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escolas, sugere que crie a Comissão e essa Comissão vá as escolas 
e conversem com os pais.  Comissão Intersetorial: Sérgio, Anna Quin-
tanilha, Denise e Cláudia. A Conselheira Rose Mary pergunta quais 
Comissões existem no Conselho. O Presidente diz que tem várias e 
que vai solicitar a Laudeci que envie para ela, e  saber quais ela quer 
participar, ofício circular OC/CES- RJ nº 018/2022, do CES informan-
do o Regramento para participação no processo Eleitoral – Coordena-
dor de plenária junto ao CNS, ofício circular OC/CES- RJ nº 020/2022, 
do CES informando o adiamento da reunião plenária do CES/RJ-  
eleição da Coordenação de plenária, ofício nº 19/2022/CGFIP/DGIP/
SE/MS, informando curso de atualização em Planejamento e Gestão 
do SUS com a utilização do DIGISUS gestor- módulo 
planejamento(DGMP), ofício nº 737/SMS/2022 da Secretaria de Saú-
de em resposta ao ofício nº 065/CMSM/2022, solicitamos informação 
sobre o Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos Servidores Estatu-
tários da Secretaria de Saúde de Maricá. Após a leitura a Conselheira 
Denise sugere que faça um ofício de repúdio em resposta ao oficio 
enviado pela Secretaria de Saúde. Foi aprovado que seja enviado 
outro ofício informando a insatisfação da resposta. O Conselheiro An-
tônio Carlos explica que o Plano de Cargos e Salário é de 2005. ofício 
nº 546/SMS/2022 da Secretaria de Saúde em resposta ao ofício nº 
080/CMSM/2022, solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde de Ma-
ricá, que  nos informe a relação dos equipamentos obrigatórios do 
CEREST em cada município participante do CEREST 2, bem como o 
Plano Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora  do municí-
pio de Maricá.  A Secretária Geral  após ler o ofício afirma que não 
entenderam o que foi solicitado, explica que na reunião da Metro II 
que houve em Maricá, foi solicitado que cada município que compõem 
o Fórum e quer participem do CEREST 2 enviasse Plano de Saúde do 
Trabalhador e Trabalhadora e nos dissessem se tem algum equipa-
mento para atender   os trabalhadores nos seus municípios, para Ma-
ricá saber como vai atuar, já que é a sede do CEREST 2, continua 
explicando todo processo para execução do serviço. A Conselheira 
Denise diz que há tempos existe uma cobrança sobre Maricá ser sede 
do Polo Regional do CEREST e nunca funcionou, em quanta partida 
os outros municípios que compõe o CEREST fez umas duas reuniões 
sem sucesso. Sugere que Maricá sendo Polo Regional procure saber 
quais são as regras, protocolos e lei para o funcionamento. A Secretá-
ria Geral sugere que o CMS-Maricá envie um ofício para todas as 
Secretarias de Saúde solicitando Plano de Saúde do Trabalhador e 
Trabalhadora,  ofício nº 499/SMS/2022 da Secretaria de Saúde em 
resposta ao ofício nº 093/CMSM/2022, solicitando que seja notificado 
a Organização Social Gnoses sobre a falta de identificação dos profis-
sionais nas Unidades de Saúde. Após a leitura do ofício resposta a 
Conselheira Denise pergunta se essa denúncia passou pela Comis-
são de Atenção Básica. O Presidente responde que foi uma denúncia 
feita na reunião anterior pelo Vice Presidente. ofício nº 498/SMS/2022 
da Secretaria de Saúde em resposta ao ofício nº 100/CMSM/2022, 
encaminhar denúncias recebidas por e-mail, em anexo para as devi-
das providências, dos senhores: Sr. Hugo Leonardo, Sr. Luiz Carlos e  
Sra. Pãm Maria com a resposta da denúncia do Sr. Hugo). Após a 
leitura do ofício resposta a Conselheira Denise pergunta se essa de-
núncia passou pela Comissão de Atenção Básica.  O Presidente res-
ponde que não, se todas denúncias que chegar ao Conselho for espe-
rar a Comissão se reunir para ser encaminhada, o fluxo de trabalho 
não evolui, por isso que mantemos o protocolo de todas as denúncias 
que chegam ser oficializada à Secretaria de Saúde para as devidas 
providências. E-mail do CES sobre a análise do estudo nutricional e 
de consumo alimentar da população do respectivo estado e municí-
pio, com base nos relatórios do sistema de Vigilância Alimentar e Nu-
tricional. O Conselheiro Sérgio pergunta se a Secretaria de Saúde já 
respondeu, se tem o plano alimentar. Solicita uma cópia quando a 
Secretaria responder. Terceiro ponto da pauta: Resposta sobre a 
quarta dose da vacina da Covid-19. A Conselheira Adriana diz que 
formulou a pergunta errada. Que a quarta dose já está sendo aplica-
da, pede que mudem a nomenclatura na divulgação das doses da 
vacina a Prefeitura está divulgando como D2, mas o leigo não enten-
de   que é a quarta dose. A Conselheira Cláudia explica que essa no-
menclatura vem do Ministério da Saúde como segunda dose de refor-
ço e não quarta dose. Quarto ponto da pauta:  Resposta sobre a 
identificação dos profissionais da Gnoses. Respondido na leitura dos 
ofícios. Quinto ponto da pauta:  Vigilância sanitária – Prevenção. A 
Secretária Geral informa que foi enviado ofício para a Secretaria de 
Saúde e até momento não teve resposta, mas que esse assunto foi 
levantado na reunião anterior sobre a constatação da falta de álcool 
em gel principalmente nos comércios em geral e nos vermelhinhos, 
então foi enviado um esse ofício para que a Vigilância Sanitária pu-
desse intervir, mesmo porque a pandemia ainda não terminou, lembra 
da varíola do macaco que também está presente.  Fala ainda que tem 
recebido denuncias de professores dando aula sem máscara e gripa-
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EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES

AVISO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de telefonia móvel (SMP) e aquisição de aparelhos smar-
tphone novos, visando atender às necessidades desta Autarquia.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que a sessão do 
Pregão Eletrônico supracitado, que ocorreu no dia 03/10/2022, às 
10h, em https://www.gov.br/compras/pt-br/, restou DESERTA. Outras 
informações, se necessárias, serão prestadas através do email cpl@
eptmarica.rj.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 
Processo Administrativo nº 0012992/2022 
UASG: 929370
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de telefonia móvel (SMP) e aquisição de aparelhos smar-
tphone novos, visando atender às necessidades desta Autarquia.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão supra-
citado será realizado no dia 19/10/2022, às 10h, em https://www.gov.
br/compras/pt-br/. Os interessados em retirar o Edital deverão com-
parecer na sede administrativa da EPT, situada na Rua das Gralhas, 
Lote 113, Gleba 01, Parque da Cidade – Centro/Maricá RJ, portando 
carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem 
e uma resma de papel A4, das 09h às 16:30h, solicitar pelo e-mail 
cpl@eptmarica.rj.gov.br ou realizar o download no site pelo link www.
eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatransparência>>editais. 
Maiores informações pelo e-mail cpl@eptmarica.rj.gov.br, Telefone: 
(21) 2634-2377. 

PORTARIA Nº 243 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A EPT, SE-
CRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INSTITUTO E-DINHEIRO, 
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13967/2021
O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA EMPRESA PÚBLI-
CA DE TRANSPORTE – EPT, no uso de suas atribuições legais, con-
tidas na lei complementar Nº 346/2021, em observância ao Art. 22, 
§4° do decreto 158/2018, Portaria nº 212 de 16 de agosto de 2022 e
considerando a necessidade de monitorar e avaliar o cumprimento do 
Termo de Cooperação celebrado entre a Autarquia Empresa Pública 
de Transportes – EPT, Secretaria de Economia Solidária e o Instituto 
E-Dinheiro Brasil, visando atender as necessidades da Autarquia Em-
presa Pública de Transportes, referente ao processo administrativo 
nº 13967/2021.
RESOLVE:
Art. 1º SUBSTITUIR a servidora KELLYN EDUARDA RODRIGUES 
SILVA, Matrícula 1000193, pela servidora ERICA CRUZ ALCÂNTA-
RA, Matrícula 1000214 na fiscalização do Termo de Cooperação 
celebrado entre a Autarquia Empresa Pública de Transportes – EPT, 
Secretaria de Economia Solidária e o Instituto E-Dinheiro Brasil;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, geran-
do seus efeitos a contar de 03 de outubro de 2022.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA EMPRESA PÚ-
BLICA DE TRANSPORTES EPT,  Maricá, 03 de outubro de 2022.
LUCAS SIQUEIRA COLE NASCIMENTO
Diretor Administrativo - EPT
Mat 1000212

dos que precisa ser confirmado. O Vice Presidente lembra que a más-
cara é para proteger quem está ao seu redor. Sexto ponto da pauta: 
Apresentação do Relatório da Comitiva da Metro II à Brasília. O Pre-
sidente passa a palavra para a Conselheira Denise para que faça a 
apresentação. A Conselheira Denise fez um relato sobre a viagem, diz 
que foi muito cansativo e com muitas dificuldades de acesso das infor-
mações, fala sobre o adiamento da Conferência nacional de Saúde 
Mental entre outros assuntos, entregou um relatório do Ministério da 
Saúde para ser distribuído aos Conselheiros. Continua o relato pedin-
do que seja registrado em ata,  que a viagem já estava agendada com 
mais de 100 dias e que na véspera da viagem solicitou no grupo do 
Conselho o transporte para leva-la até ao aeroporto e o Presidente 
respondeu que  domingo o motorista não trabalhava, em seguida li-
gou para a Ana Mayda e solicitou um carro, onde foi questionada por-
que o motorista o Conselho não iria leva-la, e que na volta o motorista 
informou que teria recebido ordem para deixa-la num táxi ou UBER, 
como não havia nenhum deste veículo no momento e já era quase 
meia noite,  ele a levou até sua casa. Solicita ao pleno que o carro 
volte ao comando da  Secretária de Saúde, mas que apesar de alguns 
transtornos a viagem foi perfeita e que o Conselheiro Sérgio conse-
guiu algo sobre órtese e próteses  O Presidente fala a Conselheira 
Denise que estava esperando ela tocar nesse assunto e explica o 
porquê do motorista não a levou no domingo e sobre a  volta o moto-
rista informou no adiantar da hora não sentia confortável em leva-la  
até sua casa no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã, então 
sugeriu que o motorista quando chegasse em Inoã esperasse a Con-
selheira pegar um táxi ou Uber e só assim viesse embora, como não 
teve essa condução o motorista a levou em casa. O Conselheiro Sér-
gio fala sobre a unidades de atendimentos especializados, explica as 
diferenças entre elas e a necessidade de novas unidades, fala do 
documento que protocolou sobre órtese e próteses, explica as dificul-
dades e demora para aquisição e os protocolos a serem seguidos, 
afirma ter esperado mais dos órgão ao qual foi procurar em Brasília e 
que a falta de interesse por parte governo em atender aos necessita-
dos é muito grande. Sétimo ponto da pauta: Pautas para Próxima 
Reunião. O Presidente pergunta se alguém tem algum ponto para 
próxima pauta:  O Vice Presidente sugeri: Seguro Saúde para os Con-
selheiros em viagem pelo Conselho, cita o ocorrido com a Mônica. 
Agradece a gestão pelo convite para participação no Congresso, lem-
bra que já passou vários Secretários e o Conselho nunca foi convida-
do a participar de nenhum outro evento como esse. A Conselheira 
Cláudia fala sobre o empenho da Secretária de Saúde Dra. Solange 
no caso, cita tudo que ocorreu durante todo atendimento até a inter-
nação e que a interferência da Secretária Solange foi fundamental 
desde a identificação diagnóstica até a total e perfeita assistência à 
funcionária, salvando a vida da Mônica, literalmente. O Presidente faz 
um breve relato sobre a participação do Conselho no Congresso do 
CONASEM em Campo Grande Mato Grosso do Sul, diz que o Con-
gresso foi um fracasso, que a cidade não tinha estrutura para sediar 
um Congresso daquela magnitude com tantas pessoas. Falou sobre o 
ocorrido com a Servidora Mônica que infartou, teve que fazer 02 cate-
terismos, colocou 04 stents, ficando internada, com isso causando 
muita preocupação. Sugere que seja feito um documento para o Con-
selho Nacional sugerindo que os próximo Congresso sejam melhor 
planejado, em locais que tenha estrutura para receber congressistas 
de todo o país. explica os protocolos para aquisição, tramites e a 
quem compete a compra e inclusão do seguro nas viagens de Conse-
lheiros. O Conselheiro Sérgio sugeri: Demanda reprimida para cirur-
gias pediátricas como (fimose, ortopédicas e optóptica) até 02 anos. 
Conselheira Anna Quintanilha: Relatório sobre a atual situação da 
FEMAR e Chamar a OS Gnoses para explicar a falta de rotina nas 
unidades de saúde. Oitavo ponto da pauta: Informes Gerais.  Não 
houve. Não havendo mais nada a tratar, encerra a reunião às 
15:47mim horas (quinze horas e quarenta e sete minutos) da qual, eu, 
Laudeci Costa, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que foi 
revisada pela Secretária Geral Anna Maria de Carvalho Quintanilha  
que, por expressar a verdade, dato e assinada juntamente aos Con-
selheiros presentes, Maricá, 28 de julho de 2022. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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