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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 
DE SÃO SEBASTIAO.  2 
Em 29 de fevereiro de 2012, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 
Municipal de Saúde e os conselheiros que assinam a lista abaixo. 4 
Expediente: Colocada para aprovação da ata da 13ª reunião da Comissão Executiva, aprovada, por unanimidade.  5 

Ordem do Dia: Esclarecimentos do Laboratório Itapema sobre o Processo de Licitação e 6 

esclarecimentos pertinentes a última prestação de contas do PSF: 7 

01) Após abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente, Dr. Antonio, foram abordados os 8 

seguintes tópicos, a saber: 9 

a) Apresentado, por e-mail, comunicado formal pelo Instituto Educacional de Ciências da 10 

Saúde, no momento representado pelo Dr. Paulo Alexandre, disponibilizando assessoria 11 

técnica e jurídica a Comissão de Finanças do COMUS; 12 

b) A Sra. Sílvia lembra aos presentes que os representantes do segmento Governo não têm 13 

comparecido às ultimas reuniões; 14 

c) Lembrado pelo Dr. Antonio que o Sr. José Ignácio, representante do governo, foi transferido 15 

de Secretaria, e aproveita o momento para apresentar seu substituto, Sr. Cláudio Delgado, e 16 

a Srta. Isabela Cristine Pacola, em substituição à Sra. Lidiomar Conelian. 17 

d) O Sr. Cláudio efetua sua apresentação aos presentes com breve histórico de sua última 18 

experiência profissional na Prefeitura: adequação do fluxo no Almoxarifado da Saúde, que 19 

contempla meta quanto à totalidade dos medicamentos licitados em março/2012; agradece a 20 

recepção, colocando-se a dispor na somatória dos esforços em equipe para melhoria dos 21 

serviços de saúde à população sebastianense. 22 

e) Dr. Antonio agradece, e lembra que a participação do segmento governo é extremamente 23 

importante, de caráter motivador aos demais.  24 

f) A seguir, a Sra. Ana Cristina efetua a apresentação dos conselheiros presentes e informa 25 

que trouxe à reunião, denúncia relacionada ao novo prestador de serviços em exames 26 

laboratoriais da Rede municipal de saúde, a ser proferida pela Sra. Rosana Fleury Zerlotti, 27 

representante do Laboratório Itapema; 28 

g) Questionado pelo Dr. Antonio se houve troca do prestador, ao que responde Sr. Daniel 29 

Bastos – Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, haver 30 

vencido a vigência contratual com o prestador de serviços em exames laboratoriais, sendo 31 

de praxe a execução de procedimento licitatório para nova contratação; acrescenta que tais 32 

providências foram tomadas na modalidade pregão presencial, tendo havido empate entre os 33 
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concorrentes e conseqüente sorteio pelo vencedor do certame, conforme critérios 34 

estabelecidos e divulgados, onde o Laboratório NASA foi o contemplado. 35 

h) A Sra. Ana Cristina questiona como tal concorrente vence o certame se não possui 36 

instalações no Município, tendo como resposta do Sr. Daniel que está previsto no respectivo 37 

Edital o período de 30 (trinta) dias de prazo para que o vencedor do certame se instale no 38 

município, se este for o caso, bem como a exigência de apresentação, no ato da assinatura 39 

do contrato, de Metodologia Descritiva dos procedimentos a serem realizados durante este 40 

período. 41 

i) A Sra. Sílvia questiona como está sendo atendido o paciente que necessita de realizar um 42 

coagulograma, uma vez que as amostras coletadas podem ser comprometidas após certo 43 

período de tempo; a Sra. Rosana informa que, ao que saiba, o Centro de Saúde está 44 

servindo de posto de coleta. A Sra. Ana Cristina informa que se o Laboratório NASA estiver 45 

usando instalações e funcionários públicos para coleta, está incorreto. A Sra. Margarete 46 

informa que, como no contrato antigo, com o então Laboratório Itapema, o Centro de Saúde 47 

detém funcionários capacitados que efetuam a coleta das amostras, que são transportadas 48 

para o processamento dos exames. 49 

j) O Dr. Antonio solicita esclarecimentos quanto à denúncia, uma vez que as pontuações 50 

quanto ao serviço contratado parecem estar relacionadas às exigências do Edital, 51 

questionando inclusive à Sra. Rosana se a mesma havia constituído advogado para recurso 52 

em instância competente (Comissão de Licitações/Secretaria Municipal de Administração), 53 

obtendo como resposta que tal opção não lhe é interessante por causa das custas 54 

processuais, acrescentando que todo o procedimento do qual participou, foi correto e 55 

transparente. 56 

k) A Sra. Ana Cristina questiona ao Sr. Daniel se o mesmo Laboratório NASA prestará os 57 

serviços de exames laboratoriais ao Hospital de Clínicas de são Sebastião, cujo contrato 58 

com o atual prestador, Laboratório Itapema, vence 16/03/2011, conforme confirmado pela 59 

própria Sra. Rosana que também acrescenta não lhe ser economicamente viável a 60 

continuidade deste contrato, isoladamente à rede municipal de saúde; o Sr. Daniel responde 61 

que não tem como informar, uma vez que as compras e contratações pertinentes ao 62 

Hospital, são de responsabilidade daquele estabelecimento de saúde, por meio de 63 

departamento próprio de suprimentos. O Sr. Puríssimo informa aos presentes que esteve 64 

no Hospital e obteve confirmação quanto ao fim da vigência contratual com o Laboratório 65 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 
__________________________________ 

ata com executiva 14ª 29-02-12.doc– Pág. 3 de 5. 

Itapema, com qual teria sido acordado o prazo de 30 (trinta) dias para que os serviços não 66 

sofram prejuízo neste período de transição entre os prestadores de serviços em exames 67 

laboratoriais. 68 

l) O Sr. Cláudio efetua leitura do item 7.2.5.5 do Edital em pauta, pertinente ao Processo 69 

Interno nº. 61.509/11, do qual consta o pregão presencial nº. 34/11, e que, refere-se às 70 

exigências quanto à Metodologia de realização dos exames, para esclarecimento. 71 

m) A Sra. Ana Cristina e Sra. Rosana solicitam verificação dos procedimentos para coleta e 72 

realização dos exames laboratoriais da rede, se estão sendo executados dentro das 73 

conformidades técnicas exigidas para confiabilidade dos resultados obtidos. 74 

n) Sugerido pelo Dr. Antonio que sejam solicitadas cópias do edital pertinente, para verificação 75 

quanto ao cumprimento das exigências ali contidas, e da Metodologia entregue pelo 76 

Laboratório NASA quando da assinatura do contrato, para verificação quanto ao 77 

cumprimento das normas técnicas inerentes. Questionado pela Sra. Ana Cristina o motivo 78 

de não se pedir cópia do processo licitatório inteiro; respondido pelo Dr. Antonio que se 79 

tratava de vários volumes processuais, o que demandaria em certo tempo para atendimento, 80 

e já que a denúncia feita está relacionada com as exigências constantes em Edital no que 81 

diz respeito à metodologia de realização dos exames e possíveis impactos na qualidade do 82 

serviço prestado em exames laboratoriais, não é prático e nem ecologicamente correto 83 

desperdiçar tempo, energia e papel com informações adicionais e suplementares ao foco 84 

denunciado (qualidade do serviço). Sugestão acatada pelos presentes: oficiar à Secretaria 85 

Municipal de Saúde para que, em prazo de 48 horas, sejam fornecidas cópias do Edital e 86 

Metodologia referenciados nesta reunião. 87 

o) A seguir, em seguimento à pauta pré-definida, a Sra. Ana Cristina questiona à Dra. Mamy 88 

como houve a quantidade de consultas informadas na Prestação de Contas do Programa 89 

Saúde da Família, uma vez que é sabida e notória a dificuldade de fixação de profissionais 90 

médicos no município, ocasionando ausência em algumas unidades de saúde. Respondido 91 

pela Dra. Mamy que esta dificuldade é baseada na remuneração abaixo do mercado, 92 

impossibilitada de atualização em decorrência de exigências legais e específicas à 93 

administração pública (limite com folha de pagamento, conforme determinação da Lei de 94 

Responsabilidade Fiscal – 101/00, entre outros aspectos). Entretanto, esforços em 95 

programação de agenda efetuados pela coordenação tem possibilitado revezamento dos 96 

profissionais, com estabelecimentos de rotinas específicas à situação envolvendo toda a 97 
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equipe (enfermeiros e auxiliares, para cobertura dos procedimentos básicos e orientados, 98 

quando o caso), e encaminhamento de casos mais complexos/emergenciais à unidade de 99 

saúde mais próxima com profissional médico em atendimento e/ou atendimento pelo serviço 100 

móvel de urgência/emergência – SAMU, reforçando que toda coordenação é feita para que o 101 

paciente não fique desassistido diante desta dificuldade. Acrescentou que as informações 102 

apresentadas referem-se ao foco quantitativo de atendimento, colocando-se à disposição 103 

para efetuar análise qualitativa dos mesmos dados, caso assim se manifestem. 104 

p) Sugerido pela Sra. Ana Cristina que a apresentação da Prestação de Contas, realizada pela 105 

Secretaria Municipal de Saúde, seja realizada em 02 (duas) etapas (com dados ilustrados 106 

em gráficos), para que não fique extensa e cansativa. 107 

q) Lembrado pelo Dr. Antonio que o Sr. André Fontes (Fundo Municipal de Saúde) solicita que 108 

a apresentação realizada em Plenária não seja substituída e sugere que haja uma 109 

apresentação prévia, mais detalhada, à Comissão Executiva do Conselho Municipal de 110 

Saúde. 111 

r) Questionada, pela Sra. Márcia Ferreira, o baixo número de mamografias realizadas. Dra. 112 

Mamy informa que há critérios para a oferta deste exame, como por exemplo, uma 113 

determinada faixa etária da paciente; acrescenta que, não raro, é necessário realizar 114 

convencimento da paciente quanto ao procedimento que deve ser executado; lembra que 115 

existe protocolo médico para tal, já enviado aos profissionais da rede. Sugerido pelo Dr. 116 

Antonio que, dado às rápidas atualizações de tecnologia no campo da medicina, que este 117 

protocolo seja revisto, impresso e enviado novamente para padronização das informações 118 

inerentes junto à rede. Sugestão acatada pelos presentes. 119 

s) A Sra. Márcia solicita à Sra. Isabela, recém integrada a este Conselho e que também é 120 

membro do Componente Municipal de Auditoria, cópia da última auditoria realizada pelo 121 

Componente Estadual, na qual contenha análise comparativa do quantitativo de consultas 122 

realizadas na rede municipal de saúde (atenção básica) com o atendimento de 123 

urgência/emergência (ambulatorial, Hospital). A Sra. Isabela solicita que, por questão de 124 

ordem interna, seja formalizado tal pedido. 125 

t) A Sra. Dircéia questiona à Dra. Mamy quanto à demora no retorno de exames, citando a 126 

exemplo uma ocorrência pessoal, com seus exames coronários. A Dra. Mamy informa não 127 

poder responder, uma vez que tais exames são de alta complexidade, estando ciente 128 

apenas do que ocorre nos procedimentos pertinentes à atenção básica de saúde.  129 
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u) A Sra. Ana Cristina expõe aos presentes veiculação de informação extra-oficial quanto ao 130 

custeio do Boletim Informativo (Fev/2012 – Ano I – Ed. I), distribuído pelo Hospital de 131 

Clínicas de São Sebastião, cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), talvez arcados com 132 

recursos públicos. Sugerido pelo Dr. Antonio que o Conselho solicite formalmente à 133 

Intervenção do hospital os devidos esclarecimentos. Sugestão acatada pelos presentes. 134 

Nada mais havendo a considerar, a reunião foi encerrada. 135 

Ata elaborada e presidida por Antonio Carlos Nisoli P. da Silva. 136 
 137 
São Sebastião, 29 de fevereiro de 2012. 138 
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