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Despachos do Prefeito 
 
Processo: 3332/2015/16                                                                
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município, às fls. 61/64, AUTORIZO a emissão de empenho, referente a 
subvenção, em favor da LIGA DE DESPORTO DE QUEIMADOS, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, para emissão de NAD e Nota de Empenho 

 Queimados, 21 de agosto de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
Processo nº. 4372/2014/08  
De acordo com os pareceres da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria Geral do Município, AUTORIZO, na 
forma da Lei, a renovação da locação de imóvel situação à Rua Alves, 68 – 2º andar, Centro, Queimados, por mais 12 
meses, a contar de 21/8/2015. 
AUTORIZO a celebração do Contrato com o senhor DIDIA DA SILVA CARNEIRO, no valor mensal de R$ 3.863,70 (três mil 
oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos), nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. 
Publique-se. 
À SEMFAPLAN, para emissão de NAD e Nota de Empenho.   

Queimados, 21 de agosto de 2015. 
MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 
 

Atos do Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS 
 
PORTARIA Nº 047 de 20 de Agosto de 2015. 
 
                                                                           “Dispõe sobre a transformação de aposentadoria por tempo de serviço em 

aposentadoria por invalidez com base no §1º, I, do art.40 CFB 
c/c art.6º-A da EC 41/2003 e §§1º e 2º do art.20 da Lei 
596/2002. Isenção do Imposto de Renda Lei 7.713/88, nos 
termos do processo nº 15/0195/14.”  

 
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do s Servidores Públicos do Município de Queimados , no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com art. 14, inciso XII, da Lei nº 1.132 de 07 de janeiro de 2013. 
 
Resolve: 
 
Art.1º - Reformular, a Portaria 059/13,  deste PREVIQUEIMADOS, que concedeu, aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Ana Lucia de Souza Ambrosio da Silva,  matrícula nº 3.018/0, do cargo de Professor I, grupo MAG 3, nível I, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com disposto no §1º e §5º do artigo 40,  da CF/88, para transformar 
em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base no  §1º, I do art.40 da CFB c/c art. 6º-A da EC 41/20031, 
incluído pela EC/70 de 29 de março de 2012 e §§1º e 2º do art.20 da Lei 596/2002, nos termos do processo nº 15/0195/14.  
 
Art. 2º -  Reconheço a isenção de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte desde 23/10/2013, com base no art. 6º, XIV 
da Lei nº. 7713/88, devendo este Instituto de Previdência deixar de proceder aos descontos. 
 
Art. 3º - Os efeitos financeiros relativos a esta transformação, passarão a ser contados a partir da publicação desta portaria, 
conforme planilha abaixo: 
 
Vencimento atribuído ao cargo de Professor I, MAG 3, nível I, da Lei 299/98, art. 6º e art. 11º §§ 1º, 4º, 
..................................................................R$ 1.784,30 
 
Gratificação por tempo de serviço – 25% - Art.24, § 4º da LOM..........R$ 446,07 
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Gratificação de Dirigente de turno 30% Lei 169/95, Art. 20 “b” e 
Art.32.....................................................................................................R$ 535,29 
 
Total dos Proventos................................ .........................................R$ 2.765,66 
 

Marcelo da Silva Fernandes 
Diretor -Presidente. 
PREVIQUEIMADOS 

Matr.7106-4 
 

Portaria nº. 049/15. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, 
no uso de suas atribuições legais, e em conformidad e com art. 14, inciso XII, da Lei nº 1.132 de 07 de  janeiro de 2013. 

 
Resolve: 
 
Fixar os proventos de aposentadoria por idade, conforme portaria nº. 041/15, publicada no DOQ em 05/08/2015, do servidor 
Auxiliadora das Graças Rodrigues dos Reis , matrícula nº. 4238/21 do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Vencimento calculado de acordo com o parágrafo 3º do artigo 40 da CF/88 c/c Lei 
nº10887/2004..................................................................................R$ 908,00 
 
PROPORÇÃO: 7204/10950.............................. ....................................R$ 597,37 
 
Valor dos proventos:............................... ...........................................R$ 597,37 
 

Queimados, 21 de agosto de 2015. 
MARCELO DA SILVA FERNANDES 

DIRETOR-PRESIDENTE 
PREVIQUEIMADOS 

Matr. 7106/41 

 
Portaria nº. 050/15. O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, 
no uso de suas atribuições legais, e em conformidad e com art. 14, inciso XII, da Lei nº 1.132 de 07 de  janeiro de 2013. 

 
Resolve: 

 
Fixar os proventos de aposentadoria por invalidez, conforme portaria nº. 043/15, publicada no DOQ em 11/08/2015, da 
servidora Rosilene Pereira Pinheiro Mendes , matrícula nº. 4049/51 do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Vencimento atribuído ao cargo de ASG, APO-1, nível I, § 2º do art. 7º da Lei nº. 
299/98.................................................................................................R$1.039,95 
 
Gratificação por tempo de serviço – 25% - Art. 24, § 4º da LOM.........R$ 259,98 
 
Total dos Proventos............................................................................R$1.299,93 
 
Total dos proventos:............................... ............................................R$ 705,64 
 

Queimados, 21 de agosto de 2015. 
MARCELO DA SILVA FERNANDES 

DIRETOR-PRESIDENTE 
PREVIQUEIMADOS 

Matr. 7106/41 
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Atos do Secretário Municipal do Ambiente 

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

     RESOLVE: 

PORTARIA nº 0018/SEMAM/2015. Tornar público que a SNAPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA,  CNPJ: 02.464.464/0007-
70, recebeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO – L0 000014 (Processo SEMAM: 82 55/2014/24), emitida em 18 de Agosto de 
2015 com validade até 18 de Agosto de 2021, A realizar estocagem de produtos não perigosos (Cosméticos), com área de 
armazenamento de 15.691,97 m². No seguinte endereço: Estrada Camboatá, s/n, (Compl. galpão), bairro: Meu Ranchinho - 
Município de Queimados-RJ. 

 
Alexander Riboura Dornellas 

Secretário Municipal do Ambiente 
 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 
Proc. 13.0470/15.   
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 104/106, da Controladoria Geral do Município às fls. 
113/113, verso, Assessoria Jurídica/SEMUS às fls. 150/152 e fulcrado nos artigo 57,II e 65, § 5º da Lei nº 8.666/93, 
AUTORIZO a 1ª prorrogação do contrato para contratação de empresa especialiazada para locação de veículos 
automotores, com motorista, sem o fornecimento de combustível para atender ao Programa Transporte Fora do Domícilio – 
TFD para o período de 12 (doze) meses, a contar  de 25/08/2015 até 24/08/2016, HOMOLOGO a despesa no valor total de 
R$ 328.425,60 (trezentos e vinte e oito mil quatroc entos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)  e ADJUDICO  em 
favor da sociedade empresária: M. O. PEDROSA TRANSPORTES E TURISMO ME,  inscrita no CNPJ sob o n° 
01.643.819/0001-30. 
AUTORIZO a emissão de NAD e NE na forma acima adjudicada. 
Ao GAP para ciência do Exmo. Sr. Prefeito e publicação no DOQ, anexando cópia da mesma nos autos. 
Após, ao FMS para emissão de NAD e NE. 
Cumpridos, à PGM para elaboração de Termo Contratual. 
Revogo o Ato Administrativo publicado no DOQ do dia 24/06/2015, pág. 02, que autorizou a prorrogação, homologou a 
despesa no valor de R$ 341.510,40 (trezentos e quarenta e um mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos) e adjudicou 
em favor de  M. O. PEDROSA TRANSPORTES E TURISMO ME. 

 
Queimados, 20 de agosto de 2015. 

Fátima Cristina Dias Sanches 
Secretária Municipal de Saúde 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde  
Matrícula 8228/72 

 

Atos da Secretária Municipal de Administração 
 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 
 
ATO Nº. 101/2015. Tornar sem efeito o ATO SEMAD Nº. 079/2015 – ÍNTEM 133 , Publicado no DOQ Nº. 602/2015 do dia 
30/06/15, que torna publico as férias anuais no período de 01/07/15 a 30/07/15, deferidas ao servidor LUIZ ALBERTO 
PAPINI SCHIMIDT – MAT. Nº 4252/81 – PROCURADOR, em virtude de o mesmo encontrar-se de licença médica, conforme 
o processo de nº. 1088/2014/08. 
 

ANDREIA REGILAYNE RESENDE GONCALVES 
Secretária Municipal de Administração 
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Atos do Controlador Geral do Município 
 
Processo: 6573/2015/04. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos 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, FABIANA DE OLIVEIRA PORTES – 
MAT. 9437/03 através do processo n.º 5962/2015/04, no valor de R$ 4.783,50 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e 
cinquenta centavos). 

AIR DE ABREU 
Controlador Geral do Município 

 

Atos do Secretário Municipal de Obras 
 
PORTARIA Nº 007/SEMOB/2015. 

O Secretário Municipal de Obras no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art.1º . Designar o Arquiteto e Urbanista Sammy de Araújo Ferreira, matrícula 9618/01, para responder como Engenheiro 
Fiscal no acompanhamento de Obras de construção de 106 unidades habitacionais, conclusão da estação de tratamento de 
esgoto e infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário), no Bairro Eldorado I, no município de 
Queimados, conforme contido nos autos do processo administrativo nº 8733/2013/03, Concorrência Pública Nº 01/2015, a 
contar de 04/05/2015. 

Queimados, 21 de agosto de 2015. 

Elerson Leandro Alves 
Secretário Municipal de Obras 

Matrícula nº 8436/03 
                                                    

Atos do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
 
PORTARIA nº 012/FMCA/15  

O Presidente do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, no uso das atribuições, que lhe 
conferem a legislação em vigor. 

Resolve:  
Publicar o Regimento Interno do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. 
 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. 
 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO 

 Art. 1º - O presente regimento estabelece as normas de funcionamento e regramento do Conselho do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental. 
 § 1º O Fundo Municipal de Conservação Ambiental, foi criado pela Lei Municipal nº 393 de 03 de maio de 1999. 
 § 2º O Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, é órgão consultivo e deliberativo no 
âmbito de sua competência, cabendo-lhe o cumprimento da Política e do Código Ambiental do Município de Queimados. 
 

CAPITULO II 
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

  
Art. 2º - O Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, constitui-se em órgão colegiado autônomo, normativo, 
deliberativo e consultivo, responsável pela gestão compartilhada e definição da aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Conservação Ambiental, bem como pelo acompanhamento e análise da prestação de contas dos recursos do referido 
Fundo, para ações ambientais. 
 Art. 3º - Compete ao Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental: 
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 I – reunir – se ordinariamente a uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou por 
maioria absoluta de seus membros, lavrando-se ata; 
 II – remeter à SEMAM e à Prefeitura Municipal, em até 15 (quinze) dias após a realização das reuniões, atas e 
deliberações acerca do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, no caso da ATA, após a reunião 
subseqüente e assinada pelos conselheiros.   

III – deliberar quanto à execução orçamentária e aprovar a prestação de contas, semestralmente, relativas à 
utilização dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 

V – deliberar acerca das solicitações de financiamento, que utilizem o Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
como garantia, devendo ser aprovado por quorum mínimo de dois terços da totalidade dos membros do Conselho, não 
computando o voto de qualidade do Presidente; 

VI – manter cópias dos documentos pertinentes ao Fundo Municipais de Conservação Ambiental, em meio físico e 
eletrônico, por um período mínimo de cinco anos; 

VII – solicitar auditorias externas nas atividades pertinentes ao Fundo Municipais de Conservação Ambiental, 
quando julgar necessário, custeadas pelo referido Fundo; 

VII – planejar a destinação e a priorização dos investimentos dos recursos, anualmente, observando a 
disponibilidade financeira do Fundo Municipal e Conservação Ambiental e a meta de investimento em longo prazo; 

IX – receber e manter saldos de receitas e despesas dos valores gestionados pelo Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental; 

X – deliberar sobre a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. 
Art. 4º - O Fundo Municipal de Conservação Ambiental, criado pela Lei 393/99 e regulamentado pelo Decreto nº 

1101 de 07 de julho de 2010, alterado pelo Decreto n º 1794 de 29 de dezembro de 2014 têm como objetivo à implantação e 
o gerenciamento de unidades municipais de conservação ambiental, a gestão dos recursos hídricos, a criação e a 
implantação de programas e projetos necessários para a gestão, controle, recuperação, restauração e educação ambiental, 

Parágrafo Único – Todas as decisões do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, quanto a 
investimentos e captação de recursos externos (onerosos ou não), deverão ser informados à Prefeitura Municipal de 
Queimados e Secretaria Municipal do Ambiente. 

Art. 5º - O Fundo Municipal de Conservação Ambiental é constituído pelos seguintes recursos: 
I – dotação orçamentária e créditos adicionais; 
II – receitas decorrentes da aplicação dos instrumentos da política ambiental; 
III – produto de operação de crédito celebrada pelo Município com organismos nacionais ou internacionais, desde 

que destinadas para os fins previstos na área de meio ambiente; 
IV – auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações do Município em convênios, contratos e 

consórcio relativos ao desenvolvimento de programa ma área ambiental; 
V – recursos de pessoa físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e internacionais, sob forma de doações 

feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; 
VI – recursos da compensação ambiental das atividades extrativistas, referente a 04 ( quatro) UFIQs mensais; 
VII – resultados financeiros, rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária, da aplicação de seus recursos, 

obedecida a legislação em vigor; 
VIII – recurso do ICMS Verde, descentralizados e disponibilizados mensalmente pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro ao Município;   
IX – todo e qualquer recurso provenientes de multas e penalidades que tenham origem na fiscalização ambiental e 

de todas as ações realizadas pelo Setor Ambiental /SICLAM da SEMAM; 
X – saldo positivo apurado no balanço. 

 
CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE CON SERVAÇÃO AMBIENTAL 
  
Art. 6º - O Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental será constituído por: 
 I – Presidente; 
 II – Vice presidente; 
 III - Secretário Executivo; 

Art. 7º - O Conselho Municipal de Conservação Ambiental será presidido pelo Secretário Municipal do Ambiente e 
composta pelos seguintes servidores, tendo cada um 1 (um) suplente indicado do departamento respectivo: 

I – Diretor do Departamento de Licenciamento; 
II – Diretor Executivo da Guarda Ambiental; 
III – Chefe de Gabinete; 
IV – Chefe da Divisão de Educação Ambiental; 
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V – Coordenador de Paisagismo; 
VI – Coordenador de Educação Ambiental. 
Art. 8º - Dentre os membros do Conselho, um será eleito como vice presidente, um como Secretário Executivo, 

todos com mandato de 2 (dois) anos. 
§ 1º Os conselheiros não serão remunerados para o exercício das respectivas funções. 
§ 2º será Cada membro do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental terá seu suplente, que 

substituirá o titular nos casos de seu impedimento. 
 

CAPITULO V 
DO MANDATO 

 
 Art. 9º - O mandato dos membros do Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental 2 (dois) anos, 
sendo permitida uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo. 
 

CAPÍTULO VI. 
DA EXCLUSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO 

 
 Art. 10º - Os conselheiros, titulares ou suplentes, que não comparecerem às reuniões do Conselho do Fundo de 
Conservação Ambiental, por 3 (três) vezes  consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, num interstício  de 18 (dezoito) meses, sem 
apresentar justificativa da ausência, serão substituído, notificando-se o Secretario da Secretaria do Ambiente, para indicar 
novos nomes para representá-los, em substituição aos seus membros faltosos, o que deverá ser feito através de oficio, 
dirigido ao Presidente do Conselho. 
 § 1º Os membros faltosos, nos termos do “caput” deste artigo, terão suas nomeações revogadas. 
 § 2º As justificativas de ausência deverão ser encaminhadas por escrito ao Secretário Executivo do Conselho até 
véspera da reunião seguinte. 
 § 3º Os cargos do membro do Conselho serão declarados vagos, pelo Presidente, nos casos de falecimento, 
renuncia, abandono previsto no “§ 1º” deste artigo ou de afastamento com duração superior a seis meses. 
 § 4º Os cargos vagos implicam em nova nomeação, nos termos do Art. 7º deste Regimento, imediatamente após a 
declaração de vacância. 

Art. 11º - Os conselheiros manter – se – ao nos cargos até a posse de seus substitutos. 
 

CAPITULO VII 
DA ELEIÇÃO 

 
Art. 12º - O Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental terá como Presidente o Secretário Municipal 

do Ambiente. 
Art. 13º - O vice presidente, o Secretário Executivo é função que será exercida por membro do Conselho, eleito em 

Assembléia Geral do Conselho, pela maioria simples de votos dos integrantes presentes à reunião, para o período de 2 (dois) 
anos, permitindo um única recondução. 

§ 1º As inscrições dos nomes para a eleição dos cargos deverão ser encaminhadas ao Secretario Executivo, até 
dois antes da realização da Assembléia destinada a eleição.  

§ 2º O secretário executivo deverá enviar aos conselheiros o edital de convocação para a eleição, em prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias antes da realização da Assembléia destinada à eleição; 

§ 3º A eleição será realizada por votação aberta, podendo votar todos os membros titulares presentes na reunião 
ou suplentes em caso de ausência do titular; 

§ 4º No caso de empate entre candidatos, será considerado eleito àquele que for mais velho (idade); 
§ 5º No caso de consenso a eleição será realizará por aclamação. 
Art. 14º - São atribuições do Presidente: 
I – dar posse e exercício aos conselheiros; 
II – convocar e presidir as reuniões; 
III – aprovar a pauta das reuniões; 
IV – encaminhar a votação de matéria submetida à decisão do Conselho; 
V – assinar as ATAS aprovadas nas reuniões; 
VI – conceder, negar e cassar a palavra, ou delimitar a duração das intervenções; 
VII – convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões plenárias do Conselho, sem direito de voto; 
VIII – aplicar as normas deste Regimento; 
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IX – tomar as providências necessárias ao funcionamento do Conselho e determinar a execução de suas 
deliberações, através da Secretaria Executiva; 

X – representar o Conselho e manifestar – se em seu nome; 
XI – instituir comissões e/ou câmara técnicas para analisar e encaminhar questões específicas. 
Parágrafo Único – O Presidente poderá delegar atribuições aos membros do conselho, sempre que necessário ao 

bom cumprimento das finalidades do Conselho, observado as limitações legais. 
Art. 15º - São atribuições do Vice – Presidente: 
I – substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências, exercendo as suas atribuições: 
II – assessorar o Presidente; 
III – participar das votações; 
Art. 16º – São atribuições do Secretário Executivo; 
I – receber, e encaminhar o expediente do Conselho; 
II – exercer a comunicação entre o Presidente e os conselheiros, a propósito de assuntos de interesse de conselho; 
III – preparar as pautas das reuniões ordinárias e encaminhá-las à aprovação do Presidente; 
IV – convocar, organizar a ordem do daí e assessorar as reuniões do conselho, cumprindo e fazendo cumprir este 

Regimento; 
V – adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do conselho e fazer executar e dar encaminhamento 

às deliberações, sugestões e propostas do conselho; 
VI – praticar, após deliberações do conselho, os atos relacionados com a convocação, atuação e dispensa de 

pessoal técnico e administrativo; 
VII – preparar e fazer circular as matérias sujeitas à divulgação; 
VII – realizar e executar tarefas de interesse do conselho, quando determinadas pelo conselho ou pelo Presidente; 
IX – secretariar as reuniões, redigir atas e apresentá-las nas reuniões subseqüentes para aprovação e após, enviá-

las ao gabinete do prefeito num prazo de 10 (dez) dias; 
X – providenciar a redação e expedição das correspondências; 
XI – manter atualizado o arquivo de documentos e correspondências; 
XIII – divulgar, por meio eletrônico, a planilha de controle financeiro e o relatório de obras trimestralmente. 
Art. 17º – O conselho será constituído conforme o disposto na lei Municipal 393/99 de maio de 1999, Decreto 

1101/10 de 07 de julho de 2010, alterado em seus artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 9º e 10º pelo decreto 1794/14 de 29 de dezembro de 
2014 e neste Regimento e seus membros terão as seguintes atribuições: 

I – comparecer às reuniões; 
II – debater e votar todas as matérias submetidas ao conselho; 
III – requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 
IV – pedir vista de documentos; 
V – solicitar ao Presidente a convocação de reunião extraordinária para apreciação de assunto relevante; 
VI – propor a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive para reunião subseqüente, bem como, 

justificadamente, a discussão prioritária de assunto dela constante. 
VII – propor a criação de comissão e/ou câmara técnica, provisória ou permanente; 
VIII – requerer votação aberta ou secreta, exceto no caso previsto no parágrafo 3º do artigo 12º. 
IX – solicitar o Secretário Executivo que faça constar em ata seu ponto de vista discordante, declaração de voto ou 

outra observação que considerar pertinente; 
X – propor o convite de pessoas de notório conhecimento, personalidade e especialistas, em função da matéria 

constante na pauta para trazer subsídio aos assuntos de competência do Conselho; 
XI – prestar esclarecimentos sobre as ações, proporções e decisões das entidades que representam; 
XII – representar o conselho em evento oficial, por indicação do Presidente e posterior comunicação ao Conselho.  
 

CAPÍTULO VIII 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 18º – O conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental somente deliberará com a presença mínima 

da maioria simples de seus membros, sendo as deliberações tomadas por, no mínimo, dois terços dos membros presentes, 
cabendo ao Presidente ou na sua ausência, ao vice – presidente, o voto de qualidade. 

Parágrafo Único – As reuniões do Conselho serão públicas. 
Art. 19º – O Conselho do Fundo Municipal de Conservação Ambiental reunir – se – à, ordinariamente, 

mensalmente e extraordinariamente quando convocados pelo seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, mediante 
comunicação escrita feita a todos os seus membros, com a indicação do motivo, local, data e hora, com a antecedência 
mínima de 10 (dez) dias. 
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§ 1º A pauta das reuniões ordinárias e respectivos documentos, bem como a cópia da ata da reunião anterior, 
serão enviadas aos conselheiros junto com a convocação, por meio eletrônico e/ou papel. 

§ 2º A contagem dos membros necessários à formação “quorum” para deliberação far-se-á após as comunicações. 
Constatada a inexistência de “quorum” regimental, após quinze minutos, será procedida nova e definitiva chamada. 

§ 3º O conselheiro impossibilitado de comparecer a uma reunião dará ciência ao suplente, com antecedência, 
transferido o material e as informações sobre a pauta. 

Art. 20º – Assinado o livro de presença, o Presidente declarará aberta a reunião que desenvolver – se – á, salvo 
deliberação em contrário do Conselho, na seguinte ordem: 

I – leitura da ata anterior; 
II – comunicações; 
III – verificação de “quorum”, 
IV – votação da ata anterior; 
V – leitura e deliberação da ordem do dia; 
VI – discussão e votação aberta das matérias em pauta, constantes da Ordem do dia ou proposta na etapa prevista 

no item V; 
VII – encerramento. 
§ 1º Não havendo “quorum” no momento da segunda chamada, lavrar –se – à ata declaratória, que incluirá as 

comunicações feitas pela Presidente, conforme Art. 16º deste Regimento. 
§ 2º O Conselheiro que pretende retificar a ata, solicitará a palavra ao Presidente sugerido a retificação ou a 

inclusão de alguma deliberação que não constou na ata anterior (após a leitura da mesma). A declaração será inserida na ata 
seguinte, e Conselho deliberará sobre a sua procedência ou não. 

§ 3º O Secretário Executivo, em seguida à leitura da ata, dará conta das comunicações e informações urgentes 
apresentadas até o início da reunião. 

§ 4º O Conselho poderá dispensar a leitura da ata; 
Art. 21º - É permitido ao suplente comparecer às reuniões e participar dos debates, sem direitos a voto quando o 

titular estiver presente. 
Art. 22º – Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente concederá a palavra aos Conselheiros que solicitarem para 

assuntos de interesse geral, podendo, a seu critério, limitar o prazo em que deverão se manifestar. 
 

CAPÍTULO IX 
DA ORDEM DO DIA 

 
Art. 23º - A Ordem do Dia constará da discussão e votação da matéria em pauta, remetida previamente aos 

Conselheiros, bem como aos suplentes convocados. 
§ 1º O Presidente, por solicitação de qualquer conselheiro, poderá determinar a inversão da ordem de discussão e 

votação das matérias constantes da Ordem do Dia. 
§ 2º A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante, não incluída na Ordem do Dia, dependerão 

de deliberação do Conselho. 
§ 3º Caberá ao Secretário Executivo relatar as matérias que deverão ser submetidas à discussão e votação. 
§ 4º A discussão ou votação da matéria da Ordem do Dia poderá ser adiada por deliberação do Conselho, fixando 

o Presidente o prazo de adiantamento. 
§ 5º Os assuntos incluídos na Ordem do Dia, por qualquer motivo não forem discutidos ou votados, deverão ser 

obrigatoriamente incluídos na Ordem do Dia da reunião imediatamente incluídos na Ordem do Dia da reunião imediatamente 
posterior. 

Art. 24º - O Presidente colherá os votos a partir do proponente. 
Parágrafo Único.  Solicitada “vista” do recurso, por qualquer dos Conselheiros, a matéria será retirada da pauta, 

considerando – se automaticamente incluída na reunião seguinte, podendo ser convocada reunião extraordinária conforme 
Art. 17º deste Regimento. 

Art. 25º - Os conselheiros usarão da palavra mediante inscrição junto ao Secretário Executivo para prestar ou 
solicitar informações. 

§ 1º Aos oradores, na ordem de inscrição, serão concedidos até cinco minutos, admitida a permuta de tempo, 
invertendo-se a ordem de inscrição. 

§ 2º Em casos excepcionais, a bem do andamento dos trabalhos, a coordenação poderá, mediante consulta ao 
Conselho, conceder aos oradores um período mais longo de manifestação.  

Art. 26º - As deliberações do Conselho serão expressas através de resoluções numeradas, e assinadas pelo 
Presidente e pelo Secretário Executivo. 

CAPÍTULO X 
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DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS 
 
Art. 27º - Os recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental serão aplicados: 
I – no financiamento total ou parcial de projetos desenvolvidos pela SEMAM ou com ela conveniados; 
II - na implantação e gerenciamento de unidades municipais de conservação ambiental; 
III – na gestão de recursos hídricos; 
IV – no pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos na área ambiental; 
V – na aquisição de material permanente, veículo e materiais de consumo necessário ao desenvolvimento e 

execução de seus projetos; 
VI – na criação e implementação de programas e projetos necessários para a gestão, controle, recuperação, 

restauração e educação ambiental. 
VII – no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle 

de projetos na área ambiental. 
Parágrafo Único – É vedada a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental no pagamento 

de despesa de pessoal da administração direta, indireta ou fundacional, bem como outras despesas ou encargos financeiros 
estranhos a sua finalidade. 

CAPITULO XI 
DA OPERAÇÃO E DA SUPERVISÃO FINACEIRA E CONTÁBIL. 

 
Art. 28º - O Fundo Municipal de Conservação Ambiental terá contabilidade própria, a cargo do ente que o gerencia, 

no caso, a Prefeitura, e suas contas serão submetidas à apreciação e aprovação, pelo conselho Deliberativo, na forma da 
Legislação vigente. 

Art. 29º - São atribuições do Conselho, além das previstas no Art.3º:  
I – emitir parecer pela inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental, antes de sua aplicação; a partir de proposta apresentação pela SEMAM ou Prefeitura; 
II – definir quanto à aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 
III – autorizar a aplicação e remuneração das disponibilidades temporárias de caixa, a fim de evitar a 

descapitalização do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, de acordo com as definições do conselho; 
IV – analisar relatórios de acompanhamento referentes aos projetos e recursos que utilizarão os recursos do Fundo 

Municipal de Conservação Ambiental, colocados a sua disposição; 
V – acompanhar a execução do cronograma físico dos projetos ou atividades, em articulação com os técnicos 

indicados pelo Município; 
VI – assessora a elaboração e o envio da proposta orçamentária para o ano subseqüente, nos prazos e formas 

definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
VII – exigir do Município, a organização e manutenção de toda documentação e escrituração contábil do Fundo 

Municipal de Conservação Ambiental de forma clara, precisa e individualizada, obedecendo à ordem cronológica da 
execução orçamentária; 

VIII – exigir do Município, a organização e manutenção de toda a documentação e escrituração contábil do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental de forma clara, precisa e individualizada, obedecendo à ordem cronológica de 
execução orçamentária; 

  IX – promover, em articulação com o Setor de Patrimônio do Município , o levantamento de bens afetos ao 
saneamento e adquiridos com recursos do Fundo, observada a legislação pertinente; 

Art 30º - São atribuições do Município: 
I – análise das prestações de contas e dos demonstrativos financeiros do Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental, sem prejuízo das análises previstas na Legislação em vigor; 
II – elaborar e atualizar o plano de contas do Fundo Municipal  de Conservação Ambiental, ouvida Procuradoria 

Geral do Município; 
III – encaminhar ao Secretário Municipal da Fazenda semestralmente os demonstrativos de receitas e despesas e, 

anualmente, o balanço do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 
IV – promover registro contábil das receitas e despesas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 
V – elaborar os demonstrativos de execução orçamentária e financeira exigidos na legislação vigente; 
VI – desenvolver outras atividades indispensáveis à consecução doas finalidades do Fundo Municipal de 

Conservação Ambiental; 
VII – participar dos trabalhos relativos à elaboração da proposta orçamentária anual; 
VIII – responsabilizar –se pelo acompanhamento da execução do cronograma físico dos projetos ou atividades; 
Parágrafo Único – Compete ao Município a abertura de créditos adicionais e de conta em estabelecimento oficial 

de crédito. 
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CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 31º - As normas operacionais e complementares referente ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental 

serão estabelecidas por meio de resolução da SEMAM, por recomendação do Conselho. 
Art. 32º - Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, na aplicação deste regulamento, serão resolvidos, 

pelo Conselho ou, em casos urgentes, pelo responsável da gestão do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 
Art. 33º - O Conselho elaborará relatório anual de suas atividades, devendo aprová-lo até a segunda reunião do 

ano subseqüente. 
Art. 34º O presente Regimento poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante proposta assinada pelo Presidente ou, no 
mínimo, por quatro dos conselheiros, e aceita por, no mínimo, dois terços dos membros do conselho. 
Art. 35º Os casos omissos a as dúvidas de caráter interpretativo serão resolvidos pelo Presidente do conselho; 
Art. 36º - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.  

                                                           Queimados 20 de agosto de 2015            
Alexander Riboura Dornellas 

PRESIDENTE DO FMCA 
 

ATA DO MÊS DE MARÇO/2015 
No dia 03 de março de 2015, às 16 horas na sede da Secretaria Municipal do Ambiente foi realizada a reunião do Conselho 
do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, a reunião foi aberta pelo Secretário Municipal do Ambiente, o qual 
agradeceu a presença de todos e solicitou que a senhora Luciana Lins secretariasse a reunião. A conselheira Luciana Lins 
iniciou a leitura da ATA a qual foi aprovada por unanimidade. Passou para a próxima pauta a qual versa sobre a elaboração 
do Regimento Interno, o conselheiro Nildo Tobias sugeriu que cada conselheiro ficasse responsável por um ou dois capítulos 
do Regimento Interno. A proposta foi aprovada por unanimidade, dividindo o trabalho da seguinte forma: O Sr. José 
Anunciação com o capítulo I o qual trata DO OBJETIVO e o Capítulo II o qual trata DAS FIANLIDADES E COMPETÊNCIA, o 
Sr. Alex Groetars ficou com a elaboração do capítulo III, o qual trata da COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL e o capítulo V DO MANDATO, o Sr. Nildo Tobias ficou com a elaboração do 
capítulo VI – DA EXCLUSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO, Sr. Evilásio ficou responsável pelo capítulo VII – DA ELEIÇÃO, a 
conselheira Luciana Lins ficou com a elaboração do capítulo o qual versará sobre  as reuniões e também o capítulo IX, o qual 
tratará DA ORDEM DO DIA, a conselheira Mirtes ficou com os capítulos X, que tratará DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS 
e o capítulo XI o qual versará DAS OPERAÇÕES E DA SUPERVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL e por fim o presidente 
ficou responsável pela elaboração do capítulo XII que trata das DISPOSIÇÕES FINAIS. Ficou decidido que na próxima 
reunião cada conselheiro deverá trazer os seus capítulos prontos para serem analisados e discutidos. A conselheira Luciana 
Lins apresentou a proposta do termo de referência da Conferência Municipal do Meio Ambiente, o qual solicita aprovação 
para utilização do recurso do Fundo. Todos aprovaram e sem informes a reunião foi encerrada. O presidente agradeceu a 
presença e convidou para a próxima reunião.  

 
ATA DO MÊS DE ABRIL/2015 

No dia 07 de abril de 2015, às 16 horas na sede da Secretaria Municipal do Ambiente foi realizada a reunião do Conselho do 
Fundo Municipal de Conservação Ambiental. O presidente do Conselho Alexander Riboura Dornellas, fez a leitura da pauta, 
a qual foi aprovada por todos, passou para a leitura da ATA, a qual foi aprovada por unanimidade, sem destaque, passou 
para o próximo item que é análise do Regimento Interno, o conselheiro José Anunciação leu a proposta do Capítulo I, o qual 
trata DO OBJETIVO, após a leitura todos os conselheiros aprovaram a proposta do Senhor José Anunciação; O conselheiro 
José Anunciação leu a proposta da capítulo II do REGIMENTO INTERNO, o qual versa sobre DAS FINALIDADES E 
COMPETÊNCIAS, o  conselheiro Nildo Tobias disse que no artigo 3º, capitulo II, deveria dar mias tempo para a publicação 
da ATA, trocar de 10 dias para 15 dias, a proposta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Alex Groetars falou que esta 
terminando de elaborar a proposta do capítulo III, propôs que na próxima reunião fosse analisado os demais capítulos. Todos 
aprovaram, sem destaque. O presidente do conselho leu o oficio que foi enviado pela Secretaria de Projetos Especiais de 
Gestão e Convênio, o qual solicita a autorização para utilizar o orçamento do Fundo, no valor de R$ 85.344,87, para a 
execução das obras de “ Estruturação do Morro da Baleia”, o senhor Alex disse que o dinheiro do ICMS Verde, tem como 
uma de suas funções cuidar e revitalizar as unidades de conservação, pergunto a conselheira Luciana se no PPA contempla 
essa ação, a conselheira respondeu que contempla, passou para a aprovação a qual foi aprovada com o destaque de que o 
projeto fosse apresentado ao conselho. O presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 

 
ATA DO MÊS DE MAIO/2015 
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No dia 05 de MAIO de 2015, às 16 horas na sede da Secretaria Municipal do Ambiente foi realizada a reunião do Conselho 
do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Com a seguinte pauta: I – Leitura e aprovação da Pauta; II – Leitura e 
aprovação da ATA, III – Regimento Interno, leitura e aprovação; IV Apresentação do Projeto “ Parque da Baleia; V – 
Informes. Leitura e aprovação da Pauta, leitura e aprovação da ATA, leitura e análise do Regimento Interno do CFMCA, 
aprovados por unanimidade. O Secretario de Projetos Especiais de gestão e convênio, Sr. Odair da Cunha Almeida, iniciou a 
apresentação do Projeto de Estruturação do Morro da Baleia , mostrando as características e o tipo de obra, como também o 
respectivo acabamento do serviços que serão executados na construção do Parque da Baleia, composto de Prédio 
administrativo, guarita, mirante, ciclovia e cerca. Esclareceu que a construção do Parque da Baleia ficará a cargo da 
empresa, contratada , após processo licitatório, atendendo de forma plena as responsabilidades técnicas inerentes a obra. 
Após exposição, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade o projeto. Após iniciamos os informes, a conselheira 
Luciana informou que não tinha nenhum informativo. O presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 

 
ATA DO MÊS DE JUNHO/2015 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, realizou-se a reunião ordinária do Conselho do Fundo Municipal 
de Conservação Ambiental, na sede da SEMAM, Rua Plínio Giosa, nº 300, Vila Camorim, Queimados, RJ com a seguinte 
pauta: I leitura e aprovação da Pauta; II Leitura e aprovação da ATA, III Informes. Iniciamos a leitura e aprovação da pauta, 
aprovada pro unanimidade. A conselheira Luciana, informou o pedido de desligamento do conselheiro José Anunciação 
Gonçalves, o presidente informo a ratificação do pedido de saída do Conselheiro José Anunciação Gonçalves, informou a 
posse da conselheira Cíntia Batista de Oliveira Mendonça, de acordo com o Decreto nº 1828/15, de 29 de abril de 2015, em 
consonância com o artigo 5º, parágrafo primeiro. O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 

Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados  
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL  DE SAÚDE DE QUEIMADOS DO DIA 17/11/2014. 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de novembro do ano dois mil e quatorze, iniciou a reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, presidida por Rodrigo Auni, Coordenador da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com a leitura da seguinte pauta: 1) Apreciação da Adequação da Lei do 
Conselho Municipal de Saúde com a Resolução 453, cu mprindo exigências do Ministério Público; 2) Inform es. O 
Coordenador da Executiva Rodrigo faz a leitura da Adequação da Lei do Conselho Municipal de Saúde e após algumas 
alterações ficou decidido a seguinte a Lei:  
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Saúde de Queimados – COMSAQ – como órgão Deliberativo e Fiscalizador da 
política de Saúde no âmbito do Município de Queimados. 
Art. 2º Respeitadas às atribuições legais do Poder Legislativo é de competência do Conselho Municipal de Saúde de 
Queimados: 
I – Definir diretrizes para a elaboração dos Planos de Saúde e sobre eles deliberar, conforme as diversas situações 
epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços, independentemente do vínculo firmado com Poder Público;  
II – Acompanhar e Fiscalizar a distribuição dos recursos Financeiros destinados a Saúde; 
III - Acompanhar e Fiscalizar a distribuição dos Recursos Humanos no âmbito da secretaria municipal de saúde; 
IV – Fiscalizar, acompanhar e avaliar a infraestrutura e o seu funcionamento, assim como, os novos serviços públicos e 
privados de Saúde, atendendo as diretrizes do Plano Municipal de Saúde; 
V – Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de Saúde; 
VI – Avaliar, autorizar a contratualização e recontratualização dos serviços de Saúde, observando as necessidades de 
complementação dos serviços da rede Municipal; 
VII – Avaliar, autorizar as rescisões contratuais referente aos serviços no inciso anterior; 
VIII – Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de Saúde para o desenvolvimento 
do Sistema Único de Saúde; 
IX – Instituir a Comissão Organizadora com vista à Convocação da Conferência Municipal de Saúde; 
 X – Desempenhar outras atribuições estabelecidas em normas complementares; 
XI – Adequar o Regimento Interno e suas modificações, bem como normas para o seu funcionamento; 
XII – Analisar, discutir e posteriormente emitir parecer favorável ou não do Relatório de Gestão, com a prestação de Contas e 
informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, acompanhando o devido assessoramento; 
XIII – Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da Gestão do SUS, com os demais colegiados como: de 
seguridade, meio ambiente, justiça, educação, alimentação escolar, trabalho emprego e renda, agricultura, idosos, criança e 
adolescente, Cidade, assistência social, mulher, pessoas com deficiência e outros. 
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Art.3º Mantendo o que propôs a Resolução nº 453 de 10 de 2012 e consonante com as recomendações da 10ª e 11ª 
Conferências Nacional de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: 
a) 50% de entidades e movimentos de representativos de Usuários; 
b) 25% de entidades representativas dos Trabalhadores da Área de Saúde; 
c) 25% de representação de Governo e Prestadores de Serviços Privados conveniados ao SUS.  
Art. 4º - A Presidência do COMSAQ será eleita pelos votos dos conselheiros de seus respectivos segmentos em sua maioria 
e ocupada em rodízio por um dos 2 (dois) segmentos, e seu mandato será pelo período de 12 (doze) meses, assim como a 
Vice Presidência que deverá ser eleita e composta pelo segmento que se difere o da Presidência. 
§ 1 – Os segmentos que poderão compor o pleito de Presidente e Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Queimados serão os de Usuários e Profissionais; 
Parágrafo Único – A comissão executiva do Conselho Municipal de Saúde será composta por 5 (cinco) membros, sendo 3 
(tres) usuários, 1 (profissional), 1 (um) gestor , sendo os mesmos escolhidos pelos seus seguimentos. 
§ 2 – Publicada a Lei e realizada eleição, o primeiro segmento a ocupar a Presidência do COMSAQ será o de Usuários e 
Vice Presidente o de Profissionais; 
§ 3 – O Segmento de Gestor/Prestador de Serviços do SUS não poderá compor o pleito de Presidente e Vice Presidente do 
COMSAQ por questões éticas. 
Art.5º - A Participação de Órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho Municipal de Saúde. De acordo com as 
especificidades locais aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações: 
a) Associações de pessoas com patologias; 
b) Associações de pessoas com deficiências; 
c) Movimentos sociais e populares, organizados (ONG, movimento negro, LGBT...); 
d) Movimentos organizados de mulheres em Saúde; 
e) Entidades de aposentados e pensionistas; 
f) Entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais; 
g) Organizações de moradores; 
h) Entidades ambientais; 
i) Organizações religiosas; 
j) Trabalhadores da área de Saúde: associações confederações, conselhos de profissões regulamentadas federações e 
sindicatos, obedecendo as instâncias federativas; 
k) Comunidade científica; 
l) Entidades públicas, de hospitais campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento; 
m) Entidades patronais; 
n) Entidades dos prestadores de serviços de Saúde; e 
o) Governo. 
Art.6º O Conselho Municipal de Saúde de Queimados, COMSAQ, será composto por 20(vinte) conselheiros Titulares, com o 
mesmo número de Conselheiros Suplentes, com a seguinte distribuição; 
I – 10 (dez) representantes do Seguimento de Usuários; 
II – 05 (cinco) representantes dos gestores e dos prestadores de serviços de saúde públicos e privados credenciados ao 
Sistema Único de Saúde que serão distribuídos da seguinte forma; 
a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 
b) 02(dois) representantes da administração municipal de Queimados, e; 
c) 01 (um) representante dos prestadores privados credenciados ao SUS, eleito entre os prestadores. 
III – 05 (cinco) – representantes dos profissionais de Saúde, que serão distribuídos da seguinte forma;  
a) 04 (quatro) – representantes dos profissionais da rede pública das 3 ( três) esferas de governo, eleitos em Assembléia, 
convocada para esta finalidade e amplamente divulgada com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
b) 01 (um) – Representante dos Prestadores de serviços credenciados ao sistema único de Saúde de Queimados. 
Art. 7º - Somente poderão participar do processo eleitoral como eleitor ou candidato as entidades que tenham no mínimo, 
dois anos comprovada a existência. 
Parágrafo Único – Fica vedado à participação no processo eleitoral as instituições que estejam inadimplentes ou que perdeu 
o assento no COMSAQ por falta, sem as devidas justificativas, será avaliado pelo Pleno.  
Art. 8º Fica vedado ao conselheiro municipal de Saúde, que perderá o mandato automaticamente, bem como, participar das 
plenárias de eleição do Conselho nas seguintes hipóteses; 
I – Se pertencer ao seguimento de profissional de saúde e estiver ocupando cargo comissionado ou de direção no serviço 
público no Município de Queimados; 
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II – Se pertencer ao seguimento de usuários, quando sua instituição preste serviço com subvenção municipal ou através de 
projetos ou convênios do Governo municipal de Queimados, bem como se o conselheiro seja servidor comissionado, ou tiver 
pessoas de até terceiro grau familiar em cargo comissionado na Prefeitura de Queimados;  
III – Se possuir condenação Judicial em segunda instância por malversação de recursos públicos ou por ato de improbidade 
administrativa.  
IV – Sobrevindo qualquer das hipóteses, previstos neste artigo o conselheiro perderá o mandato automaticamente. 
Art.9º Cada Conselheiro terá mandato de 2 (dois) anos a contar da data de sua posse, permitida apenas uma recondução 
independente da entidade ou movimento social que represente. 
Art.10º - As funções de Conselheiro de Saúde não serão remuneradas, considerando seu exercício como de Serviços 
Públicos Relevantes. 
§ 1º - Para fins de justificativas nos órgãos competentes, o COMSAQ poderá emitir declarações de participação de seus 
membros durante o período das reuniões capacitações ou outras ações específicas; 
§ 2º - O Serviço de Conselheiro de Saúde pauta-se na liberdade de expressão com observância dos princípios da 
administração pública e dos deveres de assiduidade e zelo pela boa utilização e conservação do material que lhe for 
confiado, sem prejuízo de outros previstos em regimento e legislação;  
§ 3º- O descumprimento dos Deveres poderá acarretar a aplicação de sanções pelo pleno do conselho, tais como, 
suspensão de participação de assembléia, perda do mandato, cujo procedimento será disciplinado no Regimento Interno 
atendendo os princípios da proporcionalidade do contraditório da ampla defesa; 
§ 4º - O Conselheiro não poderá utilizar da sua condição de co - gestor para favorecimento próprio e de seus familiares e 
amigos.  
§ 5º - Aplica-se aos Conselheiros de Saúde de Queimados o Código de Ética do conselho, bem como o código de Ética do 
Servidor Público Federal. 
§ 6º - Serão Asseguradas por parte da Gestão, todas as condições para que o conselho possa desenvolver as atividades que 
lhe são conferidas. 
§ 7º - Os Membros do Conselho Municipal de Saúde de Queimados - COMSAQ, serão empossados pelo Prefeito, cuja sua 
publicação deverá ser publicada em Diário Oficial de Queimados. 
Art. 11º - O Conselheiro titular ou o respectivo suplente que deixar de comparecer a 3 ( três) reuniões consecutivas ou 5 
(cinco) intercaladas , independentemente de serem ordinárias ou extraordinárias no período de 1 ( um) ano, a instituição 
perderá automaticamente o mandato, não podendo solicitar que o caso seja revisto pelo Pleno do conselho.  
Art.12º - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, quando 
convocado pelo Presidente ou requerimento de 1/3 de seus membros. 
§ 1º - As Reuniões e Plenárias do conselho Municipal de Saúde serão abertas em local público e delas poderão participar, 
sem direito a voto e em caráter consultivo as associações, entidades, grupos ou indivíduos que queiram contribuir para o 
desenvolvimento da Saúde do Município. 
§ 2º - Cada Conselheiro Terá direito a um voto, o conselheiro suplente na presença do titular somente terá direito a voz. 
§ 3º - Atuará como Secretário do Conselho Municipal de Saúde, um funcionário do Município, com perfil administrativo, 
indicado pelo secretário Municipal de Saúde e nomeado pelo Prefeito. 
§ 4º - As Decisões do Conselho municipal de Saúde serão consubstanciadas em Resoluções que deverão ser amplamente 
divulgadas. 
Art. 13º - Fica mantida atual composição de 20 (vinte) Conselheiros Titulares e 20 (vinte) Conselheiros Suplentes. 
Art.14º - As Resoluções do COMSAQ serão homologadas pelo Prefeito, podendo esta atribuição ser pelo Secretário 
municipal de Saúde, no prazo de 30 (trinta) dias. A não publicação das mesmas dentro do prazo estabelecido, o Pleno do 
Conselho poderá tomar as providências Cabíveis para suas publicações.  
Art. 15º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário, especificamente 
as Leis nº 098 de 30 de dezembro de 1993, Lei nº 828 de Janeiro de 2007 e a Lei nº 1044 de 04 de Janeiro de 2011. Seguiu 
para os Informes. Conselheira Penha diz tenho um pedido meu, que nesse espaço do conselho seja colocado um nome já 
era para ter feito isso. Conselheira Catarina  proponho que seja um ex conselheiro que lutou muito nesse conselho, o 
Osvaldo Neves Filho. Conselheira Penha diz que encontrou a Helena convidei ela para ir à Conferência e disse que essa 
semana vai fazer dos 2 (dois) anos da morte do Osvaldo, e temos que providenciar uma placa com nome dele. Sem mais a 
tratar, encerrou-se a reunião as vinte e uma horas e vinte 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 
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Ofício Circular Nº 0050/CMS/2015 

           
   O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições, vem através deste convocar o 
Conselho Municipal de Saúde para a Reunião Ordinária que será realizada, no dia 
na sede do Conselho Municipal de Saúde, Rua Mesquita, 74 
 

1) Leitura e Posteriormente Aprovação de Pauta;
2) Aprovação das Atas 27/11/2014, 19/12/2014, 07/01/2015, 29/01/2015;
3) Apresentação, Avaliação e Parecer do Projeto da Lei, que 

acordo com a Minuta aprovada pelo o CMS na Reunião do dia 17/11/2014;
4) Apresentação da execução física e financeira das construções das ESF e UBS
5) Apresentação, Avaliação e Parecer de Proposta de 

Transporte Sanitário para residentes de Q
6) Apresentação, Avaliação e Parecer do Projeto Básico do Setor Técnico de Saúde do Homem;
7) Declarar vacância de Instituição do Conselho 
8) Informes e Assuntos Gerais. 

 

Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados
 
 
DECRETO LEGISLATIVO N° 344 /2015, 
 

“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO.”
 

A Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA:

 
Art.1° - Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Queimadense ao  
pelos relevantes serviços prestados ao município de Queimados. 
 
Art.2° - A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a ser entregue ao agraciado
 
Art.3° - A Mesa Diretora da Câmara marcará 
 
Art.4° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
 

 
 

 

 
 
DECRETO LEGISLATIVO N° 346/2015, 
 
“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. CARLOS ALBERTO DANIEL FILHO.”
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Agente Administrativa 
 

CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições, vem através deste convocar o 
Conselho Municipal de Saúde para a Reunião Ordinária que será realizada, no dia 27 de Agosto de 2015, às 17:00 horas, 

Municipal de Saúde, Rua Mesquita, 74 - Centro - Queimados/ RJ , com a seguinte pauta: 

Leitura e Posteriormente Aprovação de Pauta; 
Aprovação das Atas 27/11/2014, 19/12/2014, 07/01/2015, 29/01/2015; 
Apresentação, Avaliação e Parecer do Projeto da Lei, que modifica a lei n° 828/2007 com suas respectivas alt erações de 
acordo com a Minuta aprovada pelo o CMS na Reunião do dia 17/11/2014; 
Apresentação da execução física e financeira das construções das ESF e UBS 
Apresentação, Avaliação e Parecer de Proposta de Normatização e estabelecimento de fluxo e protocolo para utilização de 
Transporte Sanitário para residentes de Q ueimados; 
Apresentação, Avaliação e Parecer do Projeto Básico do Setor Técnico de Saúde do Homem; 
Declarar vacância de Instituição do Conselho Municipal de Saúde; 

Queimados, 20 de Agosto de 2015.
 

Marco Venicio dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde  

Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados

/2015, 20 DE AGOSTO DE 2015. 

“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO.”

A Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA:

Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Queimadense ao  ILMO. SR. GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO, 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Queimados.  

A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a ser entregue ao agraciado

A Mesa Diretora da Câmara marcará Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense.

O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

 

      MILTON CAMPOS ANTONIO 
 Presidente 

CRETO LEGISLATIVO N° 346/2015, 20 DE AGOSTO DE 2015. 

“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. CARLOS ALBERTO DANIEL FILHO.”
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O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições, vem através deste convocar o 
27 de Agosto de 2015, às 17:00 horas, 

, com a seguinte pauta:  

modifica a lei n° 828/2007 com suas respectivas alt erações de 

Normatização e estabelecimento de fluxo e protocolo para utilização de 

Queimados, 20 de Agosto de 2015. 

Atos do Presidente da Câmara Municipal de Queimados  

“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO.”  

A Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA: 

GENÉSIO PINTO DE ARRUDA NETO, 

A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a ser entregue ao agraciado. 

Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense. 

se disposições em contrário. 

“Outorga Título Honorífico de Cidadão Queimadense a o ILMO. SR. CARLOS ALBERTO DANIEL FILHO.”  
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A Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA:

 
Art.1° - Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Queimadense ao  
pelos relevantes serviços prestados ao município de Queimados. 
 
Art.2° - A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a 
 
Art.3° - A Mesa Diretora da Câmara marcará Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense.
 
Art.4° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
 
                                     
 
 

 
REQUERIMENTO N° 030/15, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
AUTOR: VEREADOR MARTCHELLOS DE ALMEIDA PARREIRAS FU LI
 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL BRIZOLA

Faço saber que a Câmara 
REQUERIMENTO. 
 

A Concessão de Medalha 
CUSTÓDIO DE SOUZA CARAVANA (IN MEMORIUM) , 
Queimadense. 

 
REQUERIMENTO N° 034/15, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
AUTOR: VEREADOR MAURICIO BAPTISTA FERREIRA 
 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL BRIZOLA

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados,
REQUERIMENTO. 
 

A Concessão de Medalha 

1- 2° SGT PM ZIOMAR DOMINGOS DOS SANTOS RG: 60601 
2- SUB TEN PM ALFREDO CARNEIRO DE ASSIS RG:52561
3- 3° SGT PM LUCIO SOUZA
4- 3° SGT PM RENATO CÂNDIDO LOPES RG: 73825
5- 3° SGT PM ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA RG: 72840
 
 

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Queimadense.
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A Câmara Municipal de Queimados por seus representantes legais DECRETA: 

Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadão Queimadense ao  ILMO. SR. CARLOS ALBERTO DANIEL FILHO, 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Queimados.  

A Câmara Municipal de Queimados expedirá diploma referente a presente outorga, a ser entregue ao agraciado

A Mesa Diretora da Câmara marcará Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense.

O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

      MILTON CAMPOS ANTONIO 
 Presidente 

REQUERIMENTO N° 030/15, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.  
AUTOR: VEREADOR MARTCHELLOS DE ALMEIDA PARREIRAS FU LI 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL BRIZOLA           
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 

A Concessão de Medalha GOVERNADOR LEONEL DE  MOURA BRIZOLA
CUSTÓDIO DE SOUZA CARAVANA (IN MEMORIUM) , pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

 

MILTON CAMPOS ANTONIO 
PRESIDENTE 

REQUERIMENTO N° 034/15, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.  
AUTOR: VEREADOR MAURICIO BAPTISTA FERREIRA – MAURICIO DO VILA 

CONCESSÃO DE MEDALHA GOV. LEONEL BRIZOLA           
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 

A Concessão de Medalha GOVERNADOR LEONEL DE  MOURA BRIZOLA

2° SGT PM ZIOMAR DOMINGOS DOS SANTOS RG: 60601  
SUB TEN PM ALFREDO CARNEIRO DE ASSIS RG:52561  
3° SGT PM LUCIO SOUZA  PORTO RG;68498 
3° SGT PM RENATO CÂNDIDO LOPES RG: 73825  
3° SGT PM ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA RG: 72840  

Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Queimadense. 
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ILMO. SR. CARLOS ALBERTO DANIEL FILHO, 

ser entregue ao agraciado. 

A Mesa Diretora da Câmara marcará Sessão Solene do certificado de Título de Cidadão Queimadense. 

se disposições em contrário. 

 

Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 

MOURA BRIZOLA  ao ILMO. SR. 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

 

por seus representantes legais, APROVOU o seguinte 

MOURA BRIZOLA  aos ILMOs. SRs: 
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D.O.Q.         
 
Nº. 640 - Sexta - feira, 21 de Agosto de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

                                       

 
O Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, 
em especial a resolução N° 109/08 de 03 de Abril de  2008.

 
Portaria nº 168/15 – Designar os servidores Edson Fernandes Antonio 
Izolani e Oliveira (Equipe de Apoio), para comporem a Comissão de Realização de Licitação na modalidade Pregão. A contar 
de 05/08/2015. 
 
 

 

 

OBJETO: Outorga por meio concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos do Consórcio Regional  Centro Sul1 no 
Município de Paracambi. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/13 apenso 2232/15
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254 
mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 .
DATA / HORA: 28/09/2015 as 10:00 horas.
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MILTON CAMPOS ANTONIO 
PRESIDENTE 

 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, 
em especial a resolução N° 109/08 de 03 de Abril de  2008. 

Designar os servidores Edson Fernandes Antonio (Pregoeiro), Simone de Oliveira Ornelas e Daniel 
Izolani e Oliveira (Equipe de Apoio), para comporem a Comissão de Realização de Licitação na modalidade Pregão. A contar 

Milton Campos Antonio 
Presidente 

Avisos, Editais e Notificações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
CONSÓRCIO REGIONAL CENTRO SUL 1 

CONCORRENCIA N°01.2015 
OBJETO: Outorga por meio concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos do Consórcio Regional  Centro Sul1 no 

1/13 apenso 2232/15. 
RETIRADA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Queimados, Rua Hortência, 254 - Centro, nesta, das 10:00 às 16:00 horas, 
mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 . 
DATA / HORA: 28/09/2015 as 10:00 horas. 

Vantoil Alves de Lima 
Presidente- CEL 
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Presidente da Câmara Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, 

RESOLVE: 

(Pregoeiro), Simone de Oliveira Ornelas e Daniel 
Izolani e Oliveira (Equipe de Apoio), para comporem a Comissão de Realização de Licitação na modalidade Pregão. A contar 

OBJETO: Outorga por meio concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos do Consórcio Regional  Centro Sul1 no 

Centro, nesta, das 10:00 às 16:00 horas, 


