
 
 

Ata da 320ª reunião da COFIN 08-11-16       1 

ATA DA 320ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 08/11/16, na sala do Secretário da Saúde. 3 

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

Ordem do dia:  5 

1- Reunião com o Sr. Sérgio Rizzo, referente sistema de monitoramento: a reunião teve início 6 

com um questionamento da Sra Ana Amélia sobre como está dividido os custos de implantação do 7 

sistema entre as duas secretarias (Segur e Sesau). Sr. Rizzo disse que não tem essa informação, 8 

nem sobre valores, mas que ganhou a licitação por menor valor oferecido. É um contrato de locação 9 

de equipamentos de imagem e voz, e sistema de comunicação e monitoramento que inclui: rádios 10 

para ambulâncias, Ht’s, câmeras, repetidoras, fibra ótica, sistema integrado com o COI, e manutenção 11 

dos serviços e nos equipamentos enquanto durar o contrato. Ex.: se um rádio ou uma câmera 12 

apresentar defeito, a empresa tem o prazo de 2 horas para substituição. O Sr. Rizzo informou também 13 

que a demora na implantação do sistema deve-se também à concessão da licença pela Anatel, que à 14 

princípio foi informado que a Prefeitura tinha, mas essa informação não se confirmou; assim teve que 15 

ser feito um trabalho grande de engenharia para a concessão da licença, bem como para levar internet 16 

para Ilhabela, Costa Sul e Limeira. Foi necessário trazer internet de Santo André. No contrato está 17 

acordado a instalação de 33 km de fibra ótica, mas terão que ser feitos 58 km devido à defasagem da 18 

fibra ótica local, e não ter mais para reposição. No momento só tem 3 km de fibra instalados, 19 

considerando que estamos tendo problemas com danos causados a rede de fibra ótica, que tem sido 20 

cortada de propósito; 40 câmeras, sendo que 36 estão funcionando, central está situada no prédio da 21 

rodoviária. Sra Ana Amélia questionou sobre o término do contrato que é 06/01/2017, como fica se a 22 

empresa não quiser aditar o contrato? Sr. Rizzo disse que seria muita irresponsabilidade já que a 23 

empresa fez um investimento de quase R$ 5 milhões, e só recebeu menos de R$ 500.000,00 até o 24 

momento. É interesse da empresa continuar; o maior problema encontrado foi na estrutura e no 25 

projeto que foi mal feito. Sr. Gilbertinho perguntou quantos rádios foram entregues. Sr. Rizzo disse 26 

que não pode afirmar com exatidão sem ver o que foi licitado, mas acredita que deva ser 40 para a 27 

GCM e 20 para o SAMU. Dra Tânia fala sobre a disparidade entre os valores pagos pela Segur e 28 

Sesau, a quantidade de rádios. Sr. Rizzo disse que não é simplesmente rádio, é todo o serviço de 29 

comunicação. Sr. Gilbertinho fala que já ouve um sistema de rádio com repetidoras na Ilhabela e 30 

Limeira, essa estrutura não poderia ser aproveitada? Sr. Rizzo disse que toda essa estrutura era 31 

analógica. Dra Tânia perguntou se no caso do contrato não ser aditado, todos os equipamentos serão 32 

retirados? Sr. Rizzo respondeu que sim. Dra Tânia perguntou ao Sr. Daniel se não seria o caso de 33 

comprar os equipamentos, ao invés de locar, porque o investimento não foi feito de maneira mais 34 

acertada? Sr. Rizzo falou que a prefeitura não tem logística, nem estrutura para isso; não tem 35 

tecnologia e nem agilidade para manter o serviço. Dra Tânia quer saber quanto a prefeitura pagará 36 

por mês após a fase de implantação. Sr. Rizzo falou que será R$ 320.000,00/mês. Sr. Gilbertinho 37 

disse que o valor correto é R$ 333.000,00. A reunião prosseguiu com a discussão em torno do valor 38 

do contrato, e do fato de a saúde arcar com mais 60% do valor, sendo que a maior ênfase é na 39 

segurança pública e não em ações do Sus. Em decorrência disso, os membros da comissão querem 40 

saber o que engloba o serviço fornecido à saúde, para que seja feita uma divisão mais equânime, uma 41 

repactuação dos valores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, 42 

será assinada pelos presentes. 43 

São Sebastião, 08 de novembro de 2016. Ata elaborada por              Tereza Carmela Galdino da Costa 44 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 45 

Ana Amélia de Alvarenga Vieira mera  

Gustavo Barboni de Freitas  

Tania Regina Sarak  
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