivas dos Munícipes. 

 
ISABELLE FERRÃO GUIMARÃES CANADAS 

Secretária Municipal de Esporte e Lazer - Matrícula nº12576/02 
 

Atos do Controlador Geral do Município                                                                                                                               
 
Processo: 9699/2016/17. Com base no parecer desta Controladoria e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10, a prestação de contas 
referente ao adiantamento concedido ao servidor CLAUDIA ELAINE MOUTINHO BAPTISTA – MAT. 8940/02, através do processo n.º 
7990/2016/17, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 
 
Processo: 10142/2016/09. Com base no parecer desta Controladoria e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVAÇÃO COM RESSALVAS nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido ao servidor CAIO CEZAR PEIXOTO DE REZENDE – MAT. 10672/01, 
através do processo n.º 4524/2016/09, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 
 
Processo: 9178/2016/05. Com base no parecer desta Controladoria e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS, nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido a servidora BIANCA MENSOR ALMEIDA TERRA DA PENHA – MAT. 
10990/01, através do processo n.º 6671/2016/05, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos  reais). 
 
Processo: 7811/2016/26. Com base no parecer desta Controladoria e de acordo com as atribuições conferidas pela Portaria n.º 
173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO COM RESSALVAS, nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido ao servidor GERALDO DIAS FILHO – MAT. 10399/0, através do processo 
n.º 3058/2016/26, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
AIR DE ABREU 

Controlador Geral do Município 
 

Atos do Conselho Municipal de Saúde                                                                                                                               
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 24/11/2016. 
Ás dezessete horas e trinta oito minutos do dia vinte e quatro do mês de Novembro do ano dois mil e dezesseis, iniciou a Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Marco Venicio do Santos, Presidente do Conselho de Saúde, 
com a leitura da seguinte pauta: 1) Verificação de Quórum; 2) Leitura e aprovação de pauta; 3) Aprovação das atas de 16/06/16, 
30/06/16; 4) convocação do novo proprietário do Centro Médico e Diagnóstico; 5) Reimplantar e implementar o Laboratório 
Municipal de Queimados ; 6) Implantação e implementação do do Centro de Fisioterapia Municipal de Queimados ; 7) 
Prorrogação do contrato da Organização Social Humanizada; 8) Discussão do orçamento para a saúde de 2017; 9) Informes e 
Assuntos Gerais. Com os seguintes conselheiros presentes: presidente Venicio ,Tereza, Penha,Janaina, Amanda ,Regina, 
Renato, Devanir, Josué e Lizomar Item 1. Quórum verificado. Item 2. Pauta aprovada. Item 3. Atas de 16/06/16 e 30/06/16 
aprovadas. Item 4. O Presidente Venicio pergunta quem deseja participar da comissão para elaboração do regimento interno, incluido 
como item extra na pauta, os conselheiros: Josué, Penha, Venicio, Renato, Regina e Cristiane. O presidente apresenta os novos 
donos da antiga casa da mulher, atual centro médico de diagnósticos. O proprietário Alan se apresenta relatando o receio da 
população em relação à clínica, na antiga gestão, laudo mal feitos, atrasos, disse que as providências foram tomadas como troca de 
médicos, reforma da unidade, restruturação de equipe e equipamentos. Disse também que providenciará café e biscoito aos atendidos. 
Deixou claro que aceita sugestões para melhorar o funcionamento, e está entrando em contato com médicos da rede, visitando os 
postos de saúde e fazendo contato com pessoas ligadas a rede e convidando a conhecer a clinica. A troca de equipamentos já esta 
sendo feita, inclusive com uma tomógrafo mais moderno, só aguardando a liberação. Pediu colaboração a todos para desenvolver o 
trabalho. A Conselheira Penha pergunta se o Sr. Alan era médico e tinha sócios. O mesmo diz que não e que tem como sócios a 
esposa e a Sra. Letícia. A conselheira diz não tem nada contra os antigos donos, inclusive já cogitaram a casa da mulher se tornar uma 
referência por falta de uma no município. Alegou que os prestadores nunca vêm ao conselho, só quando interessa, aproveitou para 
convidar a vir às reuniões. Alegou que usam o conselho inversamente, dizendo coisas que o conselho não disse. O Sr. Alan disse que 
é de sua intenção , colaborar com o conselho de saúde, para que todos possam realizar um trabalho de qualidade. O Sr. Alan declarou 
que realmente os exames não tinham boa qualidade de diagnóstico. Aproveitou para desmentir o boato que eles estão como “testa-de-
ferro” de outros proprietários. mas agora os serviços de mamografia e radiologia digital, o Centro Médico e Diagnósticos irá realiza-los. 
Com relação à tomografia, se trata de um aparelho de seis canais e que na clínica, hoje, o cliente SUS tem o mesmo atendimento do 
cliente usual. Declarou que querem se tornar uma refêrencia em diagnósticos por imagens. Citou que em Janeiro irá implantar a 
histeroscopia, procedimento que evita várias cirurgias. Conselheiro Josué perguntou se já está funcionando o tomógrafo, pois estava 
parado. O Sr. Alan disse que sim, inclusive é mais rápido por ser de seis canais, realizando 60 exames por dia, otimizando o 
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atendimento. Estava parado há 20 dias, por que quebrou e não valeria a pena consertar por ser antigo, e melhorou a forma de 
recepcionar os clientes. O Conselheiro Josué diz que a reclamação era dos médicos que não aprovavam os exames. O Conselheira 
Regina perguntou se os funcionários da recepção continuaram. O Sr. Alan disse que sim, todos permaneceram menos a equipe 
médica, e os que ficaram foram submetidos às novas regras.  O Conselheiro Sahione se apresenta e da às boas vindas ao Sr. Alan. 
O Presidente Venicio anuncia o próximo item. A conselheira Amanda apresenta o a proposta para a construção do laboratório de 
Queimados, que será no local do PA 24 horas. Citou que há dois processos abertos, um de vidros e outro de equipamentos, que 
precisa de dotação orçamentária, que pretendem colocar no orçamento do ano que vem por conta dos trâmites da secretaria. A 
Conselheira Penha disse que na última reunião foi cobrada a abertura do laboratório. Diz saber que o SUS nunca irá ter tudo, mas 
nesse caso o município já teve o próprio laboratório, e que não pode deixar tudo com o laboratório do Sahione. Questionou o fato de 
estar no plano de ação, no plano anual, tem funcionários capacitados, se já estava tudo no “papel”. Lembrou que o laboratório tinha 
CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)e faturava. Questionou que o prefeito esteve no conselho reunido e reduziu 
o salario dos comissionados depois exonerou todos. A conselheira alega que juntamente com o coselheiro Josué somaram os valores 
da folha e dava mais de 5 milhões. Disse que os municípios estão quebrados, mas Queimados tem um diferencial, porque o conselho 
vai atrás do prefeito cobrar. Exigiu o laboratório e a fisioterapia no município. Declarou que o laboratório no PA 24 horas está quase 
proto então já têm profissionais e espaço, só falta o equipamento.  A Conselheira Amanda diz que essa proposta da secretaria é 
justamente um laboratório próprio e um prestador como era antes. Disse que tem profissionais técnicos que estão lotados em outros 
setores devido ao fechamento do mesmo. A Conselheira Janaina pergunta se os equipamentos do antigo laboratório ainda estão 
funcionando e se serão utilizados. A conselheira Amanda responde que não, pois quando se faz uma licitação de kit de laboratórios, 
os equipamentos vêm por comodato.  E no antigo, quando fechou, foi devolvido ao dono, mas a maioria estavam obsoletos. O 
Conselheiro Josué diz ter duvida de como será feito o encaminhamento. O presidente Venicio, juntamente com os demais 
conselheiros estabeleceram que fosse feito uma resolução para que se cumpra a reabertura do laboratório. O presidente segue para o 
próximo item. item 6. A Conselheira Amanda diz que a proposta do prefeito foi acordado em montar um centro de referência no antigo 
centro médico pedreira. O responsavel pelo setor de contas médicas Rafael diz que é uma determinação do prefeito, pois o 
município tem três ortopedistas e não há porque contratar prestadores. O Senhor Rafael foi juntamente com o arquiteto André 
Bianchi ao local das obras, que também comportará uma unidade básica de saúde e a Defesa Civil, que terá apenas uma pequena 
área. Lembrou que a obra ainda está em fase de projeto arquitetônico. Conselheiro Josué questiona como será feito, pois a 
implantação desse projeto ser devido a uma emenda parlamentar direcionado à unidade. questionou sobre onde estaria o 
equipamento, pois como o valor destinado era de 500 mil, se há algo para se aproveitar, poderia destinar o que sobrar do dinheiro para 
outras necessidades. O conselheiro disse também que foi prometido para o local uma unidade de saúde da família. A conselheira 
Amanda corrige o conselheiro dizendo que vai ser uma unidade básica de saúde, que tanto faz, pode colocar uma unidade saúde da 
família com uma UBS(Unidade Básica de Saúde) junto. A conselheira Teresa diz que já tinham sugerido isso até por conta da parede 
de chumbo que existe na unidade. E diz que o conselho é presente e orienta a gestão na intenção de ajudar, melhorando para a 
população.  A Conselheira Penha diz que tudo no município imita o Rio, porém o Rio tem recursos. Citou que no Rio de Janeiro os 
agentes de saúde vão até a casa das pessoas e cadastram, enquanto em Queimados só se tomou uma providência a respeito da 
pedreira por determinação do ministério público, não foi uma recomendação do conselho. Em relação à fisioterapia, não foi pautado 
para o conselho as modificações na unidade. Declarou que assim como o laboratório, o município tem profissionais concursados para 
atender a demanda do local também. A conselheira atentou para o fato de ser a penúltima reunião do ano e que o conselho não vai 
deixar pendências, em 2017 terão que cumprir as metas não alcançadas de 2016. A conselheira Amanda diz que a obra do centro 
médico da pedreira foi planejada no todo, UBS, Defesa civil e fisioterapia. Conselheira Lisomar diz que quando foi à unidade no setor 
de fisioterapia tinha seringas largadas a vista e que o fisioterapeuta se desculpou. A Conselheira Amanda diz que há acontecimentos 
na rotina da unidade que foge a controle da gestão, gerando transtornos. O Conselheiro Rafael diz que, com o novo projeto, isso não 
se repetirá. O conselheiro Devanir atenta para o nome do local “pedreira” dizendo que não há nenhuma pedreira e o bairro chama-se 
Nova Cidade. Perguntou o que finalmente será feito do posto da pedreira. A Conselheira Amanda diz que o nome foi herdado de 
Nova Iguaçu, mas o disse que o que o conselheiro quer saber é do pessoal que era lotado no posto e hoje se encontra-se no CETHID ( 
Centro de Tratamento em Hipertensão e Diabetes). Disse que o nome não importa, e sim a finalização da obra, pois a população local 
estava há 30 anos sendo atendida ali e da noite pro dia acabou. Com relação aos funcionários, serão lotados na Policlínica assim que 
for inaugurada. O conselheiro Josué pergunta a Amanda sobre a locação de um imóvel no centro de Queimados no valor de 3,7 mil 
reais. A conselheira responde que é o ambulatório da saúde mental e que provavelmente seja um engano. O Conselheiro Josué 
questiona o valor. O Presidente Venicio diz que o valor é sim alto, que a coordenação de saúde mental esta ciente, mas que deve ser 
discutida outra momento,porém ressalta que o faturamento do ambulatório é vinculado ao CNES (Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde) do Centro Médico da Pedreira. O presidente pergunta à plenária se solicita uma solução para a questão 
do Centro de Ortopedia e Fisioterapia. A Conselheira Amanda sugere que seja apresentado um projeto definitivo para o centro. O 
presidente sugere em um mês, a conselheira diz que é impossível.  A Conselheira Penha diz que deveriam apresentar porque o 
prefeito disse que já estava pronto, conselheira Amanda disse que no mínimo 3 meses. A conselheira Penha diz que sabe que é 
pouco, mas que se não fizeram em 4 anos, em 3 meses, não farão, que o conselho tem que fazer pressão. Conselheira Penha diz 
que em 30 dias para que os técnicos acelerem, pois em 30 dias já é natal e isso vai ser jogado para próxima gestão. E que é um 
projeto ampliado e já tem uma base. A Conselheira Amanda discorda porque foi modificado tudo, inclusive ao modelo de serviço da 
unidade.  O Presidente Venicio remete ao plenário baixar uma resolução para apresentar o projeto em 30 dias, e que a atual gestão 
passe adiante o projeto a nova gestão. O presidente subemete o plenário a votação, tendo como únicos votos contrários , os  
conselheiros Amanda e Rafael. Item 7. A prorrogação do contrato da Organização Social Humanizada. O conselheiro Josué diz que 
solicitaram alguns documentos que não foram encaminhados. A administradora Deo do CETHID, diz que está no local como ouvinte 
e não sabe se pode responderá pelo caso. A Conselheiro Josué concorda dizendo que a mesma cuida da parte operacional da 
unidade. E diz que alguns documentos foram entregues e  que a falta de comissões definidas dificulta também o trabalho do conselho, 
e somente poderão avaliar com exatidão quando todas as comissões estiverem formadas. Disse que uma das solicitações é a tudo que 
foi adquirido pelas OS (Organização Social). A administradora Deo diz que tudo que foi adquirido pelas mesmas, nada sairá do 
CETHID ( Centro de Tratamento em Hipertensão e Diabetes). O conselheiro diz que quer o relatório, e que vai se reunir com a 
comissão para solicitar formalmente, mas se ela quiser apresentar algo que seja da sua competência, que fique a vontade. O 
conselheiro Josué expõe todos os tópicos em exigência no contrato. A Conselheira Amanda diz que em relação ao CETHID ( Centro 
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de Tratamento em Hipertensão e Diabetes) foi formada essa semana. O conselheiro diz que tudo irá ser demandado as comissões 
assim que as mesmas tiverem formadas. A conselheira Penha alega um erro grande quando renovou o contrato sem a vista do 
conselho. Ressaltou que o conselho entende da falta do repasse de verba do estado dificulta novas contratações, mas mesmo assim 
tem que passar pelo Conselho. Alega que existem funcionários, inclusive estatutários que estão trabalhando pela Humanizada. 
Lembrou que gestão e conselho têm que ter uma relação de parceria. A administradora Deo diz que tem quatro funcionários da 
radiologia trabalhando com ela no CETHID ( Centro de Tratamento em Hipertensão e Diabetes), em contra partida tem quatro 
funcionários cedidos, diz que isso na máxima transparência possível, porque nunca omitiu nada do conselho. A conselheira responde 
que isso ocorre porque existem funcionários que trabalham e nem matricula têm. Diz que o conselho sabe onde são aplicados os 
recursos. Diz que o conselho não age de forma traiçoeira com a gestão, mas a mesma muitas vezes age dessa forma. O Conselheiro 
Josué diz que se reunirá com a comissão e convocará todos. A Conselheira Amanda diz que o coordenador do TFD (Tratamento 
Fora de Domicílio) Sr.Fábio nunca se recusou a apresentar documentos. O Presidente Venicio diz que já foi feito a atualização das 
comissões, porém foram surpreendidos pelas exonerações em massa. Cita todas as comissões e suas mudanças. O Conselheiro 
Luiz na comissão de finança no lugar de conselheiro Eleonai. Na comissão de fiscalização e patrimônio. O Conselheiro Luiz no 
lugar de Avelino. Na comissão de nutrição no lugar de Sr.Douglas entra a Conselheira Amanda. A Conselheira Amanda diz que não 
podem colocar pessoas ausentes em comissões. O presidente diz que assim se torna inviável a formação justa, pois em todas do 
segmento gestor, serão a conselheira Amanda e o conselheiro Luiz, únicos presentes. A Conselheira Penha diz que pode colocar 
quem for às comissões, porque na hora de fiscalizar, só vão os três de sempre. Disse que vai comunicar o prefeito que o segmento 
dele deixa a desejar. Diz que na hora de arrumar carro, somente 2 se movimentam os segmentos de trabalhador e usuário. E conclui 
dizendo que no momento da reunião só tem dois do segmento gestor, mas no inicio eram quatro e foram embora. A Conselheira 
Amanda diz são contando com suplentes são 40 conselheiros, porque na conferência todos brigam para ser conselheiro, mas na hora 
de atuar, são sempre os mesmos. O Munícipe Iris sugere que os conselheiros da gestão presentes assumam as comissões até 
fevereiro, por que depois vai mudar tudo, e até lá só vai ter trabalho das comissões. Então sendo transitória a situação até o citado mês 
que será reorganizado. Retornando as comissões. Comissão de saúde da mulher, o Conselheiro Luiz no lugar do Conselheiro 
Avelino.  Na Comissão de pessoas com doenças crônicas, conselheira Amanda no lugar de Sr.Douglas. Comissão de saúde do 
idoso Conselheiro Luiz no lugar de Sr.Douglas. Comissão da pessoa com deficiência, a conselheira Amanda no Lugar de 
Sr.Douglas. Comissão de medicamentos Conselheiro Luiz no lugar de Sr.Douglas. Comissão de saúde do homem Conselheiro 
Luiz no lugar de Sr.Douglas. Comissão de controle e avaliação Luiz no lugar de Conselheiro Eleonai. Comissão de criança e 
adolescente conselheira Amanda no Lugar de Sr.Douglas. Comissão do comitê da dengue, Conselheiro Luiz no lugar de 
Conselheiro Avelino. Item 8. Seguindo a pauta discussão do orçamento da saúde de 2017. A responsável peo financeiro Vilma diz 
que o orçamento será de 78 milhões, sendo 35 milhões municipais, 43 milhões de outras fontes de recursos. Prometeu para a próxima 
semana a parte impressa e detalhada para discussão. Sugeriu que na presente data podem solicitar informações e tirar dúvidas geral. 
O presidente Venicio alegou que chegou ao conhecimento do conselho que a LOA (Lei Orçamentária Anual) foi enviada a câmara 
para apreciação, resultando no oficio solicitando que a mesma seja entregue no conselho, pautado no direito constitucional a 
informação e ao controle social antes da aprovação da Câmara.  A Conselheira Penha diz que só procuram o Conselho para aprovar 
o que querem,  quando precisam de “remendo” . Ressaltou que é dever da gestão manter o conselho informado. Disse que o conselho 
só esta se respaldando, não quer criticar o funcionário, mas existem trâmites e propõe levar esse problema O Ministério Público. A 
senhora Vilma diz que para não acontecer igual ao ano passado, resolveu não enviar incompleto ao conselho. Disse que nem a 
secretaria Rosane foi comunicada oficialmente, e que foi sem intenção de burlar a lei. Foi apenas uma questão de prudência. O 
Conselheiro Josué diz que novamente não foi feito o que preconiza. A senhora Vilma nega diz que apesar de estar atrasado, o 
interesse foi mandar completo, detalhado e oficializado ao conselho. Alegou estar ainda indefinido a gestão, devido às exonerações. O 
Conselheiro Josué diz que se sente lesado, pois existe demanda. O Presidente Venicio diz que foi enviada a Câmara um ofício 
solicitando informações sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual), até por uma questão de proteção alegando desconhecer a mesma, 
pois não foi apresentada. O munícipe Íris diz que tem que observar o PPA do ano seguinte, sugerindo ver o que avançou esse ano e 
não conseguiu atingir. Disse para avaliar as ações. Questionou qual a projeção orçamentária para 2017. A senhora Vilma diz que são 
78 Milhões. Munícipe Iris diz que vai ter redução, perguntou se esta contando com o recurso aplicado no CETHID ( Centro de 
Tratamento em Hipertensão e Diabetes). A senhora Vilma responde que nesse caso são 71 Milhões. Lembrou que inicialmente da 
parte do município é de 35 milhões até o momento. Disse também que esse ano fizeram com mais cuidado, para evitar a diferença e 
ocorrer como no ano passado que convocaram o então secretário de finanças Carlos Vilela. O Munícipe Iris disse que a câmara é 
estática e não se pronuncia, concluindo que o erro é tanto do executivo quanto do legislativo. Por que um envia o projeto e o outro 
aprova sem analisar. A senhora Vilma diz que já sugeriu que desse a partida no PPA.  O Munícipe Iris disse que o PPA (Plano 
Plurianual) vai ser construído com o conselho. A Conselheira Penha diz que todos sabem que é um governo de continuidade, e isso 
será cobrado. E para isso diz que conselheiro tem que se informar. Item 9. A conselheira Penha adianta que a ex-funcionária 
Valquíria vai auxiliar como voluntária e quando retornar será dado folgas. Por que existe muito trabalho a ser feito inclusive o 
agendamento de carros e convocou os conselheiros para fazer plantão na sede para colocar as documentações em dia. Tem a 
auditoria do combustível também. Foi elaborada uma lista de plantão. A Conselheira Janaina diz que como esta sem plantão, virá na 
quarta assim como o presidente Venicio. Conselheiro Josué se propõe as quintas o dia todo. Conselheira Regina diz que virá as 
terças. Nos informes o presidente do conselho anuncia que a coordenadora de assistência social Ana Paula indica para a vaga do 
conselho o Sr. Luiz Augusto da Silva. O Presidente Venicio anuncia que nada mais tendo a declarar, encerra-se a reunião às 21:35. 

 
Marco Venicio dos Santos 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

Atos do Poder Legislativo                                                                                                                              
 
O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor: 

 
RESOLVE: 
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Portaria n° 32/17 – Designar a servidora Simone de Oliveira Ornelas, matricula 1068, Chefe de Divisão de Patrimônio, para responder 
pela DIVISÃO DE COMPRAS, sem prejuízo de suas atribuições e sem ônus a municipalidade – a contar de 11/01/2017. 
 
Portaria n° 33/17 – Designar os servidores Eric Teixeira Araujo (Presidente), Patrick Marink Pereira (Vogal) e Simone de Oliveira 
Ornelas (Vogal), para comporem a Comissão Permanente de Licitação. 
 

ERRATA 
PUBLICADO NO D.O.Q. N.º 008/17 DE 11/01/2017.  
ONDE SE LÊ:  
Portaria nº 30/17 – Nomear a Sra. Simone de Oliveira Ornelas para o cargo de Chefe de divisão de patrimônio, cargo CCIII, a contar de 
11/01/2017. 
 
LEIA-SE: 
Portaria nº 30/17 – Nomear a Sra. Simone de Oliveira Ornelas para o cargo de Chefe de divisão de patrimônio, cargo CCIV, a contar de 
11/01/2017. 

Queimados, 12 de janeiro de 2017. 
 

 
MILTON CAMPOS ANTONIO 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 
 
 

 
 


