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Atos do Prefeito 
 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº135/15. LOTAR o servidor VALTAIR DOS SANTOS NUNES, matrícula nº3258/11, Fiscal de Obras - 
Estatutário, na SEMCONSESP, a contar de 16/03/2015, sem prejuízo de suas atribuições e sem ônus para o Município. 
 
PORTARIA N°136/15.  EXONERAR a servidora RITA DE CÁSSIA DA SILVA, matrícula nº8427/11, do cargo em comissão de 
Chefe da Divisão de Zeladoria, CC5, SEMUS, a contar de 12/03/2015. 
 
PORTARIA N°137/15 . NOMEAR a senhora DELZA FLORINDO DE OLIVEIRA, no cargo em comissão Chefe da Divisão de 
Zeladoria, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015, no cargo antes ocupado pela servidora RITA DE CÁSSIA DA SILVA. 
 
PORTARIA N°138/15 . NOMEAR a senhora RITA DE CÁSSIA DA SILVA, no cargo em comissão de Chefe do Setor Técnico 
de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. (Lei nº1222/15) 
 
PORTARIA N°139/15 . NOMEAR o senhor JOÃO PAULO GIL COELHO, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Matriciamento em Saúde, CC5SAU, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°140/15 . NOMEAR a senhora CARLA MACIEIRA DA SILVA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Matriciamento em Saúde, CC5SAU, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°141/15 . NOMEAR a senhora CLAUDIA DA SILVA CLEMENTE, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Matriciamento em Saúde, CC5SAU, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°142/15 . NOMEAR a senhora FÁTIMA HENRIQUES KALIL, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Matriciamento em Saúde, CC5SAU, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°143/15 . NOMEAR o senhor JOSÉ RONALDO VIEIRA DE ARAÚJO, no cargo em comissão de Chefe da 
Divisão Técnica da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°144/15 . NOMEAR a senhora VANDERLÉIA RANGEL FERREIRA FERNANDES, no cargo em comissão de 
Chefe da Divisão Técnica da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°145/15 . NOMEAR a senhora ANA LÚCIA DOS SANTOS, no cargo em comissão de Chefe da Divisão Técnica 
da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°146/15 . NOMEAR a senhora CAMILA CUNHA ALVARENGA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão 
Técnica da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°147/15 . NOMEAR o senhor CARLOS ANDRÉ PEREIRA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão Técnica 
da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°148/15 . NOMEAR o senhor ALDO LOPES ALVES, no cargo em comissão de Chefe da Divisão Técnica da 
Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°149/15 . NOMEAR o senhor JÚLIO CESAR GOMES BEZERRA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão 
Técnica da Rede de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°150/15 . NOMEAR o senhor JOSÉ FERNANDO GOMES LUCAS, no cargo em comissão de Supervisor 
Médico, CC2, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°151/15 . NOMEAR o senhor TAURION ORTIZ LELIS, no cargo em comissão de Supervisor Médico, CC2, 
SEMUS, a contar de 13/03/2015. 



 
 

 
 

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. 534 Segunda - feira, 16 de Março de 2015 - Ano 03 - Página 3 
 

  
 
 
 
 
 

 
PORTARIA N°152/15 . NOMEAR a senhora ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA DO NASCIMENTO, no cargo em comissão de 
Assessor Jurídico, CC1, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°153/15 . NOMEAR a senhora NÁDIA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA REIS, no cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CC2, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°154/15 . NOMEAR a senhora DAYANA VANESSA DAS CHAGAS LIMA DE MORAES, no cargo em comissão 
de Chefe da Divisão Técnica de Apoio Institucional, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°155/15 . NOMEAR a servidora ELIETE FÁTIMA CRUZ TOLEDO BIANCARDE, matrícula nº4347/08, no cargo 
em comissão de Chefe da Divisão Técnica de Apoio Institucional, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°156/15 . NOMEAR o senhor MARCELO MARIANO DE OLIVEIRA, no cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Documentação, CC6, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°157/15 . NOMEAR o senhor MAURICIO FIGUEIRA DOS SANTOS, no cargo em comissão de Chefe do Setor 
de Documentação, CC6, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°158/15 . NOMEAR a senhora ROBERTA RESENDE DE LIMA, no cargo em comissão de Chefe da Divisão de 
Residência Terapêutica Feminina, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°159/15 . NOMEAR a senhora VALÉRIA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, no cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Residência Terapêutica Masculina, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°160/15 . NOMEAR o senhor ERIVALDO SILVA DE LYRA, no cargo em comissão de Chefe do Setor Técnico 
de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°161/15 . NOMEAR a senhora SÔNIA MARIA RIBEIRO VIEGAS DOS SANTOS, no cargo em comissão de 
Chefe do Setor Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°162/15 . NOMEAR a senhora TEREZINHA DE FÁTIMA COELHO MOREIRA, no cargo em comissão de Chefe 
do Setor Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°163/15 . NOMEAR a senhora ELIZABETH CORREA DA SILVA MARINS, no cargo em comissão de Chefe do 
Setor Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°164/15 . NOMEAR a senhora EMANUELI MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVERA, no cargo em comissão de Chefe 
do Setor Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°165/15 . NOMEAR a senhora LUIZA MARTINS, no cargo em comissão de Chefe do Setor Técnico de Unidade 
de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°166/15 . NOMEAR a senhora NILCÉA DE OLIVEIRA VIANA ALVES, no cargo em comissão de Chefe do Setor 
Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°167/15 . NOMEAR o senhor CARLOS ALBERTO DA SILVA, no cargo em comissão de Chefe do Setor Técnico 
de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°168/15 . NOMEAR o senhor ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SILVA, no cargo em comissão de Chefe do Setor 
Técnico de Unidade de Saúde, CC5, SEMUS, a contar de 13/03/2015. 
 
PORTARIA N°169/15.  EXONERAR o servidor MARCIO DA SILVA MENEZES, matrícula nº11777/01, do cargo em comissão 
de Chefe de Manutenção das Unidades Escolares, CC6, SEMED, a contar de 12/03/2015. 
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PORTARIA N°170/15 . NOMEAR o senhor JOSÉ JORGE DE SOUZA, no cargo em comissão de Chefe de Manutenção das 
Unidades Escolares, CC6, SEMED, a contar de 13/03/2015, cargo antes ocupado pelo servidor MARCIO DA SILVA 
MENEZES. 
 
PORTARIA N°171/15.  EXONERAR a servidora ROBERTA GEÓRGIA SOUSA DOS SANTOS, matrícula nº 11137/01, do 
cargo em comissão de Chefe da Divisão Técnica de Apoio Institucional, CC4, SEMUS, a contar de 31/01/2015. 
 
PORTARIA N°172/15 . NOMEAR a senhora ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA, no cargo em comissão de Chefe da 
Divisão Técnica de Apoio Institucional, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015 cargo antes ocupado pela servidora ROBERTA 
GEÓRGIA SOUSA DOS SANTOS 
 
PORTARIA N°173/15 . NOMEAR a senhora Helen Martins de Oliveira, no cargo em comissão Chefe da Divisão de Vigilância 
e Controle dos Agravos Crônicos Transmissíveis, CC4, SEMUS, a contar de 13/03/2015, no cargo antes ocupado pela 
servidora AMANDA ROBERTO DE OLIVEIRA. 
 
PORTARIA N°174/15.  EXONERAR o servidor ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, matrícula nº11517/01, do cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete, CC2, SEMCONSESP, a contar de 27/02/2015. 
 
PORTARIA N°175/15 . NOMEAR o senhor PAULO SALVADOR DE SOUZA BASTOS, no cargo em comissão Chefe de 
Gabinete, CC2, SEMCONSESP, a contar de 02/03/2015, no cargo antes ocupado pelo servidor ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA JUNIOR. 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Prefeito 

 

Despachos do Prefeito 
 
Processo: 1803/2014/05                                                                                        
Com base na Ata produzida durante a fase de julgamento às fls. 360/367, e no relatório às fls. 377/378, e no parecer da 
Controladoria Geral do Município às fls. 380/384, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial SRP nº. 49/14, 
contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das unidades escolares da 
rede municipal de ensino, atendendo assim, as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 
ADJUDICO o objeto consignado às empresas: 

1. NAYAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ Nº. 1 7.407.288/0001-16, no valor total de R$ 
1.203.440,00 (hum milhão, duzentos e três mil, quatrocentos e quinze reais). 

2. AJB TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP, CN PJ Nº. 06.888.658/0001-68, no valor total 
de R$ 1.806.915,00 (hum milhão, oitocentos e seis mil, novecentos e quinze reais) 

Publique-se. 
À CPLMSO para elaboração da respectiva Ata. 

Queimados, 13 de março de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo n.º 8475/2013/09           
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 16/18, e da Controladoria Geral do Município, às fls. 25/27, 
DEFIRO o pedido do servidor FERNANDO SARAMAGO HESS, referente à solicitação de concessão de licença prêmio e 
pedido incidental de conversão do período de licença prêmio não gozado em pecúnia, na forma do art. 75 e do § 3º do art. 90 
da Lei n.º 1.060/11, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Queimados, das suas 
autarquias e fundações públicas”, gerando o valor indenizatório de R$ 16.376,07 (dezesseis mil trezentos e setenta e seis 
reais e sete centavos.) 
Publique-se. 
Ao DRH-SEMAD, para prosseguimento. 
Após, a SEMFAPLAN para providências cabíveis. 

Queimados, 10 de março de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
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Atos do Controlador Geral do Município 
 
Processo: 1553/2015/01 
Com base no parecer da Coordenadoria de Normas 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, a servidora RENATA BRETAS ZATTAR  MATR. 10182/0através do processo n.º 
0559/2015/01 no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

 
Air de Abreu 

Controlador Geral  
Mat. 8416/6 - CGM – P.M.Q  

 
Atos do Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e  Renda 

 
O Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda no uso de suas atribuições Legais, 

 
RESOLVE: 

ATO 002/SEMUTER/15. 
 

Designar os servidores Jefferson David Loredo - Matr:9427/72, Luiz Carlos Cassiano - Matr: 8282/11 e Sebastião 
Silveira - Matr: 8351/81 formarão a comissão que acompanhará os contratos e convênios desta Secretaria, conforme 
determinação contida no Processo: TCE/RJ nº 227.695-3/10, fl. 1243, Item 5 de acordo com o artigo 67, Inciso 1º e 2º da Lei 
nº 8666/93, c/c artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4320/64. 
 

Antônio Chrispe de Oliveira 
Secretário Municipal de Trabalho Emprego e Renda 

 

Atos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambien te 
 
O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no uso das atribuições, que lhe conferem a legislação em vigor e 
regimento interno. 

        Resolve:  
 
Convocar reunião extraordinária do mês de Fevereiro, no dia 19 de março de 2015, às 10hs, na sede da Secretaria Municipal 
do Ambiente, Rua Plínio Giosa, nº 300, Vila Carmarim, com a seguinte: 
 
Pauta: 
I – Leitura e aprovação da pauta; 
II – Leitura da ATA; 
III- Conferência Municipal; 
IV - Informes. 

Geancarlo Faria da Silva  
PRESIDENTE DO CONDEMA 

 

Atos do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
 
PORTARIA nº 006/FMCA/15  
 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE  CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
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O Presidente do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, no uso das atribuições, que lhe 
conferem a legislação em vigor. 

        Resolve:  
Publicar ATA da reunião realizada no dia 03 de fevereiro de 2015: 
 
Aos três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e quinze realizou-se na sede da SEMAM, Rua Plínio Giosa, nº 300, Vila 
Camarim, Queimados, RJ, na sala do Secretário, a primeira reunião mensal do Conselho do Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental, conselho este instituído pelo Decreto nº 1101/10, de 07 de julho de 2010, alterado pelo Decreto nº 
1794/14, de 29 de novembro de 2014 em seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º , com a seguinte proposta de Pauta: I Leitura e 
aprovação da Pauta; II – Leitura e aprovação de ATA; III – Estudo do PPA, IV –Elaboração do Regimento Interno e V – 
Informes, com destaque do Conselheiro Alex Groetars para que a elaboração do Regimento Interno fosse feito na próxima 
reunião, pois os membros teriam mais tempo para estudar e trazer as propostas para o Regimento, o destaque foi aprovado 
por unanimidade e passou para o item II, leitura e aprovação da ATA, sem destaque, aprovada por unanimidade, a qual foi 
lida pela conselheira Luciana Lins. O conselheiro José Anunciação iniciou a leitura do PPA e o conselheiro Nildo disse que 
poderia incluir no próximo PPA a compra de veículo, pois a Lei nº 1101/10, de 07 de julho de 2010, no artigo 4º item V, que 
permite a aquisição de veículos para a execução dos projetos. O presidente disse que quando for elaborado o PPA, poderá 
ser feito em conjunto com conselho, para que o mesmo contemple todas as ações ambientais. Sem mais destaque passou 
para os informes. O presidente informou que no dia 04 de fevereiro será realizado o Ambiente Itinerante no Bairro da Ponte 
Preta a partir das 09 horas. Sem mais informe o presidente agradecem a todos e falou sobre a responsabilidade do 
Conselho, convidou para a próxima reunião que será realizada no dia 03 de março de 2015, na sede da SEMAM. Encerra-se 
a reunião. 

Alexander Riboura Dornellas  
PRESIDENTE DO FMCA 

 

Atos do Conselho do Conselho Municipal de Saúde 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 24/04/2014. 
Às dezoito horas do dia vinte e quatro do mês de abril do ano dois mil e quatorze, iniciou a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador da Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde com a leitura da seguinte pauta: 1) Apresentação e Aprovação do parecer das Comissõe s 
Permanentes Controle e Avaliação e Convênio e Crede nciamento, referente ao processo 13.0944.13 sobre o  
descredenciamento da ODONTOCLINICA SANTA LUZIA LTDA , CNES 2297167, CNPJ 29574209000140. 2) 
Apresentação e Aprovação do parecer da Comissão Per manente Controle e Avaliação, referente ao processo  
13.1879.13 e 13.0798.13 - CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO (Casa da Mulher), CNES 2697017, CNPJ 
03874001000153. 3)  Convocação de um representante da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, para esclarecimen to do 
caso da Paciente Margarida de Oliveira. 4) Informes . 5) Assuntos Gerais 
Colocou em regime de votação a pauta da reunião, se ndo aprovada por unanimidade dos conselheiros prese ntes, 
conforme constam assinaturas no livro de presença.  Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: Antes de ir para o 1 
item de pauta quero apresentar para a plenária o Alexandre Olivares novo Subscretário Adjunta de Infraestrutura e também 
quero justificar a ausência da Secretaria Fatima Sanches, Janequele e Rafael, pois estão numa reunião no Estado e farão o 
possível para chegar aqui. Seguiu para 1 item de pauta: Apresentação e Aprovação do parecer das Comissões 
Permanentes Controle e Avaliação e Convênio e Crede nciamento, referente ao processo 13.0944.13 sobre o  
descredenciamento da ODONTOCLINICA SANTA LUZIA LTDA , CNES 2297167, CNPJ 29574209000140, as comissões 
se reuniram e fizeram o parecer vou lê para a plenária Sirvo-me do presente para informar que foi apreciado o Processo 
13.0944.13, diante do exposto a Comissão Permanente de Controle e Avaliação e juntamente a Comisão Permanente de 
Convênio e Credenciamento do COMSAQ, deciciu dar o parecer favorável quanto ao descredenciamento da Odontoclínica 
Santa Luiza - SALUZ, inscrita no CNES 2297167, uma vez que a mesma não se pronunciou quanto à continuidade dos 
serviços prestados no SUS e posterior arquivamento do Processo. Diante esse parecer colocou em regime de votação 
quem aprova o descredenciamento da Odontoclínica Sa nta Luiza - SALUZ, sendo aprovada por unanimidade d os 
conselheiros presentes, conforme constam assinatura s no livro de presença . Seguiu para 2 item de pauta: 
Apresentação e Aprovação do parecer da Comissão Per manente Controle e Avaliação, referente ao processo  
13.1879.13 e 13.0798.13 - CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO (Casa da Mulher), CNES 2697017, CNPJ 
03874001000153,o processo 13.1879.13 tratar-se do Análise do Procedimento da Casa da Mulher e o outro processo 
13.0798.13 Alteração/ Mudança Casa da Mulher, então a Comissão Permanente de Controle e Avaliação se reuniu no dia 
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10/04/2014 e fizemos o parecer que vou lê para a plenária, Sirvo-me do presente para informar que foram apreciados os 
Processos 13.1879.13 e 13.0798.13 onde encontramos algumas irregularidades conforme descrito: 1) Número da processo 
na cap 13.1879.13, aberto em 08/11/2012; 2) Carimbo de confere com original nos comprovantes nas folhas 04 a 10; 3) Nos 
anexos folhas 13,14 e 15 caligrafias semelhantes nas declarações, inclusive das assinaturas  sem confere com original; 4) 
Despacho expedido pela Procuradoria do Município ( das cobranças indevidaslhas ) onde foram orientados os 
encaminhamentos cabíveis para tal ocorrido; 5) Consulta Processuais folhas 32 e 35 onde expressa andamento e decisão do 
ocorrido pelo Ministério Público, folhas 34 e 35 onde cita folhas 143 e 16, em qual processo? 6) Despacho da Diretoria do 
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação onde indica os locais que executarão os Procedimentos, falta explicitar 
tais informações, como os clientes irão para de serem atendidos, como os resultados serão entregues; 7) Despacho folha 
138 AJUR – SEMUS, onde cita o processo 13.1496.13 que não nos foi encaminhado; 8) No processo 12.0798.13, carimbo 
com confere com original nas folhas 06 a 18 e 30 a 36; 9) Despacho da folha 26, data do despacho  do Gabinete da 
Secretária irregular a data d andamento; 10) O Despacho na folha 38, onde submetido o referido processo a CGM, onde a 
Controladoria Geral do Município não emitiu parecer e nem submeteu o referido a Procuradoria Geral do Município para 
atualização de informações do referido. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: vou pedir a Comissão Permanente de 
Controle e Avaliação para ir Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) verificar como funciona a unidade, os 
agendamentos, os horários dos médicos, os exames. Conselheira Silvane disse: acompanho a comissão e já fomos várias 
vezes no Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) e não encontramos ninguém para recepcionar, inclusive na última 
que tivemos lá sequer tinha alguém na direção e como a comissão não tem trâmite de avisar o dia que vai à unidade, e outra 
coisa o processo não tem que ficar rolando pra lá e pra cá porque o município de Queimados não vai conseguir arcar com a 
questão da mulher que é uma situação precária, para marcar uma consulta tem que ir de madrugada e quando se faz um 
preventivo e uma demora para sair o resultado, e também temos o Programa da Saúde da Mulher, o parecer foi esse o 
atendimento tem que continuar e acredito que a comissão vai acompanhar Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher). 
Conselheiro Venicio disse: realmente esse processo está mal elaborado, executado, difícil de entender e referente à 
fiscalização a casa da mulher fomos seis vezes à unidade e dessas seis vezes só encontramos a Patrícia uma vez na 
unidade, e tivemos muita dificuldade de ser atendido pensamos até em não ir mais e sim a administração vim até o Conselho 
de Saúde e como esse processo está faltando partes sem transparência não tem como a comissão fazer um parecer 
finalizando o processo e a comissão tem que ter uma atenção com o Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher), porque 
o que não pode é o usuário ficar penalizado por causa dessa situação. Conselheiro Josué disse: todo processo tem um 
objeto, e o objeto desse processo não é descredenciamento até porque a credenciada continua prestando serviços e foi 
aprovado esse ano uma nova contratualização, então foi feito o parecer que continue o atendimento porque a população não 
pode ser prejudicada por uma coisa que ainda está em análise. Conselheira Catarina disse: a minha sugestão que a 
comissão revisite a nova administração do Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) para esclarecer essas pendências, 
porque não sei se representante do Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) poderá tirar todas as dúvidas, fazer igual 
foi feito com o CETHID a comissão se reunir com toda administração. Administradora do Centro Médico E Diagnóstico (Casa 
da Mulher) Patrícia disse: sou a nova administradora, mas não tomo decisões sozinhas, eu que fico no Centro Médico E 
Diagnóstico (Casa da Mulher) respondendo e tratando de assuntos. Conselheira Penha disse: realmente fomos várias vezes 
na credenciada e vejo que o conselho tem que tomar um posicionamento, outra coisa que baixe uma resolução que toda vez 
que mudar a direção de uma credenciada que venha se apresentar no conselho, e jamais a comissão vai sobrepor o que 
Juíza disse no processo que a população não vai ser penalizada, o jurídico vai dar andamento no processo se o Centro 
Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) está pagando e devolvendo dinheiro isso é uma questão da gestão e da 
credenciada, o que devemos preservar é o bom atendimento e isso está no processo, demos um parecer que se faça os 
ajustes e vamos continuar fazendo a fiscalização na credenciada como fizemos em todas. Eu fico pasma quando a gestão 
coloca esse processo no conselho porque o conselho foi o último a ser consultado, sendo que passou pela Procuradoria 
Geral do Município é o procurador foi pela mesma linha da juíza e o assessor jurídico também, encaminham para o conselho 
colocando numa saia justa até porque o objetivo do conselho é a coletividade do bom atendimento das prestadoras de 
serviços,quando coloca no processo que não pagar se não prestou o serviço para que vai receber, agora também se a 
gestão autoriza tem que pagar. E Patrícia tem que montar um Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) mais 
humanizado, pois antigamente na direção do Nazir o conselho era bem recebido, fazer um excelente atendimento e colocar o 
quadro da missão bem a vista. Subsecretário Alexandre disse: enquanto ao processo do Centro Médico E Diagnóstico (Casa 
da Mulher) em relação de passar em vários setores é bom que venha para o conselho com várias opiniões, percebe que a 
juíza indefere liminarmente só não diz o que. Conselheiro Josué disse: exatamente não tem o objeto. Subsecretário 
Alexandre disse: estou falando do processo da justiça porque todos falaram que a juíza indeferiu como sendo argumento 
para não tomar uma posição. Conselheiro Josué disse: o processo tem que ter objeto e ação, a ação do processo em 
requerimento ilícito, probabilidade administrativa e atos administrativos. Conselheira Penha disse: independente disso 
quando se coloca a principio que o conselho fosse descredenciar, vai descredenciar como se não tem como encaminhar, a 
comissão acompanhou o setor jurídico, o procurador do município se eles não opuseram o que a juíza decidiu não vai ser o 
conselho que vai, cadê a comissão de controle e avaliação interno da Semus eles tem que passar as informações e isso está 
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no relatório da comissão permanente de controle e avaliação. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: é admissível 
chegar numa unidade e não ser recepcionado, quando se propõe prestar serviço ao SUS tem que estar a disposição 
independentemente de ser conselheiro ou munícipe tem que atender, acolher, para fazer procedimento de forma qualitativa. 
Patrícia disse: como já tinha dito estou a frente com mais três sócios nós reunimos uma vez por semana para resolver 
assuntos, peço desculpas das 6 vezes quero foram na unidade foi num tempo que estava com problemas e fiquei ausente, 
mas hoje abro e fecho a unidade e não sabia que eu tinha que me apresentar ao conselho ninguém informou nada, em 
relação ao primeiro processo que vem falando de quem não pagou isso é de uma gestão anterior, eu só posso responder 
coisas a partir de quando eu assumi na minha gestão já tive várias reuniões com a Secretária Fátima Sanches juntamente 
com a regulação Janequele e Rafael eu sempre propondo melhorias, a gestão descredenciaram a parte de consultas. 
Conselheira Penha disse: com essa fala da Patrícia se no pacote do credenciamento falava que tinha que fazer consulta 
agora o conselho vai solicitar o porquê tiraram a consulta e não passou no conselho. Patrícia disse: hoje só realizamos 
exames como Mamografia, Tomografia, Eletrocardiograma, Eletro encefalograma, Endoscopia e a Secretaria Municipal de 
Saúde autorizam esses exames, como a demanda caiu bastante e não sei qual motivo, por exemplo, a unidade antes fazia 
400 Mamografias por semana e hoje faz 100 por mês, hoje se marcar uma tomografia amanhã já se realiza o exame, na 
minha gestão o que eu quero é atender a população realmente temos muitas reclamações de mulheres em relação aos 
preventivos e consultas que eram bem atendidos sendo que a única opção que as mulheres tinham era o Centro Médico E 
Diagnóstico (Casa da Mulher) e hoje não tem mais, todos os pedidos da Secretaria Municipal de Saúde eu respondo meu 
contrato de contratualização com a Prefeitura seria baseado na lista desses exames que poderei fazer. Coordenador da 
Executiva Rodrigo Auni disse: quantas vezes o radiologista trabalha. Patrícia disse: hoje foi reduzido trabalha 3 vezes na 
semana de 08:00 às 15:00 hs, pois se faz 195 tomografias por mês e temos capacidades de atender mais.Conselheira 
Catarina disse: faço parte da comissão permanente de convênio e credenciamento e nenhum momento passou o 
descredenciamento das consultas e novamente lesaram o conselho. Conselheira Selma perguntou: se a unidade tem 
condições técnicas para fazer os exames. Patrícia respondeu: todos os equipamentos continuam na unidade temos toda 
estrutura montada. Conselheira Silvane disse: viu Patrícia a importância de se fazer presente no conselho de saúde porque 
quando mandaram esse processo ocultaram o descredenciamento das consultas e como já disse na minha fala anterior o 
município não tem condições de arcar com atendimento das mulheres, cabe o conselho está convocando quem teve essa 
autonomia de descredenciou sem passar pelo o conselho e outra coisa criar uma comissão de monitoramento para o Centro 
Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) igual tem para o Hospital Infantil. Conselheira Penha disse: a gestão está sendo 
convocada para dizer como foi, e de que forma que tomou essa decisão, porque se o conselho e co- gestor então não 
precisa ter conselho, hoje temos orgulho de falar do Hospital Infantil é regional e faz um bem atendimento, sei da 
necessidade das mulheres de fazer um preventivo, de realizar uma consulta ginecológica, se o conselho de saúde não tomar 
uma providência vamos entrar no Ministério Público, quando uma unidade passa pelo credenciamento vem no conselho e se 
hoje tem as unidades que está fazendo os procedimentos, as conveniadas é importante na própria legislação do SUS diz, 
mas nunca o município vai auto-suficiente se manter sozinha. Patrícia disse: ano passado em Julho já não tinha mais. 
Conselheira Penha disse: então estamos de inocência a gestão tem que fazer uma retratação para o conselho. Coordenador 
da Executiva Rodrigo Auni perguntou: qual era as consultas que tinha. Patrícia respondeu: Reumatologia, Ginecologia e 
Exame de Preventivo. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: Ginecologia não pode ter porque é garantia da atenção 
básica, consulta de ginecologista tem valor zero na tabela SUS se o município pagava fazia errado. Conselheira Penha disse: 
vamos resolver esse processo em caráter de urgência. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: o processo veio para 
apreciação e foi feito as solicitações e anexar no processo. Diante do exposto do parecer da Comissão Permanente  de 
Controle e Avaliação todas as solicitações vistas e  pactuadas, em regime de votação quem aprova que o processo 
volte para gestão fazer as devidas correções e post eriormente retornar a plenária, sendo aprovada por unanimidade 
dos conselheiros presentes, conforme constam assina turas no livro de presença. Seguiu para o 3 item de pauta: 
Convocação de um representante da Casa de Saúde Nov a Bom Pastor, para esclarecimento do caso da Pacien te 
Margarida de Oliveira. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: a direção da Casa de Saúde Nova Bom Pastor enviou 
hoje de tarde um ofício informando que não vão poder comparecer na reunião,pois estão numa reunião no Rio de Janeiro. 
Conselheiro Venicio disse: acho uma falta de respeito com o conselho de saúde, por acaso foi à maternidade inteira para 
essa reunião no Rio de Janeiro, o conselho tem que tomar um posicionamento mais rigoroso com a Casa de Saúde Nova 
Bom Pastor porque a Comissão Permanente de Controle e Avaliação esteve lá e a pessoa que nós atendeu disse que tinha 
condições de responder sobre essa paciente Margarida. Conselheiro Josué disse: temos uma Comissão de Monitoramento 
pelo POA cadê o parecer dessa comissão com relação a esse fato, já que um dos membros dessa comissão não faz mais 
parte do conselho então tem uma vacância, minha proposta que seja votada hoje essa vacância. Conselheira Silvane disse: 
quando é para pedir convênio eles sabe o caminho do conselho eu, Penha e Venicio estivemos lá sendo que a Casa de 
Saúde Nova Bom Pastor estava em obra não tinha condições de receber e ninguém sabia informação nenhuma e depois 
falam que a saúde no município melhorou, aonde e para quem, com essa fatalidade ter acontecido não vejo melhoria 
nenhuma. Conselheira Penha disse: o município precisa ter a maternidade, apoiamos isso e que a Casa de Saúde Nova Bom 
Pastor tenha a mesma visão que o Hospital Infantil, depois do ocorrido eles deveriam ter procurado o conselho tinha ficado 
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mais bonito, e quando aconteceu a Comissão Executiva tinha quer ter pautado de imediato tem que reiterar  a convocação se 
não vierem novamente vamos encaminhar para o Ministério Público. E também tem que viabilizar as comissões permanentes 
não só do POA, outra coisa o Conselho de Nutricionista não faz mais parte do conselho devido o número de faltas foi extinta. 
Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: em regime de votação quem aprova a extinção do Cons elho de 
Nutricionista do Conselho Municipal de Saúde, sendo  aprovada por unanimidade dos conselheiros presente s, 
conforme constam assinaturas no livro de presença. Conselheira Penha disse: e quem vai substituir é o Sindicato 
Serviços Público do Município. Conselheira Amanda eu acho que o representante do sindicato teria que fazer presente hoje 
na reunião. Conselheira Penha disse: quando eu falo é porque eu já fui lá conversar, pois estou preocupada com o meu 
segmento profissional. Conselheiro Josué disse: convidamos o sindicato porque participou da conferência e vai representar 
os trabalhadores de saúde. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: em regime de votação quem aprova que seja 
feito o convite ao Sindicato Serviços Público do Mu nicípio para fazer representação ao Conselho Munici pal de 
Saúde, sendo aprovada por unanimidade dos conselhei ros presentes, conforme constam assinaturas no livr o de 
presença. Conselheiro Josué disse: como tem uma vacância da Comissão de Monitoramento do POA da Casa de Saúde 
Nova Bom Pastor, minha proposta que seja encaminhado hoje a votação de o novo membro e estou me colocando como 
candidato. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni perguntou: alguém se candidata fora o Josué, responderam que não. Em 
regime de votação quem aprova que o Conselheiro Jos ué faça parte da Comissão de Monitoramento do POA d a 
Casa de Saúde Nova Bom Pastor, sendo aprovada por u nanimidade dos conselheiros presentes, conforme con stam 
assinaturas no livro de presença. Seguiu para os Informes: Coordenador da Executiva Rodrigo Auni infomou: recebemos 
um e-mail convidando para participar do I Seminário Estadual de Gestão Estratégica e Participativa, que será em 27 de maio 
de 2014, local a se definir, quem gostaria de participar, só a conselheira penha irá participar do evento. Recebemos um 
convite para o Seminário ODM e a COPA, será dia 08 de Maio de 2014 de 09:00 às 15:00 hs na Rua Visconde Duprat s/n  - 
ao lado da Prefeitura do Rio. E também recebemos por e-mail uma Carta Convite do Cerest para participar do I Encontro 
Regional em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora com o tema  
“ Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado” que será nos dias 28 e 29 de Abril de 
2014 de 08:00 às 17:00 no Auditório da UNIG, Avenida Augusto Távora n° 383 - Nova Iguaçu quem irá pari cipar, sendo 
decidido os conselheiros Silvane, Penha e Venicio. Aproveitar informa que irá acontecer um evento na Praça Nossa Senhora 
da Conceição no dia 25 de Abril de 2014 o Dia Mundial de Hipertensão. Conselheira Silvane informou: a Comissão 
Permanente de Saúde Mental juntamente com a Coordenação de Saúde Mental a I Jornada Muncicipal de Saúde Mental nos 
dias 9,11 e 13 de Junho de 2014, o local ainda vai definir. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às oito horas e cinquenta 
minutos, sendo esta ata lavrada e assinada por Valquíria da Silva Chagas, Agente Administrativa e por mim Rodrigo Auni 
Machado Coordenador da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde.  
 
 

Rodrigo Auni Machado 
Coordenador da Comissão Executiva 

 
 
 

Valquíria da Silva Chagas 
Agente Administrativa 

 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 24/04/2014. 
Às dezoito horas do dia vinte e quatro do mês de abril do ano dois mil e quatorze, iniciou a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador da Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde com a leitura da seguinte pauta: 1) Apresentação e Aprovação do parecer das Comissõe s 
Permanentes Controle e Avaliação e Convênio e Crede nciamento, referente ao processo 13.0944.13 sobre o  
descredenciamento da ODONTOCLINICA SANTA LUZIA LTDA , CNES 2297167, CNPJ 29574209000140. 2) 
Apresentação e Aprovação do parecer da Comissão Per manente Controle e Avaliação, referente ao processo  
13.1879.13 e 13.0798.13 - CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO (Casa da Mulher), CNES 2697017, CNPJ 
03874001000153. 3)  Convocação de um representante da Casa de Saúde Nova Bom Pastor, para esclarecimen to do 
caso da Paciente Margarida de Oliveira. 4) Informes . 5) Assuntos Gerais 
Colocou em regime de votação a pauta da reunião, se ndo aprovada por unanimidade dos conselheiros prese ntes, 
conforme constam assinaturas no livro de presença.  Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: Antes de ir para o 1 
item de pauta quero apresentar para a plenária o Alexandre Olivares novo Subscretário Adjunta de Infraestrutura e também 
quero justificar a ausência da Secretaria Fatima Sanches, Janequele e Rafael, pois estão numa reunião no Estado e farão o 
possível para chegar aqui. Seguiu para 1 item de pauta: Apresentação e Aprovação do parecer das Comissões 
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Permanentes Controle e Avaliação e Convênio e Crede nciamento, referente ao processo 13.0944.13 sobre o  
descredenciamento da ODONTOCLINICA SANTA LUZIA LTDA , CNES 2297167, CNPJ 29574209000140, as comissões 
se reuniram e fizeram o parecer vou lê para a plenária Sirvo-me do presente para informar que foi apreciado o Processo 
13.0944.13, diante do exposto a Comissão Permanente de Controle e Avaliação e juntamente a Comisão Permanente de 
Convênio e Credenciamento do COMSAQ, deciciu dar o parecer favorável quanto ao descredenciamento da Odontoclínica 
Santa Luiza - SALUZ, inscrita no CNES 2297167, uma vez que a mesma não se pronunciou quanto à continuidade dos 
serviços prestados no SUS e posterior arquivamento do Processo. Diante esse parecer colocou em regime de votação 
quem aprova o descredenciamento da Odontoclínica Sa nta Luiza - SALUZ, sendo aprovada por unanimidade d os 
conselheiros presentes, conforme constam assinatura s no livro de presença . Seguiu para 2 item de pauta: 
Apresentação e Aprovação do parecer da Comissão Per manente Controle e Avaliação, referente ao processo  
13.1879.13 e 13.0798.13 - CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO (Casa da Mulher), CNES 2697017, CNPJ 
03874001000153,o processo 13.1879.13 tratar-se do Análise do Procedimento da Casa da Mulher e o outro processo 
13.0798.13 Alteração/ Mudança Casa da Mulher, então a Comissão Permanente de Controle e Avaliação se reuniu no dia 
10/04/2014 e fizemos o parecer que vou lê para a plenária, Sirvo-me do presente para informar que foram apreciados os 
Processos 13.1879.13 e 13.0798.13 onde encontramos algumas irregularidades conforme descrito: 1) Número da processo 
na cap 13.1879.13, aberto em 08/11/2012; 2) Carimbo de confere com original nos comprovantes nas folhas 04 a 10; 3) Nos 
anexos folhas 13,14 e 15 caligrafias semelhantes nas declarações, inclusive das assinaturas  sem confere com original; 4) 
Despacho expedido pela Procuradoria do Município ( das cobranças indevidaslhas ) onde foram orientados os 
encaminhamentos cabíveis para tal ocorrido; 5) Consulta Processuais folhas 32 e 35 onde expressa andamento e decisão do 
ocorrido pelo Ministério Público, folhas 34 e 35 onde cita folhas 143 e 16, em qual processo? 6) Despacho da Diretoria do 
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação onde indica os locais que executarão os Procedimentos, falta explicitar 
tais informações, como os clientes irão para de serem atendidos, como os resultados serão entregues; 7) Despacho folha 
138 AJUR – SEMUS, onde cita o processo 13.1496.13 que não nos foi encaminhado; 8) No processo 12.0798.13, carimbo 
com confere com original nas folhas 06 a 18 e 30 a 36; 9) Despacho da folha 26, data do despacho  do Gabinete da 
Secretária irregular a data d andamento; 10) O Despacho na folha 38, onde submetido o referido processo a CGM, onde a 
Controladoria Geral do Município não emitiu parecer e nem submeteu o referido a Procuradoria Geral do Município para 
atualização de informações do referido. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: vou pedir a Comissão Permanente de 
Controle e Avaliação para ir Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) verificar como funciona a unidade, os 
agendamentos, os horários dos médicos, os exames. Conselheira Silvane disse: acompanho a comissão e já fomos várias 
vezes no Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) e não encontramos ninguém para recepcionar, inclusive na última 
que tivemos lá sequer tinha alguém na direção e como a comissão não tem trâmite de avisar o dia que vai à unidade, e outra 
coisa o processo não tem que ficar rolando pra lá e pra cá porque o município de Queimados não vai conseguir arcar com a 
questão da mulher que é uma situação precária, para marcar uma consulta tem que ir de madrugada e quando se faz um 
preventivo e uma demora para sair o resultado, e também temos o Programa da Saúde da Mulher, o parecer foi esse o 
atendimento tem que continuar e acredito que a comissão vai acompanhar Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher). 
Conselheiro Venicio disse: realmente esse processo está mal elaborado, executado, difícil de entender e referente à 
fiscalização a casa da mulher fomos seis vezes à unidade e dessas seis vezes só encontramos a Patrícia uma vez na 
unidade, e tivemos muita dificuldade de ser atendido pensamos até em não ir mais e sim a administração vim até o Conselho 
de Saúde e como esse processo está faltando partes sem transparência não tem como a comissão fazer um parecer 
finalizando o processo e a comissão tem que ter uma atenção com o Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher), porque 
o que não pode é o usuário ficar penalizado por causa dessa situação. Conselheiro Josué disse: todo processo tem um 
objeto, e o objeto desse processo não é descredenciamento até porque a credenciada continua prestando serviços e foi 
aprovado esse ano uma nova contratualização, então foi feito o parecer que continue o atendimento porque a população não 
pode ser prejudicada por uma coisa que ainda está em análise. Conselheira Catarina disse: a minha sugestão que a 
comissão revisite a nova administração do Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) para esclarecer essas pendências, 
porque não sei se representante do Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) poderá tirar todas as dúvidas, fazer igual 
foi feito com o CETHID a comissão se reunir com toda administração. Administradora do Centro Médico E Diagnóstico (Casa 
da Mulher) Patrícia disse: sou a nova administradora, mas não tomo decisões sozinhas, eu que fico no Centro Médico E 
Diagnóstico (Casa da Mulher) respondendo e tratando de assuntos. Conselheira Penha disse: realmente fomos várias vezes 
na credenciada e vejo que o conselho tem que tomar um posicionamento, outra coisa que baixe uma resolução que toda vez 
que mudar a direção de uma credenciada que venha se apresentar no conselho, e jamais a comissão vai sobrepor o que 
Juíza disse no processo que a população não vai ser penalizada, o jurídico vai dar andamento no processo se o Centro 
Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) está pagando e devolvendo dinheiro isso é uma questão da gestão e da 
credenciada, o que devemos preservar é o bom atendimento e isso está no processo, demos um parecer que se faça os 
ajustes e vamos continuar fazendo a fiscalização na credenciada como fizemos em todas. Eu fico pasma quando a gestão 
coloca esse processo no conselho porque o conselho foi o último a ser consultado, sendo que passou pela Procuradoria 
Geral do Município é o procurador foi pela mesma linha da juíza e o assessor jurídico também, encaminham para o conselho 
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colocando numa saia justa até porque o objetivo do conselho é a coletividade do bom atendimento das prestadoras de 
serviços,quando coloca no processo que não pagar se não prestou o serviço para que vai receber, agora também se a 
gestão autoriza tem que pagar. E Patrícia tem que montar um Centro Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) mais 
humanizado, pois antigamente na direção do Nazir o conselho era bem recebido, fazer um excelente atendimento e colocar o 
quadro da missão bem a vista. Subsecretário Alexandre disse: enquanto ao processo do Centro Médico E Diagnóstico (Casa 
da Mulher) em relação de passar em vários setores é bom que venha para o conselho com várias opiniões, percebe que a 
juíza indefere liminarmente só não diz o que. Conselheiro Josué disse: exatamente não tem o objeto. Subsecretário 
Alexandre disse: estou falando do processo da justiça porque todos falaram que a juíza indeferiu como sendo argumento 
para não tomar uma posição. Conselheiro Josué disse: o processo tem que ter objeto e ação, a ação do processo em 
requerimento ilícito, probabilidade administrativa e atos administrativos. Conselheira Penha disse: independente disso 
quando se coloca a principio que o conselho fosse descredenciar, vai descredenciar como se não tem como encaminhar, a 
comissão acompanhou o setor jurídico, o procurador do município se eles não opuseram o que a juíza decidiu não vai ser o 
conselho que vai, cadê a comissão de controle e avaliação interno da Semus eles tem que passar as informações e isso está 
no relatório da comissão permanente de controle e avaliação. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: é admissível 
chegar numa unidade e não ser recepcionado, quando se propõe prestar serviço ao SUS tem que estar a disposição 
independentemente de ser conselheiro ou munícipe tem que atender, acolher, para fazer procedimento de forma qualitativa. 
Patrícia disse: como já tinha dito estou a frente com mais três sócios nós reunimos uma vez por semana para resolver 
assuntos, peço desculpas das 6 vezes quero foram na unidade foi num tempo que estava com problemas e fiquei ausente, 
mas hoje abro e fecho a unidade e não sabia que eu tinha que me apresentar ao conselho ninguém informou nada, em 
relação ao primeiro processo que vem falando de quem não pagou isso é de uma gestão anterior, eu só posso responder 
coisas a partir de quando eu assumi na minha gestão já tive várias reuniões com a Secretária Fátima Sanches juntamente 
com a regulação Janequele e Rafael eu sempre propondo melhorias, a gestão descredenciaram a parte de consultas. 
Conselheira Penha disse: com essa fala da Patrícia se no pacote do credenciamento falava que tinha que fazer consulta 
agora o conselho vai solicitar o porquê tiraram a consulta e não passou no conselho. Patrícia disse: hoje só realizamos 
exames como Mamografia, Tomografia, Eletrocardiograma, Eletro encefalograma, Endoscopia e a Secretaria Municipal de 
Saúde autorizam esses exames, como a demanda caiu bastante e não sei qual motivo, por exemplo, a unidade antes fazia 
400 Mamografias por semana e hoje faz 100 por mês, hoje se marcar uma tomografia amanhã já se realiza o exame, na 
minha gestão o que eu quero é atender a população realmente temos muitas reclamações de mulheres em relação aos 
preventivos e consultas que eram bem atendidos sendo que a única opção que as mulheres tinham era o Centro Médico E 
Diagnóstico (Casa da Mulher) e hoje não tem mais, todos os pedidos da Secretaria Municipal de Saúde eu respondo meu 
contrato de contratualização com a Prefeitura seria baseado na lista desses exames que poderei fazer. Coordenador da 
Executiva Rodrigo Auni disse: quantas vezes o radiologista trabalha. Patrícia disse: hoje foi reduzido trabalha 3 vezes na 
semana de 08:00 às 15:00 hs, pois se faz 195 tomografias por mês e temos capacidades de atender mais.Conselheira 
Catarina disse: faço parte da comissão permanente de convênio e credenciamento e nenhum momento passou o 
descredenciamento das consultas e novamente lesaram o conselho. Conselheira Selma perguntou: se a unidade tem 
condições técnicas para fazer os exames. Patrícia respondeu: todos os equipamentos continuam na unidade temos toda 
estrutura montada. Conselheira Silvane disse: viu Patrícia a importância de se fazer presente no conselho de saúde porque 
quando mandaram esse processo ocultaram o descredenciamento das consultas e como já disse na minha fala anterior o 
município não tem condições de arcar com atendimento das mulheres, cabe o conselho está convocando quem teve essa 
autonomia de descredenciou sem passar pelo o conselho e outra coisa criar uma comissão de monitoramento para o Centro 
Médico E Diagnóstico (Casa da Mulher) igual tem para o Hospital Infantil. Conselheira Penha disse: a gestão está sendo 
convocada para dizer como foi, e de que forma que tomou essa decisão, porque se o conselho e co- gestor então não 
precisa ter conselho, hoje temos orgulho de falar do Hospital Infantil é regional e faz um bem atendimento, sei da 
necessidade das mulheres de fazer um preventivo, de realizar uma consulta ginecológica, se o conselho de saúde não tomar 
uma providência vamos entrar no Ministério Público, quando uma unidade passa pelo credenciamento vem no conselho e se 
hoje tem as unidades que está fazendo os procedimentos, as conveniadas é importante na própria legislação do SUS diz, 
mas nunca o município vai auto-suficiente se manter sozinha. Patrícia disse: ano passado em Julho já não tinha mais. 
Conselheira Penha disse: então estamos de inocência a gestão tem que fazer uma retratação para o conselho. Coordenador 
da Executiva Rodrigo Auni perguntou: qual era as consultas que tinha. Patrícia respondeu: Reumatologia, Ginecologia e 
Exame de Preventivo. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: Ginecologia não pode ter porque é garantia da atenção 
básica, consulta de ginecologista tem valor zero na tabela SUS se o município pagava fazia errado. Conselheira Penha disse: 
vamos resolver esse processo em caráter de urgência. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: o processo veio para 
apreciação e foi feito as solicitações e anexar no processo. Diante do exposto do parecer da Comissão Permanente  de 
Controle e Avaliação todas as solicitações vistas e  pactuadas, em regime de votação quem aprova que o processo 
volte para gestão fazer as devidas correções e post eriormente retornar a plenária, sendo aprovada por unanimidade 
dos conselheiros presentes, conforme constam assina turas no livro de presença. Seguiu para o 3 item de pauta: 
Convocação de um representante da Casa de Saúde Nov a Bom Pastor, para esclarecimento do caso da Pacien te 
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Margarida de Oliveira. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: a direção da Casa de Saúde Nova Bom Pastor enviou 
hoje de tarde um ofício informando que não vão poder comparecer na reunião,pois estão numa reunião no Rio de Janeiro. 
Conselheiro Venicio disse: acho uma falta de respeito com o conselho de saúde, por acaso foi à maternidade inteira para 
essa reunião no Rio de Janeiro, o conselho tem que tomar um posicionamento mais rigoroso com a Casa de Saúde Nova 
Bom Pastor porque a Comissão Permanente de Controle e Avaliação esteve lá e a pessoa que nós atendeu disse que tinha 
condições de responder sobre essa paciente Margarida. Conselheiro Josué disse: temos uma Comissão de Monitoramento 
pelo POA cadê o parecer dessa comissão com relação a esse fato, já que um dos membros dessa comissão não faz mais 
parte do conselho então tem uma vacância, minha proposta que seja votada hoje essa vacância. Conselheira Silvane disse: 
quando é para pedir convênio eles sabe o caminho do conselho eu, Penha e Venicio estivemos lá sendo que a Casa de 
Saúde Nova Bom Pastor estava em obra não tinha condições de receber e ninguém sabia informação nenhuma e depois 
falam que a saúde no município melhorou, aonde e para quem, com essa fatalidade ter acontecido não vejo melhoria 
nenhuma. Conselheira Penha disse: o município precisa ter a maternidade, apoiamos isso e que a Casa de Saúde Nova Bom 
Pastor tenha a mesma visão que o Hospital Infantil, depois do ocorrido eles deveriam ter procurado o conselho tinha ficado 
mais bonito, e quando aconteceu a Comissão Executiva tinha quer ter pautado de imediato tem que reiterar  a convocação se 
não vierem novamente vamos encaminhar para o Ministério Público. E também tem que viabilizar as comissões permanentes 
não só do POA, outra coisa o Conselho de Nutricionista não faz mais parte do conselho devido o número de faltas foi extinta. 
Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: em regime de votação quem aprova a extinção do Cons elho de 
Nutricionista do Conselho Municipal de Saúde, sendo  aprovada por unanimidade dos conselheiros presente s, 
conforme constam assinaturas no livro de presença. Conselheira Penha disse: e quem vai substituir é o Sindicato 
Serviços Público do Município. Conselheira Amanda eu acho que o representante do sindicato teria que fazer presente hoje 
na reunião. Conselheira Penha disse: quando eu falo é porque eu já fui lá conversar, pois estou preocupada com o meu 
segmento profissional. Conselheiro Josué disse: convidamos o sindicato porque participou da conferência e vai representar 
os trabalhadores de saúde. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni disse: em regime de votação quem aprova que seja 
feito o convite ao Sindicato Serviços Público do Mu nicípio para fazer representação ao Conselho Munici pal de 
Saúde, sendo aprovada por unanimidade dos conselhei ros presentes, conforme constam assinaturas no livr o de 
presença. Conselheiro Josué disse: como tem uma vacância da Comissão de Monitoramento do POA da Casa de Saúde 
Nova Bom Pastor, minha proposta que seja encaminhado hoje a votação de o novo membro e estou me colocando como 
candidato. Coordenador da Executiva Rodrigo Auni perguntou: alguém se candidata fora o Josué, responderam que não. Em 
regime de votação quem aprova que o Conselheiro Jos ué faça parte da Comissão de Monitoramento do POA d a 
Casa de Saúde Nova Bom Pastor, sendo aprovada por u nanimidade dos conselheiros presentes, conforme con stam 
assinaturas no livro de presença. Seguiu para os Informes: Coordenador da Executiva Rodrigo Auni infomou: recebemos 
um e-mail convidando para participar do I Seminário Estadual de Gestão Estratégica e Participativa, que será em 27 de maio 
de 2014, local a se definir, quem gostaria de participar, só a conselheira penha irá participar do evento. Recebemos um 
convite para o Seminário ODM e a COPA, será dia 08 de Maio de 2014 de 09:00 às 15:00 hs na Rua Visconde Duprat s/n  - 
ao lado da Prefeitura do Rio. E também recebemos por e-mail uma Carta Convite do Cerest para participar do I Encontro 
Regional em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora com o tema  
“ Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado” que será nos dias 28 e 29 de Abril de 
2014 de 08:00 às 17:00 no Auditório da UNIG, Avenida Augusto Távora n° 383 - Nova Iguaçu quem irá pari cipar, sendo 
decidido os conselheiros Silvane, Penha e Venicio. Aproveitar informa que irá acontecer um evento na Praça Nossa Senhora 
da Conceição no dia 25 de Abril de 2014 o Dia Mundial de Hipertensão. Conselheira Silvane informou: a Comissão 
Permanente de Saúde Mental juntamente com a Coordenação de Saúde Mental a I Jornada Muncicipal de Saúde Mental nos 
dias 9,11 e 13 de Junho de 2014, o local ainda vai definir. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às oito horas e cinquenta 
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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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 27/05/2014. 
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Às dezessete horas e quarenta e sete minutos do dia vinte e sete do mês de maio do ano dois mil e quatorze, iniciou a 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni Machado, Coordenador 
da Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde com a leitura da seguinte pauta: 1) Discussão e Aprovação para 
implementação de mais duas Residências Terapêuticas  com RH, (RT3 e RT4). 2) Apresentação do Relatório da 
Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. 3) Inf ormes. 4) Assuntos Gerais. Colocou em regime de vot ação a 
pauta da reunião, sendo aprovada por unanimidade do s conselheiros presentes, conforme constam assinatu ras no 
livro de presença.  Seguiu para o 1 item de pauta: Discussão e Aprovação para implementação de mais du as 
Residências Terapêuticas com RH, (RT3 e RT4), apresentação com a Coordenadora de Saúde Mental Tânia Alves disse: 
essas duas RT está pactuada desde 2009 essa pactuação foi sendo repactuada até que chegou o momento, por isso trouxe 
essa solicitação para o Conselho de Saúde uma dessa RT está bem adiantada o processo e alguns conselheiros já fora 
visitar a casa que fica na Rua Ainda n° 115 perto d o Hospital Infantil, o processo da outra RT teve que ser arquivado e estou 
até vendo outra residência e iniciando outro processo,vai ter que fazer contratação agora e fui informada que já deveria 
apresentar essa contratação que vai ser 10 Cuidadoras 5 para cada RT, 4 Técnicos de Enfermagem 2 para cada RT e 2 
Coordenador 1 para cada RT, sendo que a parte da enfermagem deverá ser convocado pelo o concurso, coordenador vai ser 
comissionado única exigência formado em Serviço Social, Enfermeiro de Nível Superior ou Pedagogo. Munícipe Iris da 
Conceição disse: fico feliz de vê que as coisas estão avançando e a proposta é essa cuidando do munícipe. Munícipe Mariléa 
perguntou: gostaria de saber os critérios para participar da vaga de cuidadoras. Coordenadora Tania respondeu: estamos 
procurando pessoas com dinâmica de cuidar de pacientes com transtornos mentais, saber lê e escrever, ter noções básicas 
de saúde e de preferência que seja munícipe. Conselheira Penha disse: como o Iris falou antes tarde do que nunca, o 
processo começou em 2009 como a gente acompanhou a questão da regionalização sabemos o que foi pactuado tivemos 
várias vezes no setor nós colocando a disposição do ex- coordenador vejo que tem que está ampliando a questão do nosso 
concurso de está colocando outros profissionais, a minha preocupação até enquanto comissão de RH é questão da garantia, 
quando Tania fala muito bem que os funcionários serão capacitados, comentei até com o Conselheiro Venicio será que vai 
ser indicação porque tenho essa preocupação de colocar qualquer um. Secretária Fátima disse: desde quando assumi a 
Secretaria Municipal de Saúde nunca indiquei ninguém para o Setor de Saúde Mental e nem deixo o Prefeito Max Lemos 
indicar, porque pra mim é o programa mais difícil. Conselheiro Venicio disse: fico feliz, pois vejo que a saúde mental está 
caminhando graças ao esforço que o conselho de saúde teve com o setor, triste em saber que o ex-coordenador que vinha 
deparando com coisas ruins e não teve posicionamento isso que dar colocar qualquer um, hoje o setor de saúde mental vive 
uma situação que descobre coisas e mais coisas a cada dia e o conselho está aqui para ajudar. Conselheira Esmelinda 
disse: muito importante essas implantações isso não é de agora, já passou pelo conselho foi votado e acabou sendo 
arquivado. Conselheira Silvane disse: fico feliz que a Tania está Coordenando a Saúde Mental, peço que sempre tenha essa 
preocupação com os funcionários que estarão cuidando dos pacientes com transtornos mentais de está fazendo sempre um 
curso de atualização. Coordenadora Tania disse: só que no município de Queimados não tem curso de cuidadora de saúde 
mental, no município Paracambi está começando oferecer esse curso. Conselheira Silvane disse: e no tem como trazer esse 
curso para o município de Queimados, porque antes de você coordenar eu e conselheiro Venicio vimos alguns 
posicionamento errados de certas cuidadoras, mas tem cuidadoras que são ótimas. Conselheiro Venicio disse: na pauta diz 
Discussão e Aprovação para implementação de mais du as Residências Terapêuticas com RH, (RT3 e RT4),  a 
Comissão Permanente de Saúde Mental fez o parecer sobre a implementação das residências terapêuticas, a Comissão 
Permanente Saúde do Trabalhador e RH vai se reunir ainda hoje para conceder o parecer em relação do RH, então vou fazer 
a leitura do parecer Considerando o disposto nos Art 196 e 198 da CRFB, que aludem ao dever do Estado de prestar serviço 
a saúde universal, igualitário e integral, por intermédio da responsabilidade compartilhada entre as três esferas de Governo; 
Considerando o texto da Lei 10.216/01 que dispõe sobre o direito das pessoas com transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistência em saúde mental; Considerando a Portaria 106 de 11 de Fevereiro de 2000 que institui os serviços 
residências terapêuticas; A comissão Permanente de Saúde Mental concede parecer favorável para implantação de duas 
residências terapêuticas no Município de Queimados, bem como solicita no prazo de 30 dias cópia do contrato dos imóveis 
onde estarão localizadas as RT’s ( RT3 e RT4) e encaminhamento do referido processo para análise. Coordenador da 
Executiva Rodrigo disse: diante do exposto e do parecer da Comissão Permanen te de Saúde Mental quem aprova a 
implementação de mais duas residências terapêuticas , sendo aprovada por unanimidade dos conselheiros 
presentes, conforme constam assinaturas no livro de  presença. Seguiu para o 2 item de pauta Apresentação do 
Relatório da Comissão Permanente de Orçamento e Fin anças , Conselheiro Venicio fez a leitura do parecer Aos vinte e 
três dias do mês de maio do ano de dois mil e quartoze, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças do Conselho 
Municipal de Saúde, se reuniu na sede do Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua Marambi n° 19 – Queim ados, com a 
presença dos membros Josué Silva da Costa, Maria da Penha Oliveira e Jorge José Campos, a Conselheira Selma Barreto 
de Brito e o Munícipe Iris da Conceição como convidado da comissão. A comissão verificou alguns processos por bloco de 
financiamento: Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, e Média e Alta Complexidade, no entanto foi observada a falta de 
alguns processos, entre eles n° 13.1563/11, 13.1976 /13, 13.1857/13, 06.0035/10 e 13.0372/13, a comissão não verificou os 
demais blocos de financiamento. Considerando que a comissão não teve tempo hábil para analisar os demais blocos de 
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financiamento e falta de alguns processos, a comissão solicita a Secretaria Municipal de Saúde de Queimados extensão do 
prazo para uma melhor verificação de todos os processos. Coordenador da Executiva Rodrigo disse: então vai retirar de 
pauta e marcar uma data para que a comissão possa dar continuidade, ficou marcado para o dia 05 de Junho de 2014 às 
08:30 no Fundo Municipal de Saúde de Queimados. Seguiu para o 3 item de pauta Informes: Coordenador da Executiva 
Rodrigo informou: a Secretaria Municipal da Terceira Idade, convida você e sua família para a Passagem da Presidência do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPJ, dia 03 de Junho de 2014 às 9:00 hs, local Adeq- 
Av. Guilherme Benjamin , lote 18, Quadra A – Vila do Tinguá. E recebemos um convite do Cerest convidando para participar 
da Oficina “Dialogando sobre as Relações entre Saúde Mental e Trabalho, dia 05 de Junho de 2014 de 08:00 às 12:00 hs, 
local Rua Professor José de Sousa Herdy n° 1160 – J ardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias – Universidade do 
Grande Rio ( Unigranrio) Sala 311, Bloco L. Conselheira Penha informou: sobre a IV Conferência Estadual de Saúde do 
trabalhador e da trabalhadora, realizada nos dias 28 a 30 de Maio de 2014 no Hotel Othon Palace situado na Av. atlântica, 
3264 - Copacabana - Rio de Janeiro, porque a Rosance garantiu que o município de Queimados teria estadia, mas ontem fui 
informada que não vai ter direito, mas estamos viabilizando para conseguirmos ficar no hotel, vamos sair daqui do município 
de Queimados às 10:00 hs. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às dezenove horas, 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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