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ATA DA 317ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 24/10/16, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata.  4 

Ordem do dia:   5 

1- Reunião com Coordenador SAMU para Esclarecimento sobre o Processo 61286/15:  6 

1.1- Documentos Recebidos conforme relação de remessa datada de 24/10/16: 7 

a) Processo 61286/15 – PP nº 45/15 – vol. I ao III.  8 

1.2- Serviços e Ambulâncias: Dra Tânia iniciou a reunião perguntando sobre as ambulâncias 9 

disponíveis para o SAMU Regional. Sr. André – Coordenador do SAMU – informou que em São 10 

Sebastião são 9 unidades – 7 fixas e 2 avançadas – sendo que uma é da Prefeitura e não do Governo 11 

do Estado; uma ambulância teve perda total, posteriormente será informada o patrimônio. Em Ubatuba 12 

são 5, Caraguatatuba são 6 e Ilhabela 3. Fez alguns esclarecimentos sobre a manutenção e peças de 13 

reposição das viaturas. Dra. Tânia perguntou como é a logística do SAMU, e quando este entrou em 14 

operação. Sr. André informou que os chamados são feitos para o 192, e que são recebidos por um 15 

TARM – Telefonista Auxiliar de Regulação Médica, cuja função é anotar os dados referentes o 16 

chamado e verificar se é caso de SAMU ou não; se for, ele vai passar para um médico regulador que 17 

vai fazer a triagem e classificar no padrão correto (verde, amarelo ou vermelho), o que chamamos de 18 

Valência Social. Após a classificação o médico passa para o despachador de ocorrência que acionará 19 

a viatura mais próxima, dependendo do nível de urgência; o SAMU REGIONAL não tem limite 20 

geográfico, as ambulâncias são distribuídas por área, mas se houver uma ocorrência fora de sua área 21 

em que ela seja necessária, ela será acionada. O Sr. André passou a falar sobre a comunicação, 22 

informou que até 2012 o município tinha uma licença da Anatel para um sistema analógico, no entanto, 23 

desde 2010 só estão sendo concedidas licenças para sistema digital; assim desde 2013 o município 24 

está irregular devido à falta de equipamento para a nova licença. Essa licença era da SEGUR, mas ela 25 

não utilizava por falta de equipamentos; em 2009 quando foi inaugurado o SAMU, a administração 26 

adquiriu repetidoras que colocou na ilha do Montão do Trigo (costa sul) e na Limeira (costa norte), 27 

equipando as ambulâncias com rádio e permitindo a comunicação entre elas e a sede, o que 28 

anteriormente não existia. Agora, com a licença vencida, entramos num impasse, e para resolução 29 

do mesmo veio a contratação dos serviços da Empresa Rizzo, que até onde sabe está sendo 30 

implantado. Dra. Tânia questionou sobre o número de câmeras de monitoramento instaladas. Sr. 31 

André informou que as câmeras fazem parte do contrato com a SEGUR, e que eles podem até 32 

requerer acesso, mas a parte do SAMU é o sistema de comunicação digital. No momento 90% da 33 

comunicação está sendo feita via celular dos funcionários. Explicou as etapas do processo para 34 

instalação da repetidora, concessão de licença, liberação de canal e por último a licitação do serviço 35 

de comunicação digital. Houve uma breve discussão sobre o alto custo do serviço, e o Sr. André falou 36 

que não tem conhecimento dos valores. Informou sobre os procedimentos de atendimento, o tempo. 37 

Novamente discussão sobre os serviços a serem prestados pela empresa Rizzo; Sr. Ricardo sugeriu 38 

que ao invés de ficarmos discutindo sobre uma informação que não temos, deve-se pedir à Saúde o 39 

desmembramento desses R$ 2.804.000,00 em itens por serviço oferecido, e só então poderá ser feita 40 

uma análise da real situação. Sr. André falou também do custo do serviço de emergência, dos 41 

equipamentos caros, e comparou ao tipo de serviço que lhe foi apresentado. Falou também das 42 

vantagens e desvantagens de locação ou compra da tecnologia. Serão designados técnicos que 43 

treinarão os técnicos daqui para administrarem o sistema. Dra. Tania questiona porque ainda não foi 44 

implantado, já que o contrato vence em 01/2017; porque este contrato/sistema não passou pelo 45 

COMUS, nunca chegou a ser apresentado para discussão. Sr. Ricardo reforçou que não adianta ficar 46 

tecendo conjecturas, precisa aguardar o detalhamento dos custos para então questionar, e orientou a 47 

comissão sobre que tipo de informação eles devem solicitar, como por exemplo: o que o contrato 48 

contempla, se é locação ou compra, se trata de venda de equipamento ou da tecnologia também? O 49 

que ficou claro nas discussões durante o restante da reunião é que nenhum dos presentes tinha 50 

conhecimento sobre as minúcias do contrato, nem de quem teria essa informação; todos colocaram 51 

suas dúvidas, mas não houve resposta para a maioria. A comissão fará encaminhamentos no intuito 52 
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de trazer à tona as tratativas pactuadas, e então poder saber o que e a quem pode cobrar, e que deve 53 

ser acompanhado este processo até o seu término. 54 

2- Encaminhamentos:  55 

2.1- Ao Secretário da Saúde: 56 

a) Informar se o Processo nº 61.286/15 trata-se de locação ou compra de equipamento; 57 

b) Fornecer a planilha detalhada de custos que atenderá ao SAMU, bem como a da SEGUR; 58 

c) Fornecer relatório detalhado dos serviços já implantados na SEGUR, e autorização para vistoria “in 59 

loco”; 60 

d) Informar a quem cabe o gerenciamento do contrato, e fornecer relatório de vistoria. 61 

2.2- Ao Fundo Municipal de Saúde - cópias dos seguintes processos:  62 

a –61286/15 Volumes I, II e III na íntegra; 63 

b – 71286/15 Processo Contábil (inteiro teor). 64 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 65 

presentes. 66 

São Sebastião, 24 de outubro de 2016. Ata elaborada por                 Tereza Carmela Galdino da Costa 67 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 68 

Carlos Alberto Sant’Anna  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  

Tania Regina Sarak  
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