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ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SAUDE DE SÃO SEBASTIÃO. 2 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às 16:20 horas, na sede da Secretaria 3 
Municipal de Saúde, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, em 4 
segunda chamada, na presença dos membros que assinam esta Ata e a lista de presença, 5 
para analisar e discutir a seguinte pauta: 1) ASSUNTOS GERAIS. Iniciada a reunião passou-6 
se ao expediente do dia: foram lidos os seguintes documentos: Resolução COMUS nº 7 
01/2008; ata da 112ª reunião ordinária, aprovada por unanimidade; Ofício COMUS nº 8 
001/2008, a ser enviado ao SindServ, solicitando a substituição de membros; Relatório de 9 
Auditoria do Ministério da Saúde sob nº 2944 e Ofício COMUS nº 002/2008, solicitando 10 
informações quanto às providências tomadas após o relatório de auditoria. A seguir passou-11 
se a pauta: 1) ASSUNTOS GERAIS: O Dr. Antonio informou que a Sesau recebeu 12 
expediente da Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre a notificação contra a empresa Trans 13 
Cap, conforme comunicado na última reunião ordinária, com parecer apontando que por 14 
hora, não existem subsídios para condenar a empresa, uma vez que ela se considera vítima 15 
no caso do furto dos animais que seriam leiloados, e que caberia à Polícia Civil investigar a 16 
ocorrência. Mencionou ainda que a empresa registrou a ocorrência, que está em fase de 17 
inquérito policial, mas que neste caso a empresa não pode ser punida. Informou ainda que a 18 
Municipalidade teve de optar pela renovação do contrato, que tem respaldo legal, visto que o 19 
serviço não poderia ser interrompido. Havia outra opção, que era abrir nova licitação, o que 20 
possibilitaria, inclusive, a participação da empresa Trans Cap, já que não havia nenhum 21 
impedimento ou punição a esta. Neste caso seria mais ônus para o Município, além do risco 22 
de interrupção do serviço, com sérias conseqüências à população, o que impediu o 23 
cumprimento da Resolução Comus nº 01/2008. Disse também que existe uma representação 24 
no Ministério Público para apurar a execução dos serviços da empresa Trans Cap. O Dr. 25 
Ubirajara indagou que pelo fato de existirem muitas referências negativas com relação ao 26 
trabalho da empresa, se o Comus não estaria dando aval a possíveis irregularidades. A Sra. 27 
Genoveva ponderou que não se deve avalizar irregularidades, mas sim acompanhar a 28 
execução e fiscalizar, e que o trabalho não pode sofrer descontinuidade. O Sr. Luiz Roberto 29 
disse que mesmo que não tenha tantas opções de empresa que ofereçam o serviço, tem 30 
conhecimento de interessadas em regiões próximas, e que bastaria alugar um terreno por 31 
aqui, e que no momento do vencimento do contrato, já se poderia abrir nova licitação. A Dra. 32 
Carolina ponderou que no momento da licitação, as empresas devem comprovar, entre 33 
outros requisitos, a existência de local adequado, que deve ser fiscalizado previamente pela 34 
Vigilância Sanitária, o que levaria a descontinuidade, como já foi comentado. O Dr. Antonio 35 
ressaltou que o aditamento está de acordo com a Lei de Licitações. A Dra. Carolina informou 36 
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que está preparando um projeto para que a Municipalidade realize por meios próprios o 37 
serviço de captura e guarda dos animais. Foi manifestada também a possibilidade da 38 
empresa ser chamada pelo Comus para prestar esclarecimentos. O Dr. Ubirajara sugeriu a 39 
permanência da empresa, porém, que a prestação dos serviços seja adequada, com o 40 
padrão de qualidade que a atividade exige; e que a fiscalização deve ser rigorosa. Proposta 41 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi 42 
encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada 43 
pelos presentes. São Sebastião, 12 de fevereiro de 2008. Secretária:         Silvia Galhardo 44 
Baszynski. 45 
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