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Atos do Prefeito 

 

DECRETO Nº 2.451/19, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 

  
“Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências”. 

 

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 384.859,53 (trezentos e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), para atender insuficiência de dotação orçamentária do 
Fundo de Assistência Social / Secretaria Municipal de Assistência Social, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64. 

 

Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos 
artigos 09 e 13 da Lei nº 1.481/18 e processo administrativo nº 22999.2019.32. 

 

Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o 
programa constante do anexo deste decreto. 

 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 

P R E F E I T O 
 

ANEXO 

 

CONTA 
PROGRAMA DE 

TRABALHO 
NATUREZA DA 

DESPESA 
FONTE ANULA  SUPLEMENTA  

1553 09.02.08.244.015.2.584 3390.39 14  R$        42.191,29    

1471 09.02.08.244.015.1.543 3390.39 17  R$         6.912,26    

1461 09.02.08.122.001.2.172 3390.39 17  R$        15.000,00    

1462 09.02.08.122.001.2.172 4490.52 17  R$        15.000,00    

1474 09.02.08.244.015.2.179 4490.52 17  R$         1.794,63    

1475 09.02.08.244.015.2.180 3390.30 17  R$         2.400,00    

1476 09.02.08.244.015.2.194 3390.30 17  R$        17.220,00    

1477 09.02.08.244.015.2.194 3390.39 17  R$         2.875,21    

1571 09.02.08.122.015.2.377 3190.04 17  R$        15.927,24    

1479 09.02.08.244.015.2.583 3390.30 17  R$        10.000,00    

1480 09.02.08.244.015.2.583 3390.32 17  R$        31.000,00    

1484 09.02.08.244.015.2.584 3390.48 17  R$        20.000,00    

1482 09.02.08.244.015.2.583 3390.39 80  R$      117.607,84    

1572 09.03.08.128.015.1.402 3390.39 80  R$        86.931,06    

1552 09.02.08.244.015.2.584 3390.30 14    R$        42.191,29  

1481 09.02.08.244.015.2.583 3390.39 17    R$      138.129,34  

1465 09.02.08.122.015.2.377 3190.13 80    R$        16.491,73  

1468 09.02.08.122.015.2.377 3191.13 80    R$        13.554,65  

1469 09.02.08.122.015.2.377 3390.49 80    R$        11.834,20  

1464 09.02.08.122.015.2.377 3190.11 80    R$      162.658,32  

TOTAL R$      384.859,53 R$      384.859,53 

 

Fontes de Recursos: 14 – FEAS / 17 – FNAS / 80 – Impostos e Transf. Impostos 
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O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,                   

                                                                                                                                                            RESOLVE: 

 

PORTARIA Nº 1109/19. EXONERAR a servidora LIVIA GUEDES SIMOES, matrícula 12974/01, do cargo de Secretário Municipal de 
Saúde, Símbolo SM, da secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 11/12/2019. 

 

PORTARIA Nº 1110/19. EXONERAR a servidora MONICA ALVES DE MOURA, matrícula 12990/01, do cargo em comissão de Chefe 
de Gabinete, Símbolo CC2, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a contar de 11/12/2019. 

 

PORTARIA N.º 1111/19. DESIGNAR o servidor ELTON TEIXEIRA ROSA DA SILVA, matricula nº 12979/01, Secretário Municipal de 
Assistência Social, símbolo SM – SEMAS, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, sem prejuízo 
das suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados, à contar de 12/12/2019. 

 

PORTARIA Nº 1112/19. Para fins de regularização funcional LOTAR a servidora RAQUEL FERREIRA DE LIMA, Técnica e 
Edificações, matrícula 4029/01 - SEMUHAB, na Secretaria Municipal de Administração– SEMAD, a contar de 28/11/2019. 
 

PORTARIA Nº 1113/19. DESIGNAR o servidor MAICON DA SILVA CARLOS, matrícula 10.167/03, Chefe de Gabinete, símbolo CC2, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, para responder interinamente pelo cargo de Chefe de Gabinete da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, sem prejuízo das suas atribuições e sem ônus para o Município de Queimados, à contar de 
12/12/2019. 
 

CARLOS DE FRANÇA VILELA 
Prefeito 

 

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

RESOLVE: 
 
ATO Nº 041/2019 – Tornar pública a Resolução nº 001/SEMED/19, de 14 de novembro de 2019, que fixa normas e procedimentos 
para efetivação da matrícula na rede pública municipal de ensino de Queimados para o ano letivo de 2020 e dá outras providências. 
 

RESOLUÇÃO nº 001/SEMED/19 

Art. 1º As escolas municipais e conveniadas devem preparar suas equipes para acolher, informar e orientar as famílias, com 
clareza e precisão, acerca das questões que envolvem o direito de matrículas de crianças, jovens e adultos, observando o 
princípio do bom atendimento aos cidadãos usuários dos serviços públicos municipais. 

Parágrafo único. Todas as escolas municipais e conveniadas constituem-se postos de matrícula, cadastramento e informação 
ao cidadão que desejar participar do processo de matrícula. 

Art. 2º A efetivação do processo de atendimento à demanda escolar do sistema municipal de ensino, para o ano de 2020, 
respeitará os seguintes procedimentos: 

I - garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em continuidade de estudos; 
II - atendimento e cadastramento das solicitações de transferência interna no sistema de ensino municipal; 
III - matrícula de crianças, adolescentes, jovens e adultos candidatos à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e à Educação de 
Jovens e Adultos no sistema municipal de ensino. 

Art. 3º A matrícula na Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino para o ano de 2020 obedecerá aos períodos e critérios 
determinados nesta Resolução, sob a coordenação do Departamento de Educação (DE) da Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED). 

Art. 4º É de competência do DE o planejamento, a definição e a coordenação das normas garantidoras do ingresso e 
permanência de alunos na Rede Municipal de Ensino. 

§ 1º A SEMED estabelecerá o atendimento de cada Unidade Escolar (UE) para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a 
Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial. 

§ 2º O DE e as Unidades Escolares (UEs) planejarão a organização das matrículas nas Assessorias Administrativas, 
determinando o quantitativo de turmas e turnos em cada unidade escolar e a utilização dos espaços físicos disponíveis para 
desdobramento das atividades curriculares e dos programas desenvolvidos em âmbito municipal e em parceria com os 
governos estadual e federal. 

Art. 5º A garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em continuidade de estudos, compreenderá: 

I - UE: atualização dos dados de matrícula dos alunos em todos os anos de escolaridade oferecidos pela escola (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), inclusive nas modalidades de Educação Especial; 
II - UE: cadastramento por intenção de transferência interna na rede municipal; 
III - SEMED: encaminhamento para transferência interna em virtude da compatibilização entre a demanda por transferência e a oferta 
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de vagas disponíveis nas unidades escolares. 

§ 1º A atualização dos dados de matrícula dos alunos, em todos os anos de escolaridade oferecidos pela escola, dar-se-á por 
convocação da UE aos responsáveis, em período anterior à finalização do ano letivo de 2019, em dias e horários compatíveis 
ao atendimento a ser realizado pela equipe da UE. 

§ 2º Entende-se por Transferência Interna o procedimento utilizado para registro da solicitação de mudança de escola, de 
aluno com matrícula ativa em escola pública municipal em Queimados, antes do início do ano letivo de 2020. A SEMED, 
procurando atender ao disposto no inciso X do artigo 4º da Lei nº 9.394/96, emitirá encaminhamento para remanejamento dos 
alunos para escolas mais próximas de sua residência, sempre que houver vaga disponível na Unidade Escolar indicada na 
solicitação do responsável. 

§ 3º A SEMED realizará estudo das solicitações de transferência interna enviadas pelas UEs, compatibilizando a demanda por 
transferência e a oferta de vagas disponíveis e finalizando com o envio às UEs do resultado de estudo e dos 
encaminhamentos das solicitações atendidas. 

Art. 6º O atendimento e o cadastramento das solicitações de transferência interna na rede municipal (à exceção dos alunos 
matriculados na Creche IV e na Pré-Escolar II, conforme definido no art. 7º) serão decorrentes de uma programação conjunta 
entre as UEs e a SEMED, compatibilizando a demanda por transferência e a oferta de vagas disponíveis nas escolas 
municipais para o ano letivo de 2020, conforme os seguintes procedimentos: 

I - UE: ampla divulgação aos pais ou responsáveis e alunos maiores sobre os prazos de transferência interna; 
II - UE: chamada aos pais ou responsáveis e alunos maiores para cadastramento na transferência interna, no período de 18 a 
22/11/2019; 
III - UE: preenchimento diário em formulário digital de solicitação de transferência interna, de acordo com o cronograma desta 
Resolução; 
IV - SEMED: compatibilização entre a demanda por transferência e a oferta de vagas disponíveis em cada UE e devolutiva à escola 
das transferências garantidas para o período determinado nesta Resolução, com os devidos encaminhamentos; 
V - UE de origem: divulgação dos resultados para pais ou responsáveis e alunos maiores; 
VI - UE de destino: efetivação da matrícula por transferência interna da rede municipal dos alunos encaminhados pela SEMED, no 
período estabelecido nesta Resolução. 
 
Art. 7º A transferência interna dos alunos do Pré-Escolar II, da E. M. José Bittencourt de Oliveira (EMJBO) e das Unidades de Ensino 
conveniadas – candidatos à vaga no 1º ano do Ciclo de Alfabetização na rede pública municipal –, e da Creche IV das Creches 
municipais e conveniadas – candidatos à vaga no Pré-Escolar I na rede pública municipal –, dar-se-á conforme os seguintes 
procedimentos: 
 
I - EMJBO, Creches municipais e Unidades de Ensino conveniadas: ampla divulgação aos pais ou responsáveis sobre os prazos de 
transferência interna; 
II - EMJBO, Creches municipais e Unidades de Ensino conveniadas: chamada aos pais ou responsáveis para cadastramento na 
transferência interna, no período de 18 a 22/11/2019; 
III - EMJBO, Creches municipais e Unidades de Ensino conveniadas: preenchimento diário em formulário digital de solicitação de 
transferência interna, de acordo com o cronograma desta Resolução; 
IV - SEMED: devolutiva à escola das transferências garantidas para o período determinado nesta Resolução, com os devidos 
encaminhamentos; 
V - EMJBO, Creches municipais e Unidades de Ensino conveniadas: divulgação dos resultados para pais ou responsáveis; 
VI - demais UEs: efetivação da matrícula por transferência interna da rede municipal dos alunos, encaminhados pela SEMED, oriundos 
da EMJBO, das Creches municipais e das Unidades de Ensino conveniadas, no período estabelecido nesta Resolução. 

Parágrafo único. De posse do encaminhamento enviado pela SEMED, os pais ou responsáveis deverão procurar a Unidade Escolar de 
destino nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019. 

Art. 8º A matrícula inicial e a por transferência (de alunos oriundos de outra rede de ensino) de candidatos à Educação 
Infantil, ao Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos no sistema municipal de ensino seguirão estes 
procedimentos: 

I - UE: divulgação do cronograma de matrículas determinado nesta Resolução; 
II - UE: efetivação da matrícula dos alunos, respeitando-se o calendário em vigor e de acordo com a procura e a ordem de chegada 
dos pais; 
III - UE: cadastramento de candidatos à matrícula considerados excedentes por não haver disponibilidade de vagas na Unidade 
Escolar e que não tenham efetivado matrícula em escola municipal ou estadual (em qualquer ano de escolaridade da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos) no período estabelecido no cronograma; 
IV - UE: entrega do Quadro de Vagas Remanescentes, gerado pela UE no período pós-matrícula, conforme cronograma desta 
Resolução, com o quantitativo de vagas não preenchidas, especificadas por ano de escolaridade; 
V - SEMED: compatibilização entre o Cadastro de Excedentes e a oferta de vagas disponíveis no sistema municipal de ensino; 
VI - SEMED: contato com pais ou responsáveis e alunos maiores cadastrados como excedentes para encaminhamento e efetivação de 
matrícula nas Unidades Escolares do sistema municipal de ensino com vagas disponíveis. 

§ 1º Considera-se Cadastro de Excedentes o registro de candidatos à matrícula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental 
e na Educação de Jovens e Adultos realizado pelas equipes gestoras das unidades escolares, quando da existência de 
demanda reprimida de alunos devido à carência de vaga. 

§ 2º O Cadastro de Excedentes dar-se-á exclusivamente nas Unidades Escolares através de registro em formulário digital, 
realizado diariamente, com início em 6/1/2020 e término em 30/4/2020. 
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§ 3º Enquanto posto de matrícula, cadastramento e informação, a UE deverá atender as solicitações de vaga no período pós-
matrícula e, diariamente, dar ciência ao Departamento de Educação através de registro em formulário digital voltado ao 
Cadastro de Excedentes, viabilizando o controle contínuo do Departamento de Educação, encaminhando os candidatos à 
escola mais próxima da sua residência, de acordo com a disponibilidade de vaga de cada Unidade Escolar. 

§ 4º Caso haja cadastro em duplicidade, será considerada apenas a primeira inscrição realizada pelo interessado. 

§ 5º Na existência de vagas remanescentes no decorrer do ano letivo, a matrícula por transferência para as Unidades Escolares do 
sistema municipal de ensino, para qualquer modalidade e etapa de ensino, deve ser realizada de forma ininterrupta na própria UE. 

Art. 9º A SEMED estabelecerá o quantitativo de vagas oferecidas por cada Unidade Escolar, procurando respeitar as vagas reais 
existentes em cada escola, em cada período de funcionamento e o equilíbrio numérico de alunos por turma e por período, de modo a 
evitar superlotação ou esvaziamento das turmas, segundo a seguinte modulação: 
 

ETAPA/MODALIDADE ESCOLARIDADE ALUNOS 

Educação Infantil 

Creche I 8 (oito) 

Creche II  10 (dez) 

Creches III e IV 15 (quinze) 

Pré-Escolar I e II 25 (vinte e cinco) 

Ensino Fundamental 

1º Ano do Ciclo de Alfabetização 25 (vinte e cinco) 

2° e 3° Ano do Ciclo de Alfabetização 30 (trinta) 

4° e 5° Ano 35 (trinta e cinco) 

Do 6° ao 9° Ano 45 (quarenta e cinco) 

Educação de Jovens e Adultos 

EJA I 25 (vinte e cinco) 

Da EJA II à EJA V 35 (trinta e cinco) 

Da EJA VI à EJA IX 45 (quarenta e cinco) 

Parágrafo único. Para cada aluno matriculado, considerado incluso, haverá redução de duas vagas no quantitativo geral por turma 
determinado nesta Resolução, conforme Del. CME nº 13/12, art. 3º, § 2º. 

Art. 10. A matrícula no sistema municipal de ensino de Queimados obedecerá aos seguintes critérios de faixa etária: 

§ 1º Para a Educação Infantil: 

I - Creche I – 4 meses a 1 ano a completar após 31 de março de 2020 (nascidos após 1º/12/2019); 
II - Creche II – 1 ano completo até 31 de março de 2020 a 1 ano e 11 meses (nascidos entre 1º/4/2018 e 31/3/2019; 
III - Creche III – 2 anos completos até 31 de março de 2020 a 2 anos e 11 meses (nascidos entre 1º/4/2017 e 31/3/2018); 
IV - Creche IV – 3 anos completos até 31 de março de 2020 a 3 anos e 11 meses (nascidos entre 1º/4/2016 e 31/3/2017); 
V - Pré-Escolar I – 4 anos completos até 31 de março de 2020 a 4 anos e 11 meses (nascidos entre 1º/4/2015 e 31/3/2016); 
VI - Pré-Escolar II – 5 anos completos até 31 de março de 2020 a 5 anos e 11 meses (nascidos entre 1º/4/2014 e 31/3/2015). 
 

§ 2º Para o Ensino Fundamental: crianças a partir de 6 anos completos ou a completar até 31/3/2020. A matrícula no Ciclo de 
Alfabetização será baseada nos critérios definidos na Resolução 01/01 SEMECD, atendendo as datas fixadas no sistema 
municipal para corte etário, a saber: 

I - no 1° Ano para crianças com 6 anos completos ou a completar até 31/3/2020 (nascidos entre 1º/4/2013 e 31/3/2014), sem vida 
escolar anterior; 
II - no 2° Ano para crianças com 7 anos completos ou a completar até 31/3/2020 (nascidos entre 1º/4/2012 e 31/3/2013), sem vida 
escolar anterior; 
III - crianças com idade superior a 7 anos completos (nascidos até 31/3/2013), sem comprovação de vida escolar anterior, deverão ser 
avaliadas pela Equipe Técnico-Administrativo-Pedagógica para classificação até 30 dias após o início do ano letivo. 

§ 3º O ingresso no Ensino Fundamental noturno (Educação de Jovens e Adultos - EJA) dar-se-á com 15 anos completos – 
nascidos até 31/3/2005 no primeiro semestre e nascidos até 31/7/2005 no segundo semestre. 

§ 4º A matrícula no Centro de Educação à Distância de Queimados poderá ser efetivada a qualquer tempo, nos anos finais do 
Ensino Fundamental, para alunos que tenham completado 18 anos de idade. 

Art. 11. A matrícula dos alunos com deficiências obedecerá aos critérios estabelecidos para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, quanto ao processo de classificação (matrícula inicial, renovada ou por 
transferência): 

I - aos alunos com deficiências será disponibilizado período prioritário de matrículas, de acordo com o cronograma desta Resolução; 
II - alunos recebidos por matrícula inicial ou por transferência oriunda de outro sistema de ensino, após 20 dias de efetivo processo 
letivo, deverão ser encaminhados ao Setor de Educação Especial, do Departamento de Educação; 
III - o encaminhamento deverá ser feito através de formulário próprio preenchido pela Equipe Técnico-Administrativo-Pedagógica da 
unidade escolar e professor(es) regente(s); 
IV - para matrícula no Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), o aluno deverá estar 
matriculado em turma regular, respeitados os critérios etários para matrícula inicial, indicados nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10 desta 
Resolução. 
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Art. 12. A matrícula poderá ser realizada pelo pai, mãe, avós que constem na certidão de nascimento do aluno ou responsável 
legal na forma civil (conforme artigos 32 e 55, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente) ou pelo próprio 
interessado, quando maior e capaz ou emancipado. 

Art. 13. O processo de matrícula em Creche municipal ou conveniada seguirá estes procedimentos: 

I - cadastro na Creche Municipal ou Conveniada no período estabelecido nesta Resolução; 
II - para o cadastro, os responsáveis por candidatos à matrícula nas creches municipais ou conveniadas deverão fornecer cópia dos 
seguintes documentos: 
a) certidão de nascimento da criança; 
b) comprovante de residência no município de Queimados (referente ao mês em curso ou ao mês imediatamente anterior à data de 
realização do cadastro); 
c) carteira de saúde da criança com registro atualizado das vacinas. 
III - sorteio das vagas em sessão pública conforme cronograma desta Resolução; 
IV - efetivação das matrículas no período estabelecido nesta Resolução. 

Parágrafo único. O sorteio das vagas dar-se-á prioritariamente para aqueles candidatos cadastrados que apresentaram os 
documentos indicados no Inciso II deste artigo, comprovando o atendimento aos critérios de idade, domicílio em Queimados 
e vacinação atualizada; sendo inferior o quantitativo de cadastrados em relação às vagas oferecidas, não haverá sorteio, 
ocasionando a matrícula de todos os candidatos. 

Art. 14. O processo de matrícula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos das 
unidades escolares públicas municipais e conveniadas considerará que: 

I - o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) certidão de nascimento (original e cópia); 

b) duas fotos 3x4 recentes; 
c) histórico escolar ou declaração de escolaridade, onde deverá constar o ano de escolaridade/modalidade para o qual está habilitado, 
se matrícula por transferência; 
d) documento que comprove tipo sanguíneo e fator RH; 
e) carteira de saúde da criança com registro atualizado das vacinas; 
f) cópia do RG e do CPF do responsável (conforme Lei nº 1.454/18); 
g) cópia do cartão do SUS; 
h) cópia do comprovante de residência. 
II - a falta de qualquer documento não impedirá o requerimento de matrícula, devendo ser entregue a documentação pendente no 
prazo de 45 dias para que se dê a efetivação da matrícula; 
III- é vedada a vinculação da efetivação da matrícula a quaisquer solicitações de material pedagógico; 
IV - o comprovante de escolaridade apresentado deve estar atualizado (datado dentro dos últimos 30 dias), constando a situação final 
do aluno em relação: 

a) à promoção ou retenção; 

b) ao ano de escolaridade a ser cursado. 
V - segundo o Parecer CME nº 02/2007, item 5 e o Regimento Interno das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Queimados 
(Del. CME nº 15/2015), transferências de alunos que possuam dependências a cumprir (regime de progressão parcial) não podem ser 
aceitas. 
 
Art. 15. O cronograma de matrícula dar-se-á de acordo com a seguinte organização: 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Solicitação de Transferência Interna - Registro realizado diariamente em formulário digital 
pela própria Unidade Escolar 

De 18 a 22 de novembro de 
2019 

Entrega, nas Assessorias, do Quadro de Previsão de Matrículas 2020 
Entre 18 de novembro e 2 

de dezembro de 2019 

Atualização dos dados para Renovação de Matrícula na escola atual - OBRIGATÓRIO 
De 25 de novembro a 20 de 

dezembro de 2019 

Devolução à Unidade Escolar dos Encaminhamentos de Transferência Interna 17 de dezembro de 2019 

Cadastro de candidatos a vagas nas Creches municipais 

18 e 19 de dezembro de 
2019 

Matrículas por Transferência Interna - Alunos oriundos da E. M. José Bittencourt de Oliveira, 
Creches municipais e Unidades de Ensino conveniadas 

Matrículas novas - Alunos com deficiência 
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Resultado da classificação dos candidatos à matrícula nas Creches municipais - SORTEIO 20 de dezembro de 2019 

Matrículas por Transferência Interna - Rede Municipal 

27 de dezembro de 2019 e 7 
de janeiro de 2020 

Matrículas novas - Educação Infantil (Creche e Pré-Escolar) 

Matrículas novas - Ensino Fundamental (Anos Iniciais - do 1º ao 5º ano) 

Matrículas novas - Ensino Fundamental (Anos Finais - do 6º ao 9º ano) 

Matrículas novas - Educação de Jovens e Adultos (da EJA I à EJA IX) 

Cadastro de Excedentes nas Unidades Escolares - Registro realizado diariamente em 
formulário digital pela própria Unidade Escolar 

De 8 de janeiro a 30 de abril 
de 2020 

Entrega do Quadro de Vagas Remanescentes 20 de janeiro de 2020 

Matrículas novas - Educação de Jovens e Adultos (2º SEMESTRE) 
A partir de 9 de julho de 

2020 

Datas de corte da EJA:                        1º SEMESTRE - 28 de fevereiro de 2020 
2º SEMESTRE - 31 de agosto de 

2020 

Art. 16. A transferência externa por mudança para o município de Queimados ocorrerá a qualquer tempo, desde que haja vaga 
na escola escolhida. 

Parágrafo único. Qualquer criança ou adolescente que estiver fora da escola poderá ser matriculado a qualquer tempo, ainda 
que tenha passado o período para matrículas novas. 

Art. 17. As transferências internas realizadas a partir do início do segundo bimestre deverão conter, obrigatoriamente, os 
relatórios do ano em curso, boletins ou cópia da ficha individual do aluno para nortear a continuidade do trabalho na rede 
escolar municipal, sendo aproveitada a frequência escolar no município de Queimados.  

Art. 18. Conforme Deliberação CME nº 06/CME/03, o aluno com 30 faltas consecutivas será considerado: 

I - evadido, tendo sido garantidas e executadas todas as providências para o resgate do aluno. Caso retorne, será recolocado 
na turma de origem, mantendo o lugar no Diário; 

II - desistente, tendo sido matriculado e nunca frequentado, após medidas previstas para o resgate do aluno, não sendo 
efetivado o resgate. Caso retorne após 30 dias, será realizada nova matrícula. 

Parágrafo único. Tanto os alunos desistentes quanto os evadidos deverão ser retirados do Mapa Estatístico no mês em que 
completarem 30 dias consecutivos sem frequência. 

Art. 19. As Escolas de Educação Infantil do município de Queimados compõem o Sistema Municipal de Ensino, após sua 
autorização de funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação, e devem seguir as orientações desta Resolução no que 
couber. 

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Educação da SEMED. 

Art. 21. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LENINE RODRIGUES LEMOS 
Secretário Municipal de Educação 

 
(Publicado no DOQ nº 696 de 14 de novembro de 2019, e republicado por incorreção) 
 
 

Atos da Secretária Municipal de Saúde 
 

ATO CONJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ATO CONJUNTO nº 102, de 11 de Dezembro de 2019. 

 
Dispõe sobre a designação de Grupo de Trabalho para Estudo, Elaboração, Revisão e Execução do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada de Agentes Comunitários de Saúde de que trata a Lei Municipal nº 1.253, de 15 de julho de 
2015 e dá outras providências. 
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A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, especialmente no que dispõe o inciso I do artigo 99 da Lei 
Orgânica de Queimados, e 
Considerando que são itens necessários à Estratégia Saúde da Família a existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da 
família) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde; 
Considerando que o Agente Comunitário de Saúde – ACS tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal; 
Considerando que é requisito específico para o cargo de ACS haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação 
inicial e continuada, ministrado pela SEMUS. 
Considerando que está compreendido como uma das etapas do concurso público o Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada 
(64h) com frequência de 100% e aproveitamento de 50% a ser realizado após a posse. 

 RESOLVE: 
Art. 1º Fica criado o Grupo de Estudo, Elaboração, Revisão e Execução do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada de 
Agentes Comunitários de Saúde de que trata a Lei Municipal nº 1.253, de 15 de julho de 2015, a ser composto pelos seguintes 
servidores: 
1 -  Lívia Guedes Simões 
Secretária Municipal de Saúde  
 
2 – Ruth do Nascimento da Costa Silveira  
Subsecretária Municipal de Saúde  
 
3- Amanda Morais dos Santos  
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Integral à Saúde  
 
4- Simone da Silva  Cruz 
Assessora Técnica da Atenção Básica 
 
5- Maria do Socorro da Conceição Gonçalves 
Diretora Departamento de Recursos Humanos e Gestão Pessoal  
 
6- Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta 
Colaborador do Ministério da Saúde 
 
Art. 2º Fica o grupo responsável pela elaboração do conteúdo programático, grade curricular, desenvolvimento, execução e definição 
dos requisitos de aproveitamento do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para Agentes Comunitários de Saúde, 
descrito como etapa do concurso público para provimentos de cargos efetivos da Secretaria Municipal de Saúde de 2015, prevista no 
item 9.1.d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS N.º 01/CEPUERJ/2015. 
 
Art. 3º O Curso Introdutório de Agente Comunitário de Saúde deverá terá carga horária mínima de 64 h/aula e será desenvolvido 
conforme o modelo apresentado no Anexo I desta Portaria. 
 
Art. 4º Por estar caracterizado como etapa do concurso na forma prevista no item 9.1.d do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS N.º 01/CEPUERJ/2015, o servidor empossado deverá se apresentar na data designada 
pela Secretaria Municipal de Administração para início do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 
 
Art. 5º O Agente Comunitário de Saúde deverá ter frequência de 100% e aproveitamento de 50%, conforme disposto no Anexo I desta 
Portaria. 
 
Art. 6º A realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada não isenta o ACS do disposto no artigo 20 da Lei Municipal 
nº 1.060/11, de 22 de dezembro de 2011 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Queimados. 
 
Art. 7º A Gestão tomará providencias necessárias para garantir que todos os ACS’s tenham o Curso Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada. 
 
Art. 8º A Gestão tomará providencias necessárias para garantir que todos os ACS’s completem as 64 h previstas no Decreto 
juntamente com aulas práticas nos setores das áreas programáticas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 9º Os casos omissos serão avaliados pelo grupo designado no artigo 1º, cuja decisão será publicada no Diário Oficial do Município 
– DOQ, cabendo recurso hierárquico único ao Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação.     
 
Art. 10º Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Lívia Guedes Simões 
Secretária Municipal de Saúde 

 

André Pereira Bahia 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
CURSO INTRODUTÓRIO PARA OS NOVOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
DE QUEIMADOS 

Queimados 
2019/2020 
Prefeito  

Carlos de França Vilela 
 

Secretária Municipal de Saúde  
Lívia Guedes Simões 

Subsecretária Municipal de Saúde  
Ruth do Nascimento Silveira da Costa  

 
Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Integral à Saúde  

Amanda Morais dos Santos  
 

Assessora Técnica da Atenção Básica 
Simone da Silva Cruz 

 
Diretora Departamento de Gestão Pessoal  
Maria do Socorro da Conceição Gonçalves 

 
Colaborador do Ministério da Saúde 

Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta  
 

COLABORADORES 
Os colaboradores são profissionais de saúde de notório saber, convidados, que estarão envolvidos em todo processo desenvolvimento 
dos conteúdos.  Os referidos nomes serão apresentados juntamente com os conteúdos que farão parte da apostila entregue aos 
servidores por ocasião do Curso Introdutório de Agente Comunitário de ACS.  

 
APRESENTAÇÃO 

O agente comunitário de saúde – ACS é uma figura de fundamental importância na implementação do Sistema Único de Saúde, 
fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade.  
Os ACS contribuem para melhoria da qualidade de vida das pessoas, com ações de promoção e vigilância em saúde.  
Reconhecemos que o processo de qualificação dos agentes necessita ser permanente.  
Nesse sentido apresentamos a programação que dará inicio a essa proposta de qualificação, o introdutório para os novos agentes 
comunitários que farão parte do quadro da saúde de nosso município.  
As informações gerais que receberão sobre o trabalho do agente irá ajudá-lo no melhor desenvolvimento de suas ações. 

 
INTRODUÇÃO 
A Estratégia Saúde da Família vem se consolidando no país como modelo prioritário para a reorganização da Atenção Básica 
contribuindo para a efetivação do SUS. Esta estratégia tem como prioridade a transformação das práticas profissionais em uma lógica 
de trabalho interdisciplinar, focada na família e comunidade visando à integralidade da atenção, a humanização das práticas e pela 
busca da satisfação do usuário através do estreito relacionamento da equipe de saúde com a comunidade e o estímulo a organização 
comunitária para o efetivo exercício controle social. 
Os desafios para os processos de formação do ACS são muitos, no entanto possíveis de ser alcançados quando se tem a visão da 
importância do trabalho.  
Ser Agente Comunitário de Saúde (ACS) é, antes de tudo, ser alguém que se identifica, em todos os sentidos, com a sua própria 
comunidade, principalmente na cultura, linguagem e costumes. É indispensável que os Agentes Comunitários de Saúde lutem e 
reúnam força em sua comunidade, em defesa dos serviços públicos de saúde, que pensem na recuperação e democratização desses 
serviços, entendendo que o serviço público é direito de cada cidadão. 
Ser agente de saúde é ser povo, é viver dia a dia a vida da comunidade. É ser elo entre as necessidades de saúde da população e o 
que pode ser feito para melhorar suas condições de vida, é ser a ponte entre a população, os profissionais e serviços de saúde, é 
cumprir suas obrigações em seu ambiente de trabalho, juntamente com sua equipe, é fazer parte do planejamento de sua equipe.   
O ACS é o mensageiro de saúde de sua comunidade.  
Tendo em vista, essa importância o município de Queimados no ano de 2015 promoveu o Concurso público para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, onde serão convocados para iniciar seus trabalhos na saúde em maio de 2016.  
Após essa convocação se faz necessário à realização do Curso Introdutório para os Agentes Comunitário de Saúde da Estratégia 
Saúde da Família, objetivando a qualificação para o trabalho a ser realizado, preconizando as orientações do Ministério da Saúde. 
 
OBJETIVO  
O Introdutório de Capacitação aos Agentes Comunitários de Saúde da Prefeitura de Queimados tem o intuito de iniciação das 
percepções e responsabilidades de cada Agente, com vistas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, através de urna visão 
global dos Modelos e Processos das Políticas Públicas de Saúde, considerando o ambiente e as condições sociais das famílias. 
 
JUSTIFICATIVA 
Este Curso Introdutório se justifica pela necessidade de capacitação dos novos ACS sobre o processo de trabalho e sua importância 
na Atenção Básica com orientação prioritária para a Estratégia de Saúde da Família, proposto pela gestão de saúde de Queimados. O 
Agente Comunitário de Saúde é parte integrante e imprescindível da Equipe de Saúde da Família, visto que, é o principal elo com a 
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comunidade. Desta forma, é importante que o mesmo esteja inserido na estratégia de educação permanente preconizada pelo 
Ministério da Saúde, fortalecendo assim o processo de trabalho focado na lógica da ESF. 
De uma forma geral, o profissional, uma vez qualificado com o introdutório, espera-se que esteja apto a compreender os princípios e 
diretrizes básicas do Programa Saúde da Família, no âmbito do SUS, Identifique os fundamentos e instrumentos do processo de 
organização e prática dos serviços de Saúde da Família: trabalho em equipe, desenvolvimento das ações programáticas, 
reorganização do processo de trabalho e intersetorialidade e compreenda as bases para o desenvolvimento do processo de 
planejamento das ações e serviços das Unidades de Saúde da Família. 
 
METODOLOGIA 
O processo de ensino-aprendizagem privilegiará a experiência dos participantes, a reflexão sobre sua vida na comunidade, tem como 
base a metodologia problematizadora. Os procedimentos metodológicos utilizados serão exposição dialogada, trabalhos em grupo e 
discussão de casos. 
 
PÚBLICO ALVO 
Os novos Agentes Comunitários de Saúde de Queimados. 

 
ROTEIRO PARA UM CURSO INTRODUTÓRIO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
Público Alvo: Profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em 
particular na presente proposta os Agentes Comunitários de Saúde)” 
 
Metodologia: Problematizadora/construtivista, usando concentração/dispersão. 
Duração: 32 horas (teóricas) + 32 horas (Práticas) Total: 64 horas  
Realização: semanal  
Recursos Pedagógicos: Textos, exposição dialogada, estudo de caso, exposição de vídeos, apresentação de trabalhos. 
 

 

1º DIA (16/12/2019) 

HORÁRIO TEMAS ATIVIDADES OBJETIVOS RESPONSÁVEL 

9h as 
10:30h 

1. 
Apresentações 
& Acolhimento 

1.1 
Credenciamento; 

1.2 Composição da 
Mesa (Secretária de 

Saúde, 
Subsecretaria 

Adjunta de Atenção 
Básica e 

Subsecretária 
Adjunta de 

Vigilância e Saúde); 
1.3 Apresentação 

do Curso; 
1.4 Construção do 

Contrato; 
1.5 Dinâmica de 

apresentação dos 
participantes. 

— Acolher e apresentar os 
ACS, o curso e acordar os 

limites da capacitação 
através de discussão e 
consenso do  (horários, 
intervalos, utilização do 

celular, frequência, 
almoço, tolerância de 

horário, participação, etc.) 

— Simone da Silva Cruz 

10:30h as  
11:15h 

2. 
Conhecendo o 

SUS 

2.1 Apresentação e 
discussão da 

politica Nacional de 
Saúde 

— Reconhecer a Politica 
Nacional de Saúde (sua 

história, processo de 
construção, instrumentos e 

norteadores legais). 

— Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta 

11:15h as 
12:00h 

3. 
Conhecendo 
Queimados 

3.1 Apresentação e 
discussão de 
indicadores 

municipais de saúde 
e socio 

geodemograficos de 
Queimados 

— Instrumentalizar os 
profissionais  a cerca das 

condições de vida e saúde 
da população 
queimadense. 

— Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta 

12:00h as 
13h 

INTERVALO / ALMOÇO 
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13:00h as 
14:00h 

4. 
Conhecendo 
nossa rede 

municipal de 
saúde 

4.1 Apresentação e 
discussão da 
estrutura dos 

serviços de saúde 
municipais, 

organograma da 
secretaria municipal 

de saúde e 
atribuições, 

caracterização da 
rede municipal de 

saúde (suas 
unidades, 

atribuições e 
competências) 

— Reconhecer a estrutura 
dos serviços de saúde do 

município; 
Conhecer as normas e 

instrumentos de gestão da 
saúde municipal; 

— Compreender os fluxos 
e processos de trabalho da 
rede municipal de saúde; 

Familiarizar os 
profissionais com a 

estrutura da Secretaria 
Municipal de Saúde de 

Queimados. 

— Amanda Morais dos Santos 

14:00h as 
14:30h 

5. 
Conhecendo a 

gestão de 
recursos 

humanos no 
município de 
Queimados 

5.1 Apresentação 
da gestão de 

recursos humanos 
municipal, suas 

normas e 
procedimentos 
administrativos. 

— Conhecer os 
procedimentos e normas 
pertinentes a gestão de 
recursos humanos da 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Queimados. 

— Maria do Socorro da C. Gonçalves 

14:30h as 
15:15 

6. O Controle 
Social e o 

SUS 

6.1  Apresentação e 
discussão do papel 
do controle social 

na política nacional, 
estadual de 

municipal de saúde; 
6.2 Apresentação 

do Conselho 
Municipal de Saúde 
de Queimados, sua 

composição, 
estrutura, 

atribuições e ações. 

— Conhecer e 
compreender a atuação e 
o papel do controle social 

na politica nacional de 
saúde; 

— Conhecer o Conselho 
Municipal de Saúde de 

Queimados (sua 
composição, estrutura, 
atribuições e ações). 

— Conselho Municipal de Saúde 

15:15h as 
15:30h 

INTERVALO / LANCHE 

15:30h as 
16:15h 

6. Vigilância 
em Saúde 

Parte I 
(Território e 

Saúde -  
Promoção da 

Saúde e 
Prevenção de 

Doenças) 

6.1 Construção 
coletiva dos 

conceitos de saúde 
e doença e 

caracterização do 
processo de 
adoecimento 

— Compreender o 
processo saúde-doença,  

os determinantes e 
condicionantes do estado 
de saúde e de doença e o 

conceito ampliado de 
saúde 

— Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta 

16:15h as 
17:00h 

7. Vigilância 
em Saúde 

Parte II 
(Sistemas de 

Informação em 
Saúde) 

7.1 Apresentar e 
discutir os principais 

Sistemas de 
Informação em 

Saúde em uso no 
SUS. 

— Conhecer e discutir os 
principais Sistemas de 

Informação em Saúde em 
uso no SUS, sua 

importância, 
funcionamento e papel 
como norteadores da 
politica de saúde e do 
planejamento local das 

ações de saúde. 

— Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta 
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2º DIA (17/12/2019) 

HORÁRIO TEMAS ATIVIDADES OBJETIVOS RESPONSÁVEL 

09:00h as 
09:45h 

8. Vigilância em 
Saúde Parte III 

(Vigilância 
Epidemiológica dos 

Agravos Agudos 
Transmissíveis) 

8.1 Apresentar e discutir a 
atuação da Vigilância 

Epidemiológica e da Atenção 
Básica quanto a ocorrência 

dos  Agravos Agudos 
Transmissíveis de Notificação 
Compulsória no Munícipio de 

Queimados 

— Conhecer e discutir a 
ocorrência dos Agravos 

Agudos Transmissíveis de 
Notificação Compulsória 

em Queimados: sua 
notificação e alimentação 

no SINAN, sua 
investigação e medidas 

profiláticas  de prevenção 
e controle, fluxos, 

protocolos e processo de 
trabalho envolvendo o 
Serviço de Vigilância 

Epidemiológica e a rede 
básica de saúde. 

— Carla Gouvêa 

09:45h as 
10:30h 

9. Vigilância em 
Saúde Parte IV 

(Vigilância 
Epidemiológica dos 

Dados Vitais) 

9.1 Apresentar e discutir a 
atuação da Vigilância 

Epidemiológica e da Atenção 
Básica quanto a ocorrência de 

óbitos e nascimentos 
(ocorridos na base municipal e 
de residentes no município de 

Queimados) 

— Conhecer e discutir a 
ocorrência de óbitos e 

nascimentos  (ocorridos na 
base municipal e de 

residentes no município de 
Queimados): 

procedimentos realizados 
pela Vigilância 

Epidemiológica (liberação 
e controle de DO e de 

DNV, alimentação do SIM 
e SINASC, Monitoramento 

de dados vitais, etc.) e 
fluxos envolvendo a rede 

básica de saúde. 

— Carla Gouvêa 

10:30h as 
11:00h 

10. Vigilância em 
Saúde Parte V (Área 
Técnica Transversal: 
Vigilância Alimentar e 

Nutricional) 

10.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Área Técnica de 
Alimentação e Nutrição em 
Queimados com ênfase nos 

fluxos e processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na Vigilância 

Alimentar e Nutricional. 

— Conhecer e discutir o 
processo de trabalho da 

Área Técnica de 
Alimentação e Nutrição em 

Queimados com ênfase 
nos fluxos e processos de 

trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na 
Vigilância Alimentar e 

Nutricional. 

— Jéssica Justo de Oliveira 

11:00h as 
11:30h 

10. Vigilância em 
Saúde Parte V (Área 
Técnica Transversal: 

Vigilância das 
Violências) 

10.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Área Técnica de 
Atenção as Violências em 

Queimados com ênfase nos 
fluxos e processos de trabalho 

envolvendo a Atenção 
Primária na Vigilância 

Violências. 

— Conhecer e discutir o 
processo de trabalho da 
Área Técnica de Atenção 

as Violências em 
Queimados com ênfase 

nos fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na 

Vigilância das Violências. 

— Marcia da Silva Guimarães 
e/ou Sonia de Oliveira Santos 

Cabral 
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11:30h as 
12:00h 

11. Vigilância em 
Saúde Parte VI 

(Doenças Crônicas 
Transmissíveis: 

Vigilância e Controle 
do HIV e das outras 

Infecções 
Sexualmente 

Transmissíveis – 
IST’s) 

11.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle do HIV e das outras 

IST’s em Queimados, com 
ênfase nos fluxos e processos 

de trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na vigilância, 
prevenção e controle dessas 

no município. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle do HIV e das 

outras IST’s em 
Queimados, com ênfase 

nos fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na 

vigilância, prevenção e 
controle dessas no 

município. 

— Eliete Fátima da Cruz Toledo 

12:00h as 
13h 

INTERVALO / ALMOÇO 

13:00h as 
13:30h 

12. Vigilância em 
Saúde Parte VI ( 

Doenças Crônicas 
Transmissíveis: 

Vigilância e Controle 
da Tuberculose) 

12.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle da Tuberculose em 
Queimados, com ênfase nos 

fluxos e processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na vigilância, 

prevenção e controle dessa 
doença no município. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle da Tuberculose 

em Queimados, com 
ênfase nos fluxos e 

processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na vigilância, 
prevenção e controle 

dessa doença no 
município. 

— Moisés Soares de Oliveira 

13:30h as 
14:00h 

13. Vigilância em 
Saúde Parte VI 

(Doenças Crônicas 
Transmissíveis: 

Vigilância e Controle 
da Hanseníase) 

13.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle da Hanseníase em 
Queimados, com ênfase nos 

fluxos e processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na vigilância, 

prevenção e controle dessa 
doença no município. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle da Hanseníase 

em Queimados, com 
ênfase nos fluxos e 

processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na vigilância, 
prevenção e controle 

dessa doença no 
município. 

— Juçara Aparecida de Lima 
Ferreira 

14:00h as 
14:30h 

14. Vigilância em 
Saúde Parte VII 

(Doenças Crônicas 
não transmissíveis: 

Vigilância e Controle 
da Hipertensão e da 

Diabetes) 

14.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Hipertensão e da Diabetes em 
Queimados, com ênfase nos 

fluxos e processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 
Primária na vigilância, 

prevenção e controle dessa 
doença no município. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho do Programa de 
Controle de Hipertensão e 

da Diabetes em 
Queimados, com ênfase 

nos fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na 

vigilância, prevenção e 
controle dessa doença no 

município. 

— Sandra Regina Silva de 
Oliveira Freitas 
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14:30h as 
15:15h 

15. Vigilância em 
Saúde Parte VII 

(Doenças Crônicas 
não transmissíveis: 

Saúde Mental, 
tabagismo, 

alcoolismo e 
drogadição) 

15.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Saúde Mental e do 
Programa de Controle do 

Tabagismo em Queimados, 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária na atenção a saúde 
mental no município. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Saúde Mental 
e do Programa de Controle 

do Tabagismo em 
Queimados, com ênfase 

nos fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 
Atenção Primária na 

atenção a saúde mental 
no município. 

— Tânia Oliveira Ferreira Alves e 
Ana Ilza da Silva Rodrigues 

15:15h as 
15:30h 

INTERVALO / LANCHE 

15:30h as 
16:00h 

16. Vigilância em 
Saúde Parte VIII 

(Ambiente, Processo 
de Trabalho e Saúde: 
Vigilância Ambiental) 

16.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 
trabalho da Vigilância 

Ambiental em Queimados, 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 
trabalho da Vigilância 

Ambiental em Queimados, 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Alexandre Alves dos Santos 

16:00h as 
16:30h 

17. Vigilância em 
Saúde Parte VIII 

(Ambiente, Processo 
de Trabalho e Saúde: 
Vigilância Sanitária) 

17.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 
trabalho da Vigilância 

Sanitária em Queimados, com 
ênfase nos fluxos e processos 

de trabalho envolvendo a 
Atenção Primária. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 
trabalho da Vigilância 

Sanitária em Queimados, 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Flávio Luiz Correia da Costa 

16:30h as 
17:00h 

18. Vigilância em 
Saúde Parte VIII 

(Ambiente, Processo 
de Trabalho e Saúde: 
Vigilância da Saúde 

do Trabalhador) 

18.1 Apresentar e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Vigilância da 
Saúde do Trabalhador em 

Queimados, com ênfase nos 
fluxos e processos de trabalho 

envolvendo a Atenção 
Primária em relação aos 

agravos e doenças 
relacionados ao processo de 

trabalho. 

— Conhecer e discutir as 
ações e o processo de 

trabalho da Vigilância da 
Saúde do Trabalhador em 
Queimados, com ênfase 

nos fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 
Atenção Primária em 
relação aos agravos e 

doenças relacionados ao 
processo de trabalho. 

— Bruno Neto Galvão Diniz 

 

3º DIA (18/12/2019) 

HORÁRIO TEMAS ATIVIDADES OBJETIVOS RESPONSÁVEL 
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09:00h as 
09:45h 

19. Vigilância em 
Saúde Parte IX 

(Atenção a Saúde por 
Ciclo Vital: Saúde da 
Mulher, da Criança e 

do Adolescente) 

19.1 Apresentar e discutir a 
atuação dos Programas de 

Atenção a Saúde da Mulher e 
de Atenção a Saúde da 

Criança e do Adolescente com 
ênfase nos fluxos e processos 

de trabalho envolvendo a 
Atenção Primária. 

— Conhecer e discutir a 
atuação dos Programas de 

Atenção a Saúde da 
Mulher e de Atenção a 
Saúde da Criança e do 

Adolescente com ênfase 
nos fluxos e processos de 

trabalho envolvendo a 
Atenção Primária. 

— Andreia Ferreira Mauricio, 
Sandra Regina Silva de Oliveira 

Freitas e Mario Nicolini 

09:45h as 
10:15h 

20. Vigilância em 
Saúde Parte IX 

(Atenção a Saúde por 
Ciclo Vital: Saúde do 

Homem) 

20.1 Apresentar e discutir a 
atuação dos Programas de 

Atenção a Saúde do Homem 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Conhecer e discutir a 
atuação dos Programas de 

Atenção a Saúde do 
Homem com ênfase nos 

fluxos e processos de 
trabalho envolvendo a 

Atenção Primária. 

— Marco Antônio Nascimento da 
Silva 

10:15h as 
10:45h 

21. Vigilância em 
Saúde Parte IX 

(Atenção a Saúde por 
Ciclo Vital: Saúde do 

Idoso) 

21.1 Apresentar e discutir a 
atuação dos Programas de 
Atenção a Saúde do Idoso 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Conhecer e discutir a 
atuação dos Programas de 
Atenção a Saúde do Idoso 
com ênfase nos fluxos e 
processos de trabalho 
envolvendo a Atenção 

Primária. 

— Fátima Aparecida Cunha dos 
Reis André 

10:45h as 
11:30h 

22. Saúde da Família 
I (A História do 

PACS/PSF/ESF) 

22.1 Apresentar e discutir a 
História do PACS/PSF/ESF no 
contexto das políticas públicas 

de saúde no Brasil desde o 
seu surgimento 

— Conhecer e discutir a 
História do 

PACS/PSF/ESF no 
contexto das políticas 
públicas de saúde no 

Brasil desde o seu 
surgimento; 

—  Discutir os diferentes 
modelos de atenção a 
saúde no Brasil e suas 

consequências tanto para 
população quanto para os 

profissionais de saúde; 
— Refletir sobre as 
particularidades do 

Estratégia de Saúde da 
Família; 

— Leandro Mendes Martins 

11:30h as 
12:00h 

23. Saúde da Família 
I (O ACS e suas 

atribuições) 

23.1 Apresentar e discutir o 
papel do ACS, suas 

atribuições e 
responsabilidades 

— Conhecer e discutir  
papel do ACS, suas 

atribuições e 
responsabilidades dentro 

da equipe e na 
comunidade. 

— Leandro Mendes Martins 

12:00h as 
13h 

INTERVALO / ALMOÇO 
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13:00h as 
13:30h 

24. Saúde da Família 
I (O ACS ontem e 

hoje) 

24.1 Apresentar e discutir o 
papel do ACS ao longo da 
evolução da Estratégia de 
Saúde da Família no Brasil 

— Discutir   e traçar um 
paralelo entre a atuação 
dos ACS no início e no 

contesto atual da 
Estratégia de Saúde da 

Família no Brasil 

— Leandro Mendes Martins 

13:30h as 
14:00h 

25. Saúde da Família 
I (A Ética no Trabalho 

do ACS) 

25.1 Apresentar e discutir a 
ética no trabalho do ACS 

— Discutir valores éticos, 
a importância da ética 

profissional e os aspectos 
éticos importantes a serem 

observados no exercício 
profissional dos ACS 

— Daiane Mesquita Pereira 

14:00h as 
14:30h 

26. Saúde da Família 
I (Comunicação) 

26.1 Apresentar e discutir o 
processo de comunicação 

interpessoal 

—  discutir o processo de 
comunicação interpessoal 

na saúde 
— Daiane Mesquita Pereira 

14:30h as 
15:00h 

27.  Saúde da Família 
I (Técnica de 

Entrevista Domiciliar) 

27.1 Apresentar e discutir a 
Técnica de Entrevista 

Domiciliar 

—  discutir e familiarizar o 
ACS com a técnica de 

entrevista domiciliar em 
seu processo de trabalho. 

— Daiane Mesquita Pereira 

15:00h as 
15:15h 

INTERVALO / LANCHE 

15:15h as 
16:00h 

28.  Saúde da Família 
I (Trabalho em 

Equipe) 

28.1 Apresentar e discutir o 
trabalho em equipe no âmbito 

da Estratégia de Saúde da 
Família 

—  discutir e familiarizar o 
ACS com o processo  de 
trabalho em equipe no 

âmbito da Estratégia de 
Saúde da Família 

— Daiane Mesquita Pereira 

16:00h as 
17:00h 

29.   Saúde da 
Família I 

(Conhecendo a 
Comunidade Através 

de Mapas) 

29.1 Apresentar e discutir o 
trabalho em equipe no âmbito 

da Estratégia de Saúde da 
Família 

—  discutir e familiarizar o 
ACS com o processo  de 
trabalho em equipe no 

âmbito da Estratégia de 
Saúde da Família 

— Leandro Mendes Martins 

 

4º DIA (19/12/2019) 

HORÁRIO TEMAS ATIVIDADES OBJETIVOS RESPONSÁVEL 

09:00h as 
09:45h 

30.   Saúde da 
Família I  (Visita 

Domiciliar) 

30.1 Apresentar e discutir a 
Visita domiciliar no processo 

de trabalho dos ACS 

— Conhecer e discutir  a 
Visita domiciliar no 

processo de trabalho dos 
ACS 

Simone da Silva Cruz 

09:45h as 
10:30h 

31.   Saúde da 
Família I  

(Cadastramento das 
famílias) 

31.1 Apresentar e discutir o 
procedimento de 

cadastramento das famílias 
durante a visita domiciliar no 

processo de trabalho dos ACS 

— Conhecer e discutir  o 
procedimento de 

cadastramento das 
famílias durante a visita 

domiciliar no processo de 
trabalho dos ACS 

Simone da Silva Cruz 



 

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. 713 – Quarta - feira, 11 de Dezembro de 2019 - Ano 03 - Página 17 

  

 

 

10:30h as 
11:15 

32.   Programa Saúde 
na Escola: Histórico, 
Bases e Diretrizes 

Gerais 

32.1 Apresentar e discutir o 
Programa Saúde na Escola: 
Histórico, Bases e Diretrizes 

Gerais 

— Conhecer e discutir  o 
Programa Saúde na 

Escola: Histórico, Bases e 
Diretrizes Gerais 

Ana Paula Ramos da Silva 

11:15h as 
12:00h 

33.   Programa Saúde 
na Escola: 

Organização em 
Queimados, ações 

desenvolvidas e 
participação da ESF 

33.1 Apresentar e discutir o 
Programa Saúde na Escola: 
Organização em Queimados, 

ações desenvolvidas e 
participação da ESF 

— Conhecer e discutir  o 
Programa Saúde na 

Escola: Organização em 
Queimados, ações 

desenvolvidas e 
participação da ESF 

Ana Paula Ramos da Silva 

12:00h as 
13h 

INTERVALO / ALMOÇO 

13:00h as 
14:00h 

34. Avaliação / 
Trabalho de Grupo: 

Estudo de casos 

34.1 Trabalho em grupo com 
apresentação e discussão de 

estudos de casos 

— familiarizar os ACSs 
com as diversas 

realidades de trabalho 
possíveis de serem 

encontradas e fomentar 
diferentes iniciativas frente 

a essas; 
— Aferir o grau de 

entendimento do processo 
de trabalho dos ACS após 

o curso. 

— Simone da Silva Cruz 

14:00h as 
16:00h 

35. Avaliação / 
Trabalho de Grupo: 

Prova escrita 
35.1 Prova Escrita 

— Avaliar o grau de 
assimilação dos conteúdos 

apresentados na  
capacitação. 

— Simone da Silva Cruz 

16:00h as 
17:00h 

36. Dinâmica de 
Encerramento 

36.1 Dinâmica de 
Encerramento 

— Integrar os participantes — Simone da Silva Cruz 

 
MOMENTO AVALIATIVO 

De acordo com as etapas previstas no Edital do concurso o Curso Introdutório faz parte da formação inicial do Agente Comunitário de 
Saúde. O referido introdutório deverá ser ministrado logo após a posse do servidor e antes de iniciar suas atividades profissionais.  
A frequência deverá ser de 100% e o aproveitamento de 50%.  Será considerado aprovado e apto para exercer suas funções todo 
servidor que alcançar 100% de frequência no Curso Introdutório. O momento avaliativo ocorrerá no decorrer do Curso Introdutório, 
sendo dividido em duas etapas descritas abaixo:  
 

1º MOMENTO AVALIATIVO 2º MOMENTO AVALIATIVO 

A Atividade será realizada ao final do quarto dia, de 
forma participativa, utilizando instrumento composto 
de doze questões de múltipla escolha, para 
avaliação do conhecimento cognitivo e contemplará 
o conteúdo abordado nos três primeiros dias. O 
aproveitamento deverá ser de 50%.  

A Atividade será realizada através das aulas práticas 
desenvolvidas pelos ACS nas áreas programáticas. A avaliação 
será realizada de forma participativa, utilizando a metodologia de 
estudos de caso. O objetivo é desenvolver a competência e a 
confiança do ACS no pensamento crítico e analítico. A atividade 
será desenvolvida em grupo. O aproveitamento deverá ser de 50% 
por grupo de trabalho.  

 

 

Atos do Conselho Municipal de Saúde 
 
 
RESOLUÇÃO Nº162/COMSAQ/2019 
 
O Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 8.142 de 27 de dezembro 
de 1990 e pela Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016 em Reunião Ordinária realizada em 28/11/2019, na sede do Conselho 
Municipal de Saúde de Queimados, Av. Vereador Marinho Hemetério de Oliveira nº1. 170 - Centro, Queimados/RJ, com base na 
decisão da Plenária decide: 
 
 
Considerando os Artigos nº 196º, nº 197º, nº198º, nº199 e nº 200 da CRFB, que garanti o Direito á Saúde igualitário e universal de 
Todos e Todas e dever do Estado e a participação da Comunidade na fiscalização e controle e dá outras providências; 
 
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990; que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da Saúde, a organização dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
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Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990; que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde e dá outras 
providências; 
 
Considerando a Lei nº 1.331/16, de 09 de Novembro de 2016, que revoga a Lei nº 828 de 09 de Janeiro de 2007; 
 
Considerando a Resolução nº 453 de 10 de Maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que determina e define as diretrizes de 
funcionamento dos Conselhos de Saúde; 
 

Resolve:  
 
Artigo1°: Artigo1°: O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Queimados aprovou o Planejamento do Programa de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora - PSTT do ano 2019.  
 
Artigo 2º: A Presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Queimados, 10 de Dezembro de 2019. 
Josué Silva da Costa  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
 

Atos do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente 

 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Queimados no uso de suas atribuições 
conforme LEI 1152/13 e Regimento Interno CONVOCA todos os Conselheiros Governamentais e não Governamentais para Reunião 
Extraordinária que será realizada no dia 16 de Dezembro de 2019 às 9:00h, na Sede dos Conselhos, sito a Rua Eugênio Castanheira, 
176, Centro, Queimados – RJ, com a pauta: 

 Leitura e Votação Ata anterior nº18 – Reunião Ordinária 11/11/2019; 

 Leitura e Votação Ata anterior nº19 – Reunião Extraordinária 25/11/2019; 

 Mandato CMDCA 2017/2019 

 Processo Unificado Eleição Conselho Tutelar 

 Conselho Tutelar mandato atual 

 Relatório das Comissões 

 Renovação de certificados 

 Calendário 2020 

 Rever Deliberações 

 Ofícios 

 Informes 
Maria das Dores Lima 
Presidente do CMDCA 

 

Atos do Poder Legislativo 
 
RESOLUÇÃO Nº195/2019, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 
AUTOR: MESA DIRETORA  

“Doa bens móveis (veículos) à prefeitura municipal de Queimados e 
dá outras providências”.  

 
 A Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º - Fica doado à Prefeitura Municipal de Queimados o bem móvel (veículo) relacionado no Anexo I da presente Resolução, do 
patrimônio desta Casa de Leis. 
 
Art. 2º - O bem móvel (veículo) será baixado do patrimônio e entregue ao Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 3º - Os Veículos serão recepcionados com declaração de entrega devidamente assinada pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Queimados, 10 de Dezembro de 2019. 
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RESOLUÇÃO Nº196/2019, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 
AUTOR: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO Nº002/19 

 
“Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a apurar os altos salários dos funcionários 
da Câmara Municipal de Queimados”.  

 
A Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Resolução: 
 
Art.1º – Ficam aprovados o Relatório Final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída por esta Resolução.   
 
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Queimados, 10 de Dezembro de 2019. 

REQUERIMENTO N°088/19, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 

AUTOR: VEREADOR JULIO CESAR REZENDE DE ALMEIDA 

 

CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, aos Ilmos. Srs.:

BRUNO NUNES COSTA 
PASTOR FÁBIO PEREIRA DA COSTA 
PASTOR EDISON TEIXEIRA DA SILVA 
DAYLLON OLIVER ARAÚJO BASTOS 
JOSÉ EDVALDO DE ARAÚJO FILHO 
 
REQUERIMENTO N°091/19, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 
 

CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, aos Ilmos. Srs.

 
1. -VICTOR MESQUITA MARIA TOLEDO  
2. -CRISTIANO ROSA DE OLIVEIRA 
3. -EDUARDA CRISPE MACHADO DA SILVA 
4. -MATHEUS DO NASCIMENTO SANTOS 
5. -EDUARDO ARAUJO CINTRA 
6. -LINCOLN FERREIRA DE SOUZA 
7. -RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA 
8. -ALAN CLECIO PEREIRA 
9. -ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 
10. -ELAINE ROSA DE OLIVEIRA 
11. -TIAGO TITO DA HORA  
12. -LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA 
13. -ROBSON DA CONCEIÇÃO MEDEIRO 
14. -LUANI BEZERRA PAIVA 
15. -SERGIO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 
16. -MÁRCIA DE PAULA FERNANDES DE AZEVEDO 

17. -THAMYRES ROSA DE OLIVEIRA 
18. -ARLINDO RIBEIRO SAMPAIO 
19. -JULIANY SILVA SANTOS 
20. -CHARLES DE SOUZA TRINDADE 
21. -CIDEMAR ROSA DE CARVALHO 
22. -MADELEINE ELIDIO SALVADOR 
23. -RAFAELA GONÇALVES RIBEIRO 
24. -JORGE LUIZ FERNANDES DIAS 
25. -WALDECYR DOS SANTOS 
26. -LUCIANO BARBOZA DE LIMA FREITAS 
27. -JOSÉ MARIA DA SILVA 
28. -FRANCISCO JOSE ALVES 
29. -GILBERTO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR 
30. -MARISA PEÇANHA DE OLIVEIRA 
31. -CLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA FREITAS 
32. -ROGÉRIO DA SILVA 
33. –ROBERTA MEDEIROS 

 
 
REQUERIMENTO N°092/19, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 
AUTOR: VEREADOR ANTONIO CHRISPE DE OLIVEIRA 
 

CONCESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados, por seus representantes legais, na 70ª Sessão Ordinária, APROVOU o seguinte 
REQUERIMENTO. 
A concessão de MOÇÃO DE APLAUSOS, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, aos Ilmos. Srs.

TENENTE CORONEL PM ALEXANDRE MESCOLIN DOS SANTOS 
GUARDA MUNICIPAL RODRIGO DOS SANTOS CASTRO   
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