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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
- MARANHÃO, EM 14/01/2016.
Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no auditório da
SEMUS,reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de interesse da saúde. Após certificar-se que
o número de conselheiros presentes dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença,
o Sr. João Assunção Martins, presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos. Foi
justificada a ausência da Conselheira Izabel Cristina Leal da Silva. Proposta de pauta: 1° Ponto - Leitura
Ata Da Reunião Anterior; 2° Ponto - Plano Das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; 2° Ponto Discursões Sobre Comissões; 3° Ponto - Calendários; 50 Ponto - Coordenador De Saúde Bucal e 10 Ponto
-Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da pauta, Leitura Ata da reunião anterior feita pelo Conselheiros Hélio
José Bertoldo da Silva e em seguida submetida em apreciação foi aprovada por unanimidade dos
conselhos presentes. 2° Ponto - Plano Das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A Coordenadora da
Divisão de Vigilância em Saúde Ora. Wyderlânnya de Aguiar Costa iniciou justificando que segunda ,

feira por volta das 10hs é que foi informada que esse Plano teria que ser apreciado pelo CMS em seguida
fez uma breve explanação das doenças crônicas não transmissíveis. Vários conselheiros fizeram uso da
palavra fazendo alguns questionamentos e a mesma respondeu prontamente, onde disse que a Vigilância
não faz ação por si mesma, só cobra as ações. Ela só vigia, vê se realmente foi dado entrada nos casos
de estrupos, agressões e outros. O atar principal do Ministério Público é a mulher. E aqui em Imperatriz
aumentou muito o número de casos de estrupo em crianças menores. Hoje tem psicólogos para
acompanhar todos esses casos nos CAPS's. Antes as pessoas não estavam informando, mas espera-se
que em 2016 tenha um aumento no registro dos casos que já aconteceram e não foram informados. Em
seguida foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes o Plano de
ações para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na cidade de Imperatriz Ma. Nesse momento foi registrada a presença dos alunos do Projeto Ver SUS, Vivências e Estágios na
Realidade do Sistema Único de Saúde. É um projeto do Ministério da Saúde em parceria com a Rede
Unida que visa formar acadêmicos comprometidos com o SUS, buscando o fortalecimento do sistema.
Esta é a segunda edição, 48 estudantes de vários estados do Brasil. Coordenador Geral: Vitor Pachelle,
Acadêmico da UFMA. Alguns fizeram uso da palavra, dentre eles o Celso - da Secretaria de Inteligência
do Estado, , disse que tem observado por onde visitaram e tem uma preocupação, pois o principal alvo do
SUS é o usuário e eles nunca se incluem nas discussões. Vivenciou a questão da humanização nos
atendentes da UBS do Milton Lopes, só uma pessoa é responsável pela vacina e por conta da questão da
paralisação dos transportes coletivos a mesma não tem vindo diariamente porque mora em Davinópolis e

não temou~a pessoa que possa lhe substituir.Látambémconversoucom algunsusuáriose.~:~i~u:,j;~:~"
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que falou sabiam o que era direito, nunca participaram de uma organização social. Observou o ACS
dizendo: "vem amanhã, no dia seguinte: vem amanhã, depois...", O Conselheiro Antônio Rodrigues da
Silva Filho disse que na Conferência Nacional de Saúde, esses problemas foram abordados e constatou
que o SUS é o maior Plano de Saúde do mundo. É amante do SUS e vê esses jovens com força e pede
que os mesmos participem das reuniões do CMS. Na oportunidade foi entregue o calendário anual das
reuniões do CMS para todos os 48 alunos. O Presidente do CMS fez a apresentação dos Conselheiros por
segmento e lhes respondeu todas as perguntas feitas pelos alunos. 3° Ponto - Saúde Bucal. O Sr.
Presidente do CMS, João Assunção Martins, solicitou do Conselheiro lomar Mendes de Sousa a leitura do
Relatório da Comissão de Acompanhamento da Rede, feita dia 06/01/2016, no CEO - Centro
Odontológico dos Três Poderes e Parque Anhanguera. Após a leitura do relatório, o mesmo passou uma
cópia para a Dra. Célia Noronha, Coordenador do Programa Saúde Bucal. Em seguida a mesma fez uma
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breve explanação sobre o relatório e disse que realmente tá faltando material por conta do processo
transitório de licitação que não é só na Saúde Bucal e nem só aqui em Imperatriz. Tem dentista no Posto
que nem avalia clinicamente o paciente na cadeira e já vai mandando para o CEO e até mesmo dentista
que não faz extração. Tem lutado muito com isso para que os dentistas não enviem atendimento que é de
sua responsabilidade para o CEO. O Presidente perguntou qual é a medida tomada com relação às metas
que não estão sendo cumpridas, pois conforme nos foi relatado 80% das metas não estão sendo
cumpridas e quer saber se os salários deles já foram reduzidos. Dra. Célia disse que está sendo
ameaçada e até as ACD's já entraram na justiça contra ela. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva ~
sugeriu que o Programa de Saúde Bucal, faça reunião com os Odontólogos e que o CMS seja convidado. ~
O Conselheiro lomar Mendes de Sousa disse que não podemos generalizar profissionais. Esse problema
com a carga horária é com todas as classes. Temos que cobrar de todos eles. Dra. Célia Noronha disse
que o cirurgião Dentista é que está entregando a produção, e no momento ela aproveita para avaliar os
procedimentos. O Conselheiro 10mar Mendes de Sousa tem observado uma demanda muito grande de
endodontia e cirurgia. Por isso vê a necessidade segundo o que foi detectado na vistoria da Comissão de
Rede a necessidade de contratação, convocação ou relocação de Cirurgião Dentista em Endodontia e
Cirurgia Bu~omaxilo, Pontuou também que nos quadro do município possuem cinco cirurgiões bucomaxilo
concursados que trabalham no HMI, e eles fazem contrato a parte, e, no entanto, são funcionários também
do município. Comentou também que o município tem poder descricionário, por isso pode lotar os
profissionais aonde for mais conveniente com as suas necessidades, O Conselheiro Luiz Gonzaga Correia
Neto disse que fica triste com esses entraves de licitação do município. Essa resposta para o usuário não
é satisfatória, pois ele quer é o atendimento, A conselheira Elizabeth informou que iniciou um tratamento
de canal no!CEO e lá as pessoas são agendadas a cada trinta dias, se o profissional faltar, é remarcado
para mais trinta dias, Ficaram noventa dias para poder marcar o atendimento, A Conselheira Silvana
Santos Carvalho disse que seu filho ficou mais de dois anos para fazer um canal. Dra. Célia finalizou sua
fala dizendo que muitas coisas que foram da licitação anterior não vieram. O Sr. Presidente agradeCe~ ~_
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presença d~ mesma. 4° Ponto - Comissões. O Presidente do CMS disse que é importante que as
comissões elaborem seus calendários de visitação para o melhor andamento da mesma. O Conselheiro
Franklin Roosevelt Marinho disse que o Relatório do 3° e 4° trimestre /15 do SAMU -192 ainda não foram
feito por conta da morosidade do setor de Tesouraria que não passou o relatório financeiro do SAMU para
o Setor de Contabilidade. O Presidente do CMS disse que isso é papel deles está em cima cobrando, mas
que o mesmo envie documento por escrito para o CMS que vamos ajudar na cobrança. 5° Ponto CONTRATOS. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva apresentou a seguinte relação dos processos
que foram analisados pela Comissão de contratos e Licitação até a presente data que foram os seguintes
contratos pareceres:
PROCESSO ADMIN N°: 31.01.8537/2014 -DISPENSA N°: 107/2014- OBJETO: contrato de prestação de
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serviço de saúde pela empresa CLÍNICA CARDIOGASTRO LTDA - ME "AUSÊNCIA DE
PARTICIPANTES. DUAS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME". Inciso IV, do art. 24 da Lei n°
8.666, de 1993. objeto de serviços de exames de Colonoscopia, Hemorroidectomia, Polipectomia,
Retossigmoidoscopia, Ligadura de Varizes de Esâfago e Dilatação do Esâfago, na área de Diagnóstico por
Endoscopia.
CONTRATO W 215/2014 - PROCESSO Nu31.01.5431/2014 - CREDENCIAMENTO W 007/2014OBJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do
município na gestão da saúde na Contratação de Empresa MAGLABOR DIAGNÓSTICOS LTDA, para ~
realização de exames constantes da Tabela SUS do Anexo VII do Edital de Chamamento 007/2014. Lote I

~.J

e II, com a coleta de material para os exames laboratoriais deverá ser realizada exclusivamente nas ~
dependências físicas do CONTRATADO, sem quaisquer ânus adicionais ao CONTRATANTE, pretende-se
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
PROCESSO ADMIN N°: 31.01.8538/2015- DISPENSA N°: 108/2014- OBJETO: contrato de prestação de
serviço de saúde pela empresa CLlNIGASTRO - CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA LTDA
"AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES. DUAS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME". Inciso IV, do
art. 24 da Lei nO 8.666, de 1993. serviços Auxiliares de Diagnóstico por Imagen em Endoscopia e
Consultas especializada em Gastroenterologia para atender os usuários da Rede Municipal de Saúde
ADITIVO N°: 01- CONTRATO N°: 238/2014- PREGÃO PRESENCIAL N°: 1179/2014- PROCESSO N°:
31.01.3168/2014- OBJETO: Empresa B W A INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, consistente na aquisição
de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros, perecíveis e não perecíveis) destinados ao atendimento da
SEMUS e de suas coordenações, pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual,
passando o' termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de
25% (vinte e cinco por cento)
ADITIVO N°: 01- CONTRATO W 209/2014- PROCESSO N" 31.01.5431/2014CREDENCIAMENTO W 007/2014- OBJETO: Empresa CITODIAGNÓSTICOS LABORATÓRIO DE~
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CITOLOGIA E ANÁLISES ClÍNICAS, consistente na prestação de serviços de serviços de Laboratório de
Análises Clínicas da demanda de ambulatório do SUS no Município de Imperatriz, para realização de
exames constantes da Tabela SUS do Anexo VII do Edital de Chamamento 007/2014, Lote I, a coleta de
material para os exames laboratoriais deverá ser realizada exclusivamente nas dependências físicas do
CONTRATADO, sem quaisquer ânus adicionais ao CONTRATANTE, pretende-se prorrogação do prazo,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. Possibilidade. Licitude.
Observância de requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93. Colocado em apreciação foi aprovado por
unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua
participação, quando deu por encerrada os trabalhos da mesa da qual foi lavrada a presente ata, que
onselheiros. Imperatriz-Ma, 14 de janeiro de 2016.
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CONSELHO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
- MARANHÃO, EM 11/02/2016.
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas,
no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de
interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava
quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção
Martins, presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos. Foi
justificada a ausência dos Conselheiros: Marineide Barbosa Lima, Robson Sousa
Silva, Livia Maria Dias Oliviera Bustamente e Deusilene Sousa Matos. Foi registrado
a presença

dos alunos do Curso de Medicina do 4° Período da UFMA -

Universidade Federal do Maranhão, bem como a presença da Professora da turma
Dra. Antonia Iracilda e Silva Viana. Proposta de Pauta: 1° Ponto - Leitura Ata da
Reunião Anterior; 2° Ponto - Comissão de Contratos (Pareceres); 3° Ponto Contratação de empresas; 4° Ponto - Relatório da Comissão de Acompanhamento
da Rede e 5° Ponto: Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da Pauta, Leitura Ata da
reunião anterior feita pelo Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves e em
seguida submetida em apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselhos
presentes. 2° Ponto - Comissão de Contratos (Pareceres). O Conselheiro Hélio José
Bertoldo da Silva, fez a leitura da relação de contratos das empresas que foram
analisados por esta Comissão. São elas:

ASSUNTO: ADITIVO N°: 01

CONTRATO N° 215/2014 PROCESSO N° 31.01.3166/2014 CREDENCIAMENTO
N° 004/2014 OBJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa CAMEL - CLíNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, consistente na
aquisição de serviços de assistência fisioterapêutica, da demanda de ambulatória do
SUS, Município de Imperatriz e pacientes da Macrorregião, pretende-se prorrogação
do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93.
ASSUNTO: ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°: 195/2014
PREGÃO PRESENCIAL N°: 121/2014 PROCESSO N°: 31.01.4073/2014 OBJETO:
Consulta.

Conselho

Municipal

de

Saúde

na

Comarca

de

Imperatriz/MA.

Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação de Empresa R. _..'.\'\/
C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP, consistente na aquisição de aquisição de gêneros~'
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alimentícios (hortifrutigranjeiros perecíveis e não perecíveis), destinados ao
atendimento das necessidades da sede da SEMUS e Coordenações na cidade de
Imperatriz-MA, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência
para o dia 12 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de
requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93. ASSUNTO: ADITIVO N°: 01 CONTRATO
N°:

228/2014

PREGÃO

PRESENCIAL

N°:

117/2014

PROCESSO

N°:

31.01.3168/2014 OBJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP, consistente na aquisição de
gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros perecíveis e não perecíveis), destinados ao
atendimento das necessidadesda sede da SEMUS e Coordenações na cidade de
Imperatriz-MA, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência
para o dia 14 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de
requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93. ASSUNTO: ADITIVO N°: 01 CONTRATO
N°:

251/2014

PREGÃO

PRESENCIAL

N°:

122/2014

PROCESSO

N°:

31.01.4072/2014 OBJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa R. C. L. GOMES & CIA LTDA - EPP, consistente na aquisição de
aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da
sede da SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA, pretende-se
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 11 de novembro
de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal
8.666/93.

ASSUNTO:CONTRATO

N°: __

/2015

PROCESSO ADMIN

N°:

31.01.7627/2015 DISPENSA N°: 051/2015 OBJETO: Consulta. Conselho Municipal
de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão
da saúde. Consistente na execução de serviços médicos da empresa BUENO
COSTA LTDA - ME na área de CLíNICA MEDICA no Hospita Municipal de
Imperatriz, para atendimento aos pacientes do SUS, em regime de plantão de 24
horas por dia, sete dias por semana, nas intercorrências de urgência e emergência,
no Município de Imperatriz para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos.
8.666/93.

Lei Federal

ASSUNTO: ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°: 301/2013 PREGÂO

PRESENCIAL N°: 049/2013 PROCESSO N°: 31.01.0324/2013 OBJETO: Consulta.
Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do
município na gestão da saúde. Na prorrogação do prazo do contrato de WC
VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, empresa especializada na emissão de bilhetes de

/
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passagens aéreas (nacionais e internacionais), para atender as necessidades da
secretaria municipal de saúde - SEMUS e suas coordenações, entre outros,
pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 06
de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos.
Lei Federal 8.666/93.

ASSUNTO: ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 256/2014

PREGÃO PRESENCIAL N°: 106/2014 PROCESSO N°: 31.01.1971/2014 OBJETO:
Consulta.

Conselho

Municipal

de

Saúde

na

Comarca

de

Imperatriz/MA.

Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação de Empresa
DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS

LTDA,

consistente

na

Aquisição de materiais correlatos para atender as necessidades da SEMUS,
Atenção Psicossocial, Atenção Básica HMI e HII, SAMU, 2EMI, CEO Vigilância em
Saúde, Vigilância Sanitária, Saúde Buodi, CAF. CST/AIDS, CENAPA, Hepatites
Virais e Atendimentos

de Ordens Judiciais, com motivação no Processo

Administrativo n° 31.01.1971/2014 - SEMUS e em conformidade com o Pregão
Presencial n° 106/2014 - CPL e seus anexos, pretende-se com vistas à prorrogação
do prazo de vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 11 de
novembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
ao valor global do contrato. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos
objetivos.

Lei Federal 8.666/93. ASSUNTO: ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°:

153/2014 PREGÃO PRESENCIAL N°: 018/2014 PROCESSO N°: 14.001.0834/2013
OBJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA.
Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação de Empresa L.
NOLETO LIMA - ME, consistente na aquisição de material de consumo
(processamento de dados/informática e outros) e Equipamentos e Material
Permanente (processamentos de dados/informática e outros), destinados a atender
as necessidades da Rede Municipal de saúde na cidade de Imperatriz-MA, pretendese prorrogação do prazo, em 09 (ove) meses passando o termo de sua vigência para
o dia 05 de setembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos
objetivos.

Lei Federal 8.666/93.

ASSUNTO: CONTRATO N°:

/2015

PROCESSO ADMIN N°: 31.01.8063/2015 DISPENSA N°: 054/2015 OBJETO:
Consulta.

Conselho

Municipal

de

Saúde

na

Comarca

de

Imperatriz/MA.

Responsabilidades do município na gestão da saúde. Consistente no objeto de
serviços

de

exames

de

Colonoscopia,

Hemorroidectomia,

Polipectomia,

Retossigmoidoscopia, Ligadura de Varizes de Esôfago e Dilatação do Esôfago, na
área de Diagnóstico por Endoscopia, para atendimento aos usuários da Rede " ':.,.(
Municipal de Saúde dos pacientes do Sistema Único de saúde (SUS), em Imperatriz.

..w
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Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93
ASSUNTO:ADITIVO

N°:

02CONTRATO

N°:

220/2014PROCESSO

N°:

31.01.1970/2014PREGÃOPRESENCIAL n° 103/2014 - CPL OBJETO: Consulta.
Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do
município na gestão da saúde na Contratação de

Empresa DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, consistente na aquisição de
materiais correlatos para atendimento da sede da SEMUS, Atenção Psicossocial.
Atenção Básica, HMI. HII, SAMU, CEMI, CEO, Vigilância Sanitária, Vigilância em
Saúde, Saúde Bucal, CAF, DST/AIDS, Hepatites Virais, CCNAPA e Ordens
Judiciais, destinados a atender as necessidades da Rede Municipal de saúde na
cidade de Imperatriz-MA, pretende-se prorrogação do prazo, em 12 (doze) meses
passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal 8.666/93.
ADITIVO

N°:

02CONTRATO

N°:

194/2014PREGÃO

PRESENCIAL

N°:

121/2014PROCESSO N°: 31.01.4073/20140BJETO: Consulta. Conselho Municipal
de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão
da saúde na Contratação de Empresa BATISTA E COELHO LTOA-ME. Consistente ~
na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das ~
necessidades da sede da SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA.
Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o
dia 11 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos
objetivos. Lei Federal 8.666/93. ADITIVO N°: 02CONTRATO N°: 226/2014PREGÃO
PRESENCIAL N°: 117/2014PROCESSO N°: 31.01.3168/20140BJETO: Consulta.
Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do
município na gestão da saúde .na Contratação de Empresa BATISTA E COELHO
LTOA-ME. Consistente na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios,
destinados ao atendimento das necessidades da sede da SEMUS e Coordenações
na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o
termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude.
Observância de requisitos objetivos.

Lei Federal 8.666/93. ADITIVO N°:

02CONTRATO N°: 199/2014PREGÃO PRESENCIAL N°: 121/2014PROCESSO N°:
31.01.4073/2010BJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa T. T. T. Rodrigues Eireli- ME. Consistente na aquisição de aquisição de
gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da sede da,
SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a. .
.

~
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prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro
de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal
8.666/93. ADITIVO N°: 02CONTRATO N°: 198/2014PREGÃO PRESENCIAL N°:
121/2014PROCESSO N°: 31.01.4073/20140BJETO: Consulta. Conselho Municipal
de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão
da saúde na Contratação de Empresa DISTRIBUIDORA JDC LTDA ME. Consistente
na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das
necessidades da sede da SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA.
Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o
dia 12 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos
objetivos. Lei Federal 8.666/93. ADITIVO N°: 02CONTRATO N°: 252/2014PREGÃO
PRESENCIAL N°: 122/201 PROCESSO N°: 31.01.4072/20140BJETO: Consulta.
Conselho Municipal de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do
município na gestão da saúde na Contratação de Empresa T. T. T. Rodrigues EireliME. Consistente na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao
atendimento das necessidades da sede da SEMUS e Coordenações na cidade de
Imperatriz-MA. Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua
vigência para o dia 12 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância
de requisitos objetivos.
241/2014PREGÃO

Lei Federal 8.666/93. ADITIVO N°: 01CONTRATO N°:
PRESENCIAL

N°:

117/2014PROCESSO

N°:

31.01.3168/20140BJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa KERO POLPAS LTDA-ME. Consistente na aquisição de aquisição de
gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da sede da
SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro
de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal
8.666/93. ADITIVO N°: 01CONTRATO N°: 240/2014PREGÃO PRESENCIAL N°:
117/2014PROCESSO N°: 31.01.3168/20140BJETO: Consulta. Conselho Municipal
de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão
da saúde na Contratação de Empresa IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA.
Consistente na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao
atendimento das necessidades da sede da SEMUS e Coordenações na cidade de
Imperatriz-MA. Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua
vigência para o dia 14 de novembro de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância
de requisitos objetivos.

Lei Federal 8.666/93. ADITIVO N°: 02CONTRATO N°:tV

,

I
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237/2014PREGÃO

117/2014PROCESSO

PRESENCIAL

31.01.3168/20140BJETO: Consulta. Conselho Municipal de Saúde na Comarca de
Imperatriz/MA. Responsabilidad,esdo município na gestão da saúde na Contratação
de Empresa A. A. ALVES SILVA COMÉRCIO- ME. Consistente na aquisição de
aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da
sede da SEMUS e Coordenações na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro
de 2016. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei Federal
8.666/93.

CONTRATO

__

/2015PROCESSO

AOMIN

31.01.8421/20150ISPENSA N°: 057/20150BJETO: Consulta. Conselho Municipal
de Saúde na Comarca de Imperatriz/MA. Responsabilidades do município na gestão
da saúde. Consistente no objeto a execução de serviços médicos especializados na
área de oftalmologia pela empresa CLíNICA OE OLHOS ORAa EUZÉLlA SAMPAIO
LTOA pela Administração Pública. Possibilidade jurídica, exame de legalidade.
Situação de emergência pendente de ser caracterizada de acordo. Inciso IV, do art.
24 da Lei nO8.666, de 1993. Consulta formal. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da
Silva comentou que a maioria dos contratos se encerra agora em 31 de
novembro/2016 e com isso sugere recomendar ao Gestor atual que seja feito os
aditivos até dia 31 de dezembro de 2016. Vários Conselheiros fizeram uso da
palavra, onde o Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves propõe que' seja
estendido esse prazo até janeiro de 2017, e justificou dizendo que os serviços não
podem parar. Colocado em apreciação as duas propostas, onde foi aprovada a
proposta do Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva com 09 (nove) votos a favor e
(02) dois votos contra. 3° Ponto - Contratação de empresas. O Conselheiro Hélio
José Bertoldo da Silva comentou que a SEMUS está contratando empresas de
outras localidades e o mesmo acha que essas empresas não deveriam estar
prestando serviços aqui em Imperatriz. Após vários questionamento o Sr. Presidente
do CMS disse que vai recomendar e ver a legalidade desse questionamento e cabe
a SEMUS analisar. 4° Ponto - R.elatórioda Comissão de Acompanhamento da Rede.
O relatório foi lido pelo Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves e após a
leitura o Conselheiro Albane Freitas de Sousa comentou que a Comissão de Rede
enviou ofício com antecedência ao Coordenador da Frota Robério, solicitando o
carro do CMS para as visitas. Só que ao chegar à SEMUS não tinha carro e tiveram
que aguardar por mais de uma. hora até que fosse conseguido um transporte. Por
conta disso sugere que seja votado tendo em vista que a Comissão

de "

Acompanhamentoda Rede, Unidadesde Saúde, HMI e HII deste conselho~

~I
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tem tido dificuldades de locomoção para vistorias, dada em função da falta do
veículo do Conselho não estar disponível para as fiscalizações, solicitar que o
carro do CMS fique
disponibilização

disponível

de um motorista

exclusivo

para o CMS,

quando necessário.

precisar do carro solicitar ao CMS com antecedência

bem como

Quando

a

a SEMUS

por via ofício. Houve

outra proposta do Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto para que o carro do
CMS continue sob a admlnistração da SEMUS, mas que quando solicitado,
sejamos atendidos prontamente. Colocada em apreciação as duas propostas,
venceu a primeira, do Conselheiro Albane Freitas de Sousa que foi aprovada
por (09) nove votos a favor e (04) votos contrários. Em seguida foi colocado
"

em votação

o Relatório

Unidades de Saúde,
Conselheiros

da Comissão

de Acompanhamento

HMI e HII que foi aprovado

presentes,

ficando de encaminhar

da Rede,

por unanimidade

dos

cópia do mesmo para a

Secretária de Saúde tomar as providências necessárias. 5° Ponto: Informes.
Nesse momento a palavra foi franqueada aos convidados, onde a Ora. Antônia
Iracilda e Silva Viana disse que fez esse convite porque falar de Conselho é uma
coisa e vê o objetivo é outra. Por isso está aqui hoje para que seus alunos entendam
o papel do Conselho no controle social

e proporcionar aos seus alunos esse

momento de aprendizado. Alguns dos alunos questionaram se tem alguma comissão
que averigua a atenção primária no município, como é o processo de escolha dos
conselheiros e como fazer para participar do CMS como Conselheiro e o que os
conselheiros fazem quando a SEMUS não está cumprindo as recomendações do
Conselho.

O Sr. Presidente do CMS respondeu prontamente os questionamento e

foi entregue a cada aluno o calendário de reuniões do CMS para que os mesmos
fizessem parte. O Presidente do CMS Sr. João Assunção Martins informou que
recebemos o relatório da última auditoria/2015 sobre o SAMU, onde eles pedem o
acompanhamento do Conselho. A Mesa Oiretora vai se reunir com as Comissões de
Acompanhamento da Rede e de Contratos, para analisar o mesmo.

Foi

apresentado e lido o relatório da ouvidoria, referente ao mês de dezembro/2015. O
Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto pede para que seja visto o que está
acontecendo com a empresa que fornece as cestas básicas para o pessoal do OST
- AIOS que está de três a quatro meses sem o fornecimento e não se sabe o que
está acontecendo. Informou ainda o Conselheiro, que o CEO -

Centro de

Especialidades em Odontologia está suspenso por falta de material. O Conselheiro

,~I

Albane Freitas de Sousa quer saber como está à questão da ação de mobilização ~
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sobre as epidemias para nossa cidade. O Sr. Presidente do CMS, João Assunção
Martins disse que tem uma portaria do Ministério da Saúde, determinando a todos os
ACS - Agentes Comunitários de Saúde, AE - Agentes de Endemias e outros a
participarem da campanha e estão sendo orientados para poderem entrar em ação.
A partir do dia 13 vai ter uma grande ação conjunta nesse sentido. O Sr. Presidente
agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua participação, quando deu por
encerrada os trabalhos da mesa da qual foi lavrada a presente ata, que após sua
apreciação será assinada pelos Conselheiros. Imperatriz-Ma, 11 de fevereiro de

2016.

1. ALBANE FREITAS DE SOUSA
2. ANA CLAuDIA BRAGA SANTOS SILVA
3. FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO
4. FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES'-H-":;"--';~"';;"""";""_....L.:::..;,,---!-_....;...,.,_~_;;__":;'_""'___::"
5. HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
6. HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
7. IZABEL CRISTINA LEAL DA SILVA
8. JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
9. LUIS GONZAGA CORREIA NETO
10. MARIA ALMEIDA VARÃO
11. MARIA DE FATIMAARAOJO LIMA
12. MARIA TAMAR TORQUATO C. DE SOUSA
13. RENATA HERNANDES LEAL
14. SILVANA CASTRO FERREIRA
15. SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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ATA

DA

ORDINÁRIA

TERCEIRA
DO

CMS-

REUNIÃO
CONSELHO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
- MARANHÃO, EM 10/03/2016.
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no
auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de
interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava
quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção
Martins, presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos. Foi
justificada a ausência da Conselheira Maria Almeida Varão. 1° Ponto - Leitura Ata da
Reunião Anterior; 2° Ponto - Comissão de Contratos (Pareceres); 3° Ponto Conselho dos Deficientes; 4° Ponto - Auditoria; 5° Ponto: Relatório do SAMU - 192
6° Ponto: Informes. Teve a sugestão de antecipação dos pontos em pauta e iniciouse pelo 1° Ponto da Pauta com a Leitura da Ata da reunião anterior feita pelo
Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves e em seguida após discussão,
submetida em apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros
presentes. 2° Ponto - Conselho dos Deficientes. Com a palavra a Presidente do
Conselho dos Deficientes a Sra. Viviane da Conceição e a Assessora Jurídica Sra.
Regina Célia onde explanaram que quando aconteceu o recadastramento da
certeira de ônibus, houve uma dificuldade com relação aos doentes do CAPS não
serem considerados pessoas com deficiência. E os mesmos estão cobrando o passe
livre e dai baixaram uma resolução dizendo que as pessoas com doenças mentais
consideradas crônicas serão inclusas como deficientes e daí poderão ser
comtemplados com o passe livre. Já no caso de doenças mentais não consideradas
crônicas não serão contemplados. Sugere que o Conselho de Saúde pressione para
que seja criado um projeto de mecanismos para essas pessoas, porque muitas delas
vão abandonar o tratamento por falta do passe livre. O Conselheiro Luiz Gonzaga
Correa Neto, falou da luta que os portadores de HIV - AIOS estão travando para
ganharem o direito do passe livre também. Nesse momento a Coordenadora do
Centro de Referencia das Pessoas com Deficiências, Sra. Susy Cortez - explicou
que doença não é deficiência, só se a pessoa for sequelada. O Conselheiro lomar
Mendes de Sousa disse que o Conselho de Saúde só pode opinar e recomendar,
cabe a gestão criar uma lei estendendo esses direitos que outros também devem ter.
O Sr. Presidente do CMS João Assunção Martins acha que deve ser discutido a Lei
Municipal para garantir o passe livre e o Conselho vai fazer essa recomendação.

..
2

Após todas as colocações ficou definido que o Conselho de Saúde vai se reunir com
o Conselho dos Deficientes Físicos para fazer uma resolução dizendo quais as
doenças que realmente contemplam as deficiências. 3° Ponto - Auditoria. O Sr.
Presidente falou que colocou esse ponto em pauta, devido ao grande número de
denúncias chegadas a esse Conselho de Saúde da demora na espera para
consultas especializadas e a ausência de resposta para os usuários por parte das
Unidades de Saúde. Com a palavra a Sra. Arissane, Coordenadora da Auditoria
iniciou dizendo que houve a necessidade de mudanças nesses setores porque a
demanda era muito grande. Antes, quase toda vez no momento dessas marcações a
auditoria era foco de televisão. Com isso diminuiu a demanda de consultas. Tiveram
muitos problemas com profissionais que não queriam atender. Esse mês foi
assinado um contrato com Ortopedistas que vai atender essa demanda e pede a
parceria do Conselho no sentido de que os encaminhamentos sejam de forma mais
correta. Pois a maioria das pessoas que procuram especialidades não precisa, isso
se dá mais pelo fato de amizades que facilitam o acesso ao encaminhamento. Vários
Conselheiros fizeram uso da palavra onde fomos informados que com relação a
Urologia foi suspenso cirurgias eletivas e até o momento não se tem nenhuma
informação. O Presidente disse que foi procurado pela reportagem sobre essas
questões e pergunta a Auditora Arissane, se tem como diminuir esse espaço de
tempo na espera. A Conselheira Ana Cláudia sugere que o Conselho tenha uma
conversa com o Coordenador da Atenção Básica Anderson Nascimento com relação
a essas medidas tomadas. O Conselheiro lomar Mendes disse que isso é questão
de gestão, eles é que devem fazer esses protocolos de atendimento, o nosso papel
é o que estamos fazendo, mostrar, recomendar. 4° Ponto - Comissão de Contratos
(Pareceres).

O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva, fez a leitura da relação

de contratos das empresas que foram analisados por esta Comissão com as devidas
recomendações e agora apresenta os mesmos para apreciação da Plenária. São
eles:
CONTRATO N°: 248/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 122/2014
OBJETO: Empresa DISTRIBUIDORA JDC LTOA ME. aquisição de gêneros alimentícios,. prorrogação do prazo,
passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 243/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 117/2014
OBJETO: Empresa T. T. T. Rodrigues Eireli- ME. aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros,perecíveise não
perecíveis),prorrogação do prazo, passando' o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 249/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 122/2014
OBJETO: Empresa BATISTA E COELHO LTDA-ME. aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a prorrogação
do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 301/2012 ADITIVO N°: 03 PREGÃO PRESENCIAL N° 144/2012
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OBJETO: Empresa CLiNICA DE MEDICINA NUCLEAR DR. WAWRWYK MENDOÇA LTDA. serviços médicos de
cintilografia,Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro
de 2016.

CONTRATON°: 237/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 117/2014
OBJETO: Empresa A. A. ALVES SILVA COMÉRCIO- ME. aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016.
CONTRATON°: 240/2014 ADITIVO N°: 01 PREGÃO PRESENCIAL N°: 117/2014
OBJETO: Empresa IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTOA. aquisiçãode aquisição de gêneros alimenticios, Pretendese, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016.
CONTRATON°: 241/2014 ADITIVO N°: 01 PREGÃO PRESENCIAL N°: 117/2014
OBJETO: Empresa KERO POLPAS LTDA-ME. aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a prorrogação do
prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016.
CONTRATON°: 252/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 122/2014
OBJETO: Empresa T. T. T. Rodrigues Eireli- ME. aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 198/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 121/2014
OBJETO: Empresa DISTRIBUIDORA JDC LTDA ME. aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
CONTRATON°: 199/2014ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 121/2014
OBJETO: Empresa T. T. T. Rodrigues Eireli- ME. aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 12 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 226/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 117/2014
OBJETO: Empresa BATISTA E COELHO LTDA-ME. Consistente na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios,.
Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 14 de novembro de 2016.
CONTRATON°: 194/2014 ADITIVO N°: 02 PREGÃO PRESENCIAL N°: 121/2014
OBJETO: Empresa BATISTA E COELHO LTOA-ME. aquisição de aquisiçãode gêneros alimentícios, Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 11 de novembro de 2016.
CONTRATO N°: 124/2012ADITIVO N°: 04 PROCESSON°: 31.01.5807/2011
OBJETO: Prorrogação do contrato da DIAGCENTRO CLíNICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA DE
IMPERATRIZ, aditivação do contrato de prestação de serviçosde exames em diagnóstico por imagem, passandoo termo
de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
CONTRATO N°: 090/2012 ADITIVO N°: 04 PROCESSON°: 31.01.5806/2011
OBJETO: Prorrogação do Contrato da empresa CITODIAGNÓSTICOS LABORATÓRIO DE CITOLOGIA E ANÁLISES
CLINICAS especializada em serviços Anatomopatologiae Cito-patologia,passando o termo de sua vigência para o dia 31
de dezembro de 2016.
CONTRATO N°: __
/2016 DISPENSA N°: 001/2016 PROCESSON°: 31.01.0066/2016
OBJETO: Serviços de dosimetria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros (serviço de monitoração
individual externa para 31 usuários e 04 padrões), em uso no Hospital Municipal de Imperatriz, Centro de Especialidades
Odontológica (Complexo de Saúde Parque Anhanguera) e unidade Móvel Oncológica. DISPENÇA SAPRA LANDAUER
SERViÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGIA LTOA pela AdministraçãoPública.
CONTRATON°: 183/2014ADITIVO N°: 01 PROCESSON°: 31.01.2767/2014
OBJETO: empresa S.H. SERViÇOS HOSPITALARES LTDA especializa em serviços médicos eletivo,
urgência, emergência e coordenação em UTI adulto, em conformidade; pregão presencial n° 10212014 CPL e seus anexos para atender as necessidadesda Secretaria Municipal de Saúde e suas coordenações,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
CONTRATON°: 251/2013 ADITIVO N°: 04 PREGÃO N° 073/2013
OBJETO: empresa HIDROZON COMÉRCIO E SERViÇOS LTOA· ME , serviçosde assistênciatécnica, operação
diária, bem como serviços de manutenção em caráter preventivoe corretivo, com fornecimento integral de peças,
materiais, mão-de-obra e componentes dos aparelhos de condicionamento de ar tipo "Split", ar condicionado de
janela, frigobares, bebedouros, filtro de parede e câmerasfrias, passando o termo de sua vigência para o dia
'
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31 de dezembro de 2016. Possibilidade.
CONTRATON°: _/2015
PROCESSOADMIN N°: 31.01.6195/2015DISPENSAN°: 044/2015
OBJETO: a execução de serviços médicos ambulatoriais na área de Cardiologia, consultas especializadas e
exames cardiológicos de risco cirúrgico, a serem realizados por profissionais médicos da CONTRATADA, com
especialização em Cardiologia, DISPENÇA - SOCOR - PRONTO SOCORRO CLlNICO CARDIOLÓGICO LTDA pela
AdministraçãoPública.Possibilidadejurídica,examede legalidade.

Em seguida submetidos à apreciação foram aprovados por unanimidade dos
Conselheiros presentes. 5° Ponto: Relatório do SAMU - 192. O Sr. Presidente do
CMS João Assunção Martins informa que recebemos os ofícios e os relatórios do
SAMU para analisar o terceiro e quarto trimestre de 2015, só que as pastas não
estão disponíveis para que a Comissão de Fiscalização averigue as contas do
SAMU. Foi-nos apresentado apenas dois meses e a Comissão não pode se reunir
para analisar dois meses se o que está sendo proposto são seis meses. Com a
palavra o Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho disse que agora é o novo
Coordenador do SAMU e que solicitou do Tesoureiro da SEMUS, Sr. Airton Porto os
gastos do SAMU e o mesmo mandou o consolidado. O Assessor Jurídico do CMS
Dr. Glebson Lessa, afirmou que o Setor Jurídico ainda não passou para o setor de
Contabilidade as notas dos gastos referentes aos meses em questão. Por conta
disso vamos ficar no aguardo.

6° Ponto: Informes. O Conselheiro Hélio José

Bertoldo da Silva, sugere que esse Conselho de Saúde não se reúna enquanto não
for disponibilizado lanche e vale transporte para os Conselheiros. Todos foram de
acordo. O Conselheiro Hélio France Sena Santos pede aos membros da Comissão
de Acompanhamento da Rede colocar no seu programa de visitação o Posto de
Saúde Maria Aragão, pois tem observado que lá o pessoal não tem compromisso
com horário. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa disse que só vai fazer alguma
fiscalização mediante o recebimento dos crachás. Alguns Conselheiros fizeram uso
da palavra discordando da posição do Conselheiro e acha que a Comissão deve sim
fazer o seu papel com ou sem crachá. O Sr. Presidente informou que a Associação
de Moradores do Bairro Nova Vila vai substituir o Conselheiro Robson Sousa Silva e
a sua suplente vem para a titularidade e o novo indicado fica na suplência. E, como
o Conselheiro a ser substituído fazia parte da Mesa Diretora, sugere o nome da
Conselheira Maria Almeida Varão para ocupar a vagância de Primeira Secretária na
Mesa Diretora do CMS. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse que como
a Conselheira citada está ausente, sugere que essa votação fique para a próxima
reunião. O Sr. Presidente finalizou a reunião dizendo que vai enviar documento para
a Secretária de Saúde Dra. Conceição de Maria Soares Madeira sobre a decisão do
CMS de não se reunir enquanto não for providenciado lanche e vale transportes
para os Conselheiros. O Sr. Presidente agradeceu aos Conselheiros e Convidados

5

pela sua participação, quando deu por encerrada os trabalhos da mesa da qual foi
lavrada a presente ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros
presentesO.Imperatriz - Ma, 10 de março de 2016.

1. ALBANE FREITAS DE SOUSA
2. ANA CLAuDIA BRAGA SANTOS SILVA
3. FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO
4. FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES
5. HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
6. HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
7. JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
8. JOÃO CARLOS DE SOUSA
9. IOMAR MENDES DE SOUSA
10. ITAMAR BATISTA DA CRUZ
11. DEUSILENE SOUSA MATOS
12. ANTONIO RODRIGUES DA S. FILHO
13. JOÃO BATISTA LIMA
14. ROSEMAR MELO TELES
15. FCO. CLEIYTON BORDONAL SERAFIM
16. LUIS GONZAGA CORREIA NETO
17. MARIA ALMEIDA VARÃO
18. MARINEIDE BARBOSA LIMA
19. LUIZ CÉZAR VIEIRA
20. SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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ATA

DA

PRIMEIRA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
- MARANHÃO, EM 22/03/2016.
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, as quinze
horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos
de interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes
dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João
Assunção Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos.
Foi justificada a ausência das Conselheiras: Ana Cláudia Braga Santos Silva, Lívia
Maria Dias Bustamante, Marineide Barbosa Lima e Albane Freitas de Sousa. O
Presidente fez a leitura da Convocação da reunião extraordinária com os seguintes
pontos em pauta: 1° Ponto - Leitura Ata da Reunião Anterior; 2° Ponto - Relatório
Anual de Gestão/2015; 3° Ponto - Questionário de Levantamento de Informações
sobre adoção de práticas de governança e gestão em saúde; 4° Ponto - Relatório
do SAMU 192/2015; 5° Ponto: Substituição de Conselheiros e 6° Ponto: Informes.
1° Ponto da Pauta com a Leitura da Ata da reunião anterior feita pela Conselheira
Maria Almeida Varão e em seguida submetida em apreciação, foi aprovada por
unanimidade dos Conselheiros presentes. 2° Ponto -

Relatório Anual de

Gestão/2015. A Assessora de Planejamento Anne Danielle fez a apresentação em
datashow do RAG - Relatório Anual de Gestão de 2015, onde a mesma disse que o
SARGSUS está integrado com todos os outros sistemas e o próprio Conselho tem
um login e senha de acesso ao sistema. Pontuou o contexto normativo do Sargsus,
falou da Lei Complementar 141/12 que informa as ações a serem feitas e as
mesmas estão acoplado no Plano de Saúde 2014 - 2017. Falou dos cinco blocos
que caem os recursos. Apresentou o fluxo para se entender como funciona o
sistema. No Sargsus tem acesso o Gestor, o Conselho de Saúde e público em geral.
Finalizou dizendo que estamos usando uma ferramenta nova, não foi criada pela
gestão, é transparente e o que foi possível se fazer foi feito. Nada mais é maquinado
com essas novas tecnologias. Disse ainda que o próprio SARGSUS consolida o
relatório, é uma apresentação clara e não esconde nenhuma informação. O
Conselheiro Hélio José Bertoldo quis saber

o porque alguns pontos estão em

branco nesse relatório. A mesma disse que é pelo fato do sistema ainda não ter
contabilizado as informações, pois eles ainda estão processando as informações de
novembro e dezembro/2015. O Conselheiro Itamar Batista da Cruz disse que agora
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estamos em

uma nova gestão do Estado e informa que esse relatório vai ser

apresentado amanhã na Câmara Municipal de Vereadores. Em seguida foi lido pelo
Conselheiro Itamar Batista da Cruz o Parecer da Comissão de Fiscalização que
decidiu opinar pela aprovação do Relatório do 3° Quadrimestre de 2015 e do RAG Relatório Anual de Gestão. Colocado em votação o Parecer da Comissão que foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. Em seguida colocado em
apreciação o RAG - Relatório Anual de Saúde, que foi aprovado por 14 (catorze)
votos a favor e 1 (um) voto contra do Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva, pelo
fato de ter muitos campos em branco no referido relatório. 3° Ponto - Questionário
de Levantamento de Informações sobre adoção de práticas de governança e gestão
em saúde. Com a palavra a Assessora de Planejamento disse que é necessário que
o Conselho aprove aqui uma Comissão para juntos respondermos as questões
desse levantamento, pois temos prazo para entrega. O Conselheiro Hélio José
Bertoldo da Silva sugeriu a Mesa Diretora para estar analisando e respondendo o
questionário, o que foi acatado por unanimidade dos Conselheiros presentes. 4°
Ponto - Relatório do SAMU 192/2015. O Sr. Presidente do CMS, João Assunção
Martins informou que só está sendo apresentado o Relatório do 3° Trimestre, pelo
fato de estarmos aguardando as pastas do 4° Trimestre do SAMU. Foi lido pela
Conselheira Maria Almeida Varão o Relatório da Comissão de Fiscalização dando
parecer favorável a aprovação do Relatório do SAMU - 192 do 3° Trimestre de 2015,
que submetido a apreciação foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes. 5° Ponto: Substituição de Conselheiros. Foi lido o Ofício da Associação
de Moradores do Bairro Nova Vila, datado de 15 de março de 2016, substituindo o
Conselheiro Robson Sousa Silva, por Maria Tamar Torquato Cavalcante que passou
para titular e a Sra. Maria Divina da Silva Reis como sua suplente. Com o
afastamento do Conselheiro Robson Sousa Silva a Mesa Diretora ficou com a de
Primeiro Secretário, onde na oportunidade o Sr. Presidente João Assunção Martins
indicou o nome da Conselheira Maria Almeida Varão

para assumir a vaga de

Primeira Secretária da Mesa Diretora do CMS, o que colocado em votação foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. 6° Ponto: Informes. O
Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto informa que o CD 4 que é um tipo de
maquinário que faz os exames CD4 e Carga Virais, no DST - AIOS corre o risco de
ser transferido para outro município por falta de uso. Porque tem que ter produção e
já faz algum tempo que não tem material para realização dos exames, bem como a
falta de um

profissional Bioquímico responsável para operar a máquina. O Sr.

Presidente do CMS - João Assunção Martins, agradeceu aos Conselheiros e

,.
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Convidados pela sua participação, quando deu por e
da qual foi lavrada a presente. ata, que após sua a
Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma, 22 de m
1. ANTONIO RODRIGUES DA S. FILHO
2. DEUSILENE SOUSA MATOS
3. DORIELTON PEREIRA XAVIER
4.

FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO

5. FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES
6. HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
7. HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA

e

8. ITAMAR BATISTA DA CRUZ

9. JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
10. JOÃO CARLOS DE SOUSA
11. LUIS GONZAGA CORREIA NETO
12. LUIZ CÉZAR VIEIRA
13. Ma. TAMAR T. C. DE SOUSA
14. MARIA ALMEIDA VARÃO
15. PAULA CRISTINA M. COELHO
16. ROSEMAR MELO TELES
17. SILVANA CASTRO FERREIRA
18. SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 12/05/2016.
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as quinze
horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos
de interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes
dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João
Assunção Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos.
Foi justificada a ausência dos Conselheiros: Lívia Maria Dias Bustamante e Albane
Freitas de Sousa. O Presidente fez a leitura da pauta: 1° Ponto - Leitura Ata da
Reunião Anterior; 2° Ponto - Oncologia; 3° Ponto - Porta da SEMUS; 4° Ponto _
Comissão de contratos - (pareceres);

5° Ponto: Relatório do SAMU 192 (40

trimestre/2015) 6° Ponto: PAS - Programação Anual de Saúde; 7° Ponto: Cartão
SUS e 8° Ponto: Informes. 1° Ponto - Leitura Ata da Reunião Anterior feita pela
Conselheira Maria Almeida Varão, que submetida a apreciação foi aprovada por
unanimidade dos Conselheiros presentes.

2° Ponto - Oncologia. Com a palavra

o Dr. Gumercino Leandro Filho fez algumas explanações onde disse que o Ministério
da Saúde autorizou ter dois UNACONS, sendo num prédio público. Foi renovada a
habilitação do Hospital São Rafael, mas o do Hospital Municipal não foi aprovado
por ser um prédio antigo e não oferecer condições de ser habilitado em alta
complexidade para atendimento aos pacientes com câncer, devido a estrutura física
não oferecer os serviços essenciais de um hospital geral, portanto apresenta uma
séries de pendências para habilitação como UNACON e o levantamento dos custos
ficariam muito alto. Foi passado para a Secretaria de Estado da Saúde, mas pelo
prédio ser privado não colocou esse serviço. Então ficou pré-combinado fazer essa
mudança para o Hospital Macro Regional do Estado para que Imperatriz não ficasse
prejudicada e assim vai diminuir a fila do Hospital São Rafael. Após todas as
colocações foi colocado em apreciação à alteração da Habilitação de Alta
Complexidade (UNACON). do Hospital Municipal de Imperatriz para o Hospital
Macrorregional de Imperatriz, sob Gestão Estadual, devido a relatório desfavorável à
habilitação do Hospital Municipal de Imperatriz em visita técnica realizada por
membros do Ministério da Saúde (Ofício nO285/2015 - CGAPDC/DAET/SAS/MS),
que foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Dr. Gumercino
Leandro Filho comentou também sobre o mamógrafo do Hospital Municipal que está
há um ano e sete meses parado, só funcionou seis meses, sendo que o fabricante já
foi informado e o mesmo disse que não tem condições de consertar o equipamento e
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queremos

essa resposta no papel para poder tomarmos as providências cabíveis.

3° Ponto - Porta da SEMUS. O Conselheiro

Hélio Bertoldo comentou sobre a

dificuldade de acesso por parte das pessoas que procuram o CMS e também os
próprios

Conselheiros

que em alguns

momentos

tem que esperar

a pessoa

responsável pelo controle para abrir a porta. A Conselheira Izabel Cristina Leal da
Silva disse que hoje ao chegar para esta reunião se sentiu constrangida em ter que
explicar o que ia fazer para poder adentar a porta de vidro que dá acesso ao CMS.

O Conselheiro

Itamar Batista da Cruz fez uma breve explanação do porque da

decisão da gestão em colocar essa porta, no sentido de inibir mais a presença dos
fornecedores

que até então estavam prejudicando o andamento dos processos, e

que a proibição é no horário da manhã, acredita que a tarde pode sim ficar aberta,
4° Ponto - Comissão de Contratos _

vai levar essa demanda para a gestora.

(Pareceres). O Presidente
Bertoldo da Silva

da Comissão

de Licitação e Contratos

Hélio José

leu o pareceres que foram liberados por essa comissão nesse

mês. Em seguida colocados em votação, foram aprovados por unanimidade dos
Conselheiros
__

presentes,

conforme

/2015PROCESSO ADMIN

relação

a

seguir:

CONTRATO

N0:

N°: 31 01.7581120151NEXIGIBILlDADE N° 011/2015

PORTARIA N° 3.097/130BJETO: prestação de serviço e contratação Temporária de
Programa de Controle de Hanseníase, para capacitar 45 profissionais para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS, com carga horária de 40
(quarenta) horas, sendo 16 (dezesseis) horas em teoria e 24 (vinte e quatro) horas na
pratica. "HOZANO FERREIRA FILHO E OUTROS".ADITIVO N°: 04CONTRATO N0:
094/2012PROCESSO N°:31.01.5806/2011CREDENCIAMENTO N° 002/20110BJETO: a
prestação, pelo CONTRATADO, de serviços em Anatomopatologia e Cito-patologia da
demanda de ambulatório do SUS no Município de Imperatriz, pela empresa CITOLAB _
RIBEIRO E VERDEROSI LTDA, pretendesse a prorrogação, passando o termo de sua
vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. CONTRATO N°: __

/2015PROCESSO

ADMIN N°: 31.01.8076/2015DISPENSA N°: 055/20150BJETO: execução de serviços
médicos em atendimentos diurnos, ambulatoriais, de urgência e emergência e sobreavisos
noturnos e finais de semana na área de Psiquiatria, prestação de serviço de saúde pela
empresa F. S. NOBREGA CONSULTÓRIO-ME pela Administração Pública. ADITIVO N°: 02
CONTRATO

N°:

130/2014 PREGÃO PRESENCIAL N°: 072/2014PROCESSO N0:

31.01.0726/20140BJETO:

Contratação de Empresa FOOO ALIMENTAÇÃO EIRELI,

Pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo de
sua vigência para o dia 18 de julho de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) ao valor global do contrato. ADITIVO N°: 03 CONTRATO N°: 281/2013
PREGÃO

PRESENCIAL

N°:

100/2013PROCESSO

N°:

31.01.0340/20130BJETO:

Contratação de Empresa GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA-ME,

pretende-se

I

'
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prorrogação do prazo, em 08 (oito) meses passando o termo de sua vigência para o dia 17
de dezembro de 2015. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 004/2015 PREGÃO PRESENCIAL
N°: 132/2014PROCESSO N°: 31.01.5125/2014-020BJETO: Contratação de Empresa
REICAR PEÇAS LTDA- ME, consistente na prestação de serviço de manutenção de
veículos da frota da SEMUS, ,pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de vigência
contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e aditivo
de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato. ADITIVO
N°: 01 CONTRATO N°: 012/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 156/2014PROCESSO N0:
31.01.6656/20140BJETO:

Contratação de Empresa REICAR PEÇAS LTDA - ME,

consistente na aquisição de peças para manutenção de motocicletas da frota da SEMUS,
pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo de
sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N0:
030/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 003/2015PROCESSO N°: 31.01.6656/20140BJETO:
na Contratação de Empresa REICAR PEÇAS LTDA - ME, consistente na aquisição de
peças de automóveis para veículos do SAMU, Vigilância em Saúde, CASP, CEREST, DST e
Atenção Básica da frota da SEMUS, pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de
vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e
aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato.
ADITIVO

N°:

02

CONTRATO

N°:

101/2014

PREGÃO

PRESENCIAL

N0:

112/2013PROCESSO N°: 14.001.0626/20130BJETO: Contratação de Empresa L. NOLETO
LIMA - ME, pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual, passando
o termo de sua vigência para o dia 16 de junho de 2016 e aditivo de valor no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato. ASSUNTO: CONTRATO N0:
__

/2016 PROCESSO ADMIN N°: 31.01.8536/2014 DISPENSA N°: 106/20150BJETO:

Consistente na execução de serviços médicos de urgência, emergência e eletivos, na área
de Traumato-ortopedia a serem realizados por profissionais médicos da CONTRATADA, aos
pacientes do Sistema Unicode Saúde (SUS), empresa ORTOMED - ORTOPEDIA DE
IMPERATRIZ LTDA ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 205/2014 CREDENCIAMENTO N°:
007/2014PROCESSO N°: 31.01.5431/20140BJETO: Contratação de Empresa R P LIMA
LABORATORIO EIRELI - ME. para realização de exames constantes da Tabela SUS do
Anexo VII do Edital de Chamamento 007/2014, Lote I, II e III. Pretende-se, com a
prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de
2016. ADITIVO

N°: 01

CONTRATO

N°:

006/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°:

100/2014PROCESSO N°: 31.01.0715/20140BJETO: Contratação de Empresa F. DE
OLIVEIRA COUTO PING - ME. Para atender as necessidades da rede municipal de saúde
na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a prorrogação do prazo, passando o termo
de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ADITIVO N°: 02 CONTRATO N° 001
/2014 PROCESSO N° 31.01.0351/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 135/20130BJETO:
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Contratação de empresa especializada em serviço Médico Eletivo, Urgência e Emergência
em Cirurgia Geral e Plástica Reparadora, e conformidade com o Pregão Presencial n°
133/2013 pela empresa CLiNICA CIRÚRGICA DE IMPERATRIZ LTDA, pretendesse a
prorrogação, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
ADITIVO

N°:

04

CONTRATO

N°:

125/2012

31.01.5807/2011CREDENCIAMENTO N° 003/20110BJETO

PROCESSO

N0:

Contratação de Empresa

UNIRAD - ULTRA IMAGEM LTDA, para realização de exames constantes da Tabela SUS
Pretende-se, com a prorrogação do prazo, do termo de sua vigência para o dia 31 de
dezembro de 2016. ASSUNTO: CONTRATO N°: __

/2015PROCESSO ADMIN N°:

31.01.6196/2015 DISPENSA N°: 045/20150BJETO: Consistente na execução de serviços
médicos em atendimentos diurnos, ambulatoriais, de urgência e emergência e sobreavisos
noturnos e finais de semana na área de Psiquiatria, pela empresa L. M. FORTALEZA
TEIXEIRA - ME Situação de emergência pendente de ser caracterizada de acordo
"AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES. DUAS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME".
Inciso IV, do art. 24 da Lei nO8.666, de 1993. Consulta formal. CONTRATO N°: __

/2015

PROCESSO ADMIN N°: 31.01.6197/2015 DISPENSA N°: 046/20150BJETO: Consistente
na execução de serviços médicos em consultas e plantões na área de psiquiatria, a serem
realizados por profissionais médicos da empresa J. M. LIMA SERViÇOS MÉDICOS.
Situação de emergência pendente de ser caracterizada de acordo "AUSÊNCIA DE
PARTICIPANTES. DUAS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME". Inciso IV, do art.
24 da Lei nO8.666, de 1993. Consulta formal. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°: 132/2014PROCESSO N°: 31.01.5125/2014-030BJETO:
Contratação de Empresa REIDISEL PEÇAS LTDA- ME, pretende-se com vistas à
prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia
31 de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
ao valor global do contrato. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 028/2015 PREGÃO
PRESENCIAL N°: 132/2014PROCESSO N°: 31.01.5125/2014-030BJETO: Contratação de
Empresa IAMAUTO PEÇAS LTDA, pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de
vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e
aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato
ASSUNTO: CONTRATO N°: __

/2016 PROCESSO ADMIN N°: 31.01.0626/2016

DISPENSA N°: 004/20160BJETO: Consistente no objeto deste instrumento, a Contratação
de serviços médicos em regime de plantão de sobreaviso de 12 (doze) horas, 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para atendimento das Urgências e
Emergência e Avaliação Clinica, a seren realizados por profissionais médicos pela empresa
T.M. B. N. AYRES - ME Possibilidade jurídica, exame de legalidade. Situação de
emergência pendente de ser caracterizada de". Inciso IV, do art. 24 da Lei nO 8.666,
de 1993. Consulta formal. ADITIVO

N°: 02 CONTRATO

N°:

080/2014 PREGÂO

PRESENCIAL N°: 033/2014PROCESSO N°: 31.01.7736/20130BJETO: Contratação de
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Empresa TECNOSERV COMÉRCIO E SERViÇOS. para atender as necessidades do
consultório de rua e SAMU na cidade de Imperatriz-MA. Pretende-se, com a prorrogação do
prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
ASSUNTO:ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 073/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°:
012/2015PROCESSO

N°:

31.01.0250/20150BJETO:

Contratação

de

Empresa JJ

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, Pretende-se, com o presente termo ADITIVO,
o acréscimo de 25%

(vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato.

ASSUNTO:ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°: 006/2014 PREGÃO PRESENCIAL N0:
140/2013PROCESSO N°:
015/20130BJETO:

14.001.0809/2013ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nO

Contratação

de

Empresa

JÚPITER

TELECOMUNICAÇOES

E

INFORMÁTICA LTDA- EPP. pretende-se prorrogação do prazo, em 12 (doze) meses
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ASSUNTO:ADITIVO
N°: 02 CONTRATO N°: 029/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 003/2015PROCESSO N0:
31.01.6655/20140BJETO: Empresa AUTOGIRO PEÇAS E SERViÇOS LTDA prestação de
serviço e ou fornecimento de peças de automóveis para veículos do SAMU, Vigilância em
Saúde, CAPS, Cerest, DST, Atenção Básica, a frota da SEMUS, passando o termo de sua
vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. CONTRATO N°: __

/2016 PROCESSO

ADMIN N°: 31.01.0626/2016 DISPENSA N°: 004/20160BJETO: Contratação de serviços
médicos em regime de plantão de sobreaviso DISPENSA empresa T.M. B. N. AYRES - ME
pela Administração Pública. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 282/2014 PREGÃO
PRESENCIAL N°: 150/2014PROCESSO N°: 31.01.6355/20140BJETO Contratação de
Empresa MEGATECNICA INFORMATICA LTDA-ME, pretende-se prorrogação do prazo,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ASSUNTO:ADITIVO
N°: 02 CONTRATO N° 081/2014 PROCESSO N° 31.01.1036/2014 REDENCIAMENTO
001/2014 OBJETO: Contratação de Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DC
EXCEPCIONAIS DE IMPERATRIZ - APAE, pretende-se prorrogação do prazo, passando o
termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N0:
025/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 148/2014PROCESSO N°: 31.01.6250/20140BJETO:
Contratação de Empresa J A ELIAS SERViÇOS LTDA-EPP, pretende-se prorrogação do
prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. CONTRATO
N°:

/2015PROCESSO

ADMIN

N°:

31.01.1551/2016

INEXIGIBILlDADE

N°:

001/20160BJETO:. Consistente no objeto de aquisição serviços de manutenção preventiva
e corretiva existentes no Hospital Municipal de Imperatriz/MA. INEXIGIBILlDADE. Pela
empresa DRAGER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°:
016/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 148/2014PROCESSO N°: 31.01.6250/20140BJETO:
prorrogação do contrato de locação de 2 (dois) veículos tipo caminhonete cabine dupla 4X4,
pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de
dezembro de 2016. ADITIVO N°: 02 CONTRATO N° 031/2015- SEMUS PROCESSO
W31.01.6655/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20150BJETO:

Contratação de
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Empresa JD AUTOPEÇAS SERViÇOS E LOCAÇÓES EIRELI, especializada em
fornecimentode peças de Automóveis.Pretende-seprorrogaçãodo prazo, passandoo
termo de sua vigência para o dia 31 de dezembrode 2016. Em seguidao Presidenteda
Comissão de Contratos Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva, perguntou ao
representantedo gestor ConselheiroItamar Batista da Cruz, porque não comprarcarros
novos em vez de contratar.O Conselheiro Itamar Batista da Cruz disse que carros
novos só duram sem manutenção uns dois a três anos e em quatro anos a
manutenção fica cara e locado é menos gasto e a manutenção não é nossa. Ao
contratar temos carro novo todo ano. No momento também foi questionado pelo
Conselheiro Luiz Gonzaga Correa Neto sobre a questão de estarem sem fazer o
exame CD4 de carga virai por falta dos tubos e que a Coordenadora do DST-AIDS
disse que já encaminhou ofícios à SEMUS e até o momento nada foi solucionado. O
Sr. Presidente do CMS disse que a solução é a Comissão de Acompanhamento da
Rede ir lá na coordenadora do DST tirar cópias dos ofícios enviados a SEMUS e se
fazer uma analise. 5° Ponto: Relatório do SAMU 192 (4° trimestre/2015). A relatora
da comissão de Fiscalização Maria Almeida Varão fez a leitura do relatório da
Comissão de fiscalização que aprova a prestação de contas do SAMU 192. Em
seguida fez uso da palavra o Presidente da Comissão Itamar Batista da Cruz onde
disse que muitas vezes os relatórios têm chegado com muitas reclamações, mas
neles são colocadas todas as ressalvas, nada é visto grosso modo, é analisado de
um a um, é sério e organizado a forma de trabalho desta Comissão. Com o relatório
prova-se que os serviços estão andando, porém há necessidade de mais clareza
nos dados. O Sr. Presidente comentou que está muito repetitivo esses relatórios
com recomendações. O Conselheiro Franklim Roosevelt Marinho Chaves, atual
Coordenador do SAMU, disse que observou que os relatórios do SAMU desde 2009
era a mesma introdução, a mesma conclusão e praticamente os mesmos dados.
Mas daqui pra frente os dados serão atualizados de acordo IBGE, e já fez uma nova
conclusão, agora o problema é a questão da contabilidade que não depende da
Coordenação do SAMU e nos informou que solicitou do Setor de contabilidade que
seja aceita uma pessoa do SAMU para estar fazendo esse acompanhamento das
notas.

O Conselheiro Itamar Batista da Cruz pede que o mesmo envie

primeiramente ao Setor da Controladoria que ele entrega o extrato bancário e
relatório de pagamento das contas. Em seguida foi colocado em apreciação o
Relatório do SAMU 192, referente ao quarto trimestre 2015, que foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes. 6° Ponto: PAS - Programação Anual
de Saúde. Com a palavra a Assessora de Planejamento da SEMUS Anne Danielle
fez a apresentação da Programação Anual de Saúde/2016, onde comentou que a
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mesma é um instrumento para se fiscalizar as ações que já foram aprovadas no
Plano Municipal de Saúde. No momento da apresentação o Conselheiro Luiz
Gonzaga Correia Neto questionou a falta de vales transportes no OST-AIOS, onde
muitos colegas não têm condições de ir e vir para as consultas e receber seus
medicamentos, e isso atrapalha o tratamento dos pacientes de OST. Anne Oanielle
disse que vai levar esse assunto para a Coordenadora do Programa. Vários
Conselheiros fizeram uso da palavra e ficou de na próxima reunião do CMS,
convidar a Coordenadora do OST para que a mesma explique porque as ações não
estão sendo colocada em prática. O Conselheiro Hélio José Bertoldo sugere que o
Conselheiro Luiz Gonzaga traga mais usuários da categoria que o mesmo
representa para ouvir as colocações da Coordenadora. Todos foram de acordo.
Colocado em apreciação o PAS - Plano Anual de Saúde/2016 foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes. 7° Ponto: Cartão SUS O Sr. Presidente
do CMS, João Assunção Martins disse que tomou conhecimento de que uma
empresa do estado de São Paulo ganhou uma licitação para fazer o cartão cidadão.
Esteve com Ora. Conceição de Maria Soares Madeira e explicou o procedimento e
as vantagens do mesmo, depois conversou com o ouvidor e o mesmo sugeriu fazer
um recadastramento do cartão SUS, com foto, endereço e todos os dados possíveis.
O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva comentou que o cartão SUS é nacional,
isso não vai mudar a situação. É mais fácil transferir o paciente para seu município
do que fazer novo recadastramento. Após todas as discussões, foi proposto criar a
comissão de discussão do recadastramento do Cartão SUS de Imperatriz-Maranhão,
composta dos seguintes membros: Trabalhador: Franklin Roosevelt Marinho
Chaves, Prestador/Gestor: Hélio José Bertoldo da Silva, Usuário: João Assunção
Martins e Usuário: Luiz Gonzaga Correia Neto. O Sr. Presidente disse que vai
apresentar a Comissão eleita no Plenário do Conselho para a Secretária Municipal
de Saúde Ora. Conceição de Maria Soares Madeira e solicitar da mesma as pessoas
que farão parte da Comissão representando a Gestão. 8° Ponto: Informes. O Sr.
Presidente informou do ofício nO52/2016 - 5a PJESP, Promotoria Pública, despacho
do Promotor de Justiça Newton de Barros Bello Neto, solicitando informações sobre
apresentação do

Relatório Quadrimestral de setembro a dezembro/2015, se o

mesmo foi apreciado em plenária do conselho, o que foi prontamente respondido.
Informou também dos documentos enviados ao Ministério Público solicitando
intervenção sobre as reclamações chegadas a esse conselho de que pacientes
estariam internados há vários dias no Hospital Municipal com sintomas de
aneurisma, e que o atendimento para os mesmos estariam suspensos em função da

"
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falta de pagamento por parte da Secretaria Estadual da Saúde do Maranhão à
empresa Central Hemodinâmica de Imperatriz. E quanto as reclamações de que
as UTI' s contratadas pela Secretaria de Estado da Saúde para atendimento
de pacientes dependentes de internação de hemodiálise não estão recebendo
os mesmos em função da alegação de que a Secretaria de Estado da Saúde
não está repassando

o recurso

oriundo

do contrato

com os mesmos,

solicitamosa intervençãodo Promotorno intuitode que tais problemassejamsolucionados
para o melhoratendimentoaos nossospacientes.O Conselheiro Hélio José Bertoldo da
Silva sugere que a Comissão de Acompanhamento da Rede faça visita no Hospital
São Rafael, UTI, UNIMED e AML A reunião foi finalizada com a fala do Conselheiro
Franklim Roosevelt Marinho Chaves, representante da classe dos Enfermeiros, onde

"
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parabenizou - os pelo dia do Enfermeiro. O Presidente do CMS - João Assunção
Martins, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua participação, quando
deu por encerrada os trabalhos da mesa da qual foi lavrada a presente ata, que
após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma,
12 de maio de 2016.
DEUSILENE SOUSA MATOS
ELlZABETH RODRIGUES LIMA
FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO
FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES "':+''_::'_~::'''''''::'''~'''--I-~~~:l.....-l~~';__
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
IZABEL CRISTINA LEAL DA SILVA
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO BATISTA LIMA
JOÃO CARLOS DE SOUSA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
Ma. DIVINA SILVA REIS
MARIA ALMEIDA VARÃO
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA
MARINEIDE BARBOSA LIMA
SILVANA DOS SANTOS CARVALHO

.,.
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 17/05/2016.
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as quinze
horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos
de interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes
dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João
Assunção Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos e
em seguida fez a leitura da Convocação da reunião extraordinária CONVOCAÇÃO
PARA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DO CMS.

Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz,
de suas atribuições

legais, conferidas

A Mesa Diretora

Estado do Maranhão, no uso

pelo Regimento

Interno

Artigo 6, inciso I, resolve convocar uma reunião extraordinária
17/05/2016,
Imperatriz
Hospital
Imperatriz

às 16hOO, na sede do Conselho
para deliberarem

Municipal

do

Municipal

em seu
para dia

de Saúde de

sobre aprovação de recurso de custeio para o

de Imperatriz,

- MA, 16/05/2016.

através do Fundo Estadual de Saúde.

Após a leitura passou a palavra para a Assessora

de Planejamento Anne Danielle que explicou da urgência dessa apreciação pelo
Conselho de

Saúde,

considerando os

novos serviços que estão sendo

disponibilizados nas Redes de Assistência à Saúde neste Município de Imperatriz
e a necessidade de ampliação dos serviços respectivos em nosso Município, sugere
a apreciação pelo CMS do pleito junto à Secretaria de Estado da Saúde, referente à
liberação pontual de recursos Fundo a Fundo, no valor de R$ 3.000.000,00 para
custeio das atividades do Hospital Municipal de Imperatriz - Ma., CNES: 2456672.
Alguns Conselheiros fizeram uso da palavra dentre eles o Conselheiro Luiz Gonzaga
Correia Neto e Albane Freitas de Sousa a favor da deliberação. Em seguida o Sr.
Presidente do CMS João Assunção Martins colocou em apreciação, sendo aprovado
por unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a se tratar o
Presidente do CMS - João Assunção Martins, agradeceu aos Conselheiros pela sua
participação, quando deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes.
Imperatriz - Ma, 17 de maio de 2016.
ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO
DEUSILENE SOUSA MATOS
FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO

..
FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO CARLOS DE SOUSA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
MARINEIDE BARBOSA LIMA
SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 09/06/2016.
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no auditório
da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de interesse da saúde. Após
certificar-se

que o número de Conselheiros presentes dava quórum conforme assinaturas

constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção Martins, Presidente do CMS deu por
aberta a reunião saudando a todos. O Presidente fez a leitura da pauta: 1º Ponto - LEITURA
DAS ATAS ANTERIORES; 2º Ponto - COMISSÃO DE CONTRATOS; 3º Ponto - PRESTAÇÃODE
CONTAS CIST/CEREST; 4º Ponto -

COORDENAÇÃO DO DST-AIDS;

5º Ponto: AGENDA

PRESTADORES- TRÊS PODERES6º Ponto: INFORMES. Iniciou-se pelo 1º Ponto da pauta Leitura das duas últimas atas feita pelo Conselheiro lomar Mendes de Sousa que submetidas

à apreciação foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros presentes. Em seguida o
Sr. Presidente do CMS disse que a Secretária de Saúde indicou o nome de Oiama Luiz M.
Júnior e Itamar Batista para compor a comissão que fará análise sobre o cartão SUS. 2º
Ponto - COMISSÃO DE CONTRATOS. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva fez a leitura
do relatório contendo o nome de todos os contratos que foram feito pareceres e apreciados
por essa Comissão de Licitação e Contratos nesse período da última reunião até o presente
momento. Apresentou também cópia de todos os pareceres analisados pela comissão para
que os Conselheiros possam também ter acesso ao que esta sendo feito, conforme relação a
seguir: ADITIVO Nº: 05CONTRATO Nº: 119/2012CREDENCIAMENTO Nº: 037/2012PROCESSO
Nº: 31.01.4795/20120BJETO:

Contratação de Empresa DIAGSUL -INSTITUTO DE MEDICINA

à prorrogação do prazo de vigência contratual,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e com SUPRESSÃO
no valor de R$ 156.950,00 (cento e cinquenta e seis mil e novicentos e cinquenta reais) no
valor global do contrato. ADITIVO Nº: 05CONTRATO Nº: 119/2012CREDENCIAMENTO Nº:
DIAGNOSTICA LTDA-ME, pretende-se

037/2012PROCESSO

Nº:

31.01.4795/20120BJETO:

Contratação

de

Empresa

DIAGSUL

à prorrogação do prazo de
vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016
INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA-ME, pretende-se

e com

SUPRESSÃOno valor de R$ 156.950,00 (cento e cinquenta e seis mil e novicentos e

cinquenta

reais)

no valor global do contrato. Possibilidade. Licitude. Observância de

requisitos objetivos.

Lei Federal 8.666/93. CONTRATO Nº:

/2016DISPENSAPROCESSO

ADMIN Nº: 31.01.1008/2016DISPENSA Nº: 038/2016 OBJETO:execução de serviços médicos,
nas áreas de Otorrinolaringologia

a serem

realizados

por

profissionais

médicos

da

CONTRATADA, pela empresa INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C
CANGUSSU LTOA. Situação de emergência pendente de ser caracterizada de acordo
"AUSÊNCIA

DE PARTICIPANTES.". ADITIVO

Nº:

01CONTRATO

PRESENCIALNº: 155/2014PROCESSO Nº: 31.01.6657/20140BJETO:

Nº:

014/2015PREGÂO

Contratação de Empresa

JD AUTO PEÇASE SERViÇOSE LOCAÇÕESEIRELI,passando o termo de sua vigência para o dia

de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
ao valor global do contrato. ADITIVO Nº: 01CONTRATO Nº: 191/2014PREGÃO PRESENCIAL
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Nº: 124/2014PROCESSO Nº: 31.01.4078/20140BJETO:
PEÇAS LTOA, pretende-se

com vistas

à prorrogação

Contratação

de Empresa IAMAUTO

do prazo de vigência contratual,
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passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro

de

2016 e aditivo de valor

no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato.
ADITIVONº:02CONTRATONº:245/2014PREGÃOPRESENCIALNº:144/2014PROCESSO Nº:
31.01.5129/2014-10BJETO: prorrogação do contrato

da Empresa JJ COMÉRCIO E

DISTRIBUIDORALTDA-EPP,pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua
vigência para o dia 18 de novembro

de 2016 ADITIVO Nº: 01CONTRATO N°

082/2014PROCESSO N° 31.01. 1036/2014 REDENClAMENTO 001/20140BJETO: Contratação

de Empresa UNIÃO SINDICAL DE IMPERATRIZ - USI. pretende-se prorrogação do
prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ADITIVONº:
01CONTRATO Nº:

003/2015PREGÃO

PRESENCIAL Nº:

132/2014PROCESSO Nº:

31.01.5125/20140BJETO: Contratação de Empresa IAMAUTO PEÇASLTDA,consistente na
prestação de serviço de manutenção da frota da SEMUS, , pretende-se com vistas à
prorrogação do prazo de vigência contratual, passandoo termo de sua vigência para o dia 31
de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao
valor global do contrato. Possibilidade. Licitude. Observância de requisitos objetivos. Lei
Federal 8.666/93.

CONTRATO Nº:

/2016

DISPENSA PROCESSOADMIN

Nº:

31.01.1549/2016DISPENSA Nº: 043/2010BJETO: contratação de hospital privado para
realização, com utilização do espaço físico, medicamentos, instrumental e pessoal, aos
pacientes do Sistema Único de saúde (SUS),pela empresa HOSPITAL SANTA MONICA

LTOA

. ADITIVO

Nº:

02CONTRATO Nº:

152/2014PREGÃO PRESENCIAL Nº:

018/2014PROCESSONº: 14.001.0834/20130BJETO:Contratação de Empresa MEGATECNICA
INFORMATICALTDA-ME, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua
vigência para o dia 31 de dezembro
014/2015PREGÂO PRESENCIALNº:

de 2016. ADITIVO Nº: 01CONTRATO Nº:

155/2014PROCESSONº: 31.01.6657/20140BJETO:

Contratação de Empresa JD AUTO PEÇASE SERViÇOSE LOCAÇÕESEIRELI,pretende-se com
vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual, passandoo termo de sua vigência para
o dia 31 de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) ao valor global do contrato. CONTRATONº:

/2016 DISPENSAPROCESSO

ADMIN Nº: 31.01.6041/2016INEXIGIBILlDADENº: 009/20150BJETO:Contratação de serviços
médicos em regime de plantão de sobreaviso para atendimento das Urgênciase Emergência
e Avaliação Clinica, a seren realizados por profissionais médicos da CONTRATADA,com
especializaçãoem cirugia pediatria, aos pacientes do Sistema Único de Saúde(SUS),empresa

CIPIMP-CIRUGIA PEDIÁTRICA DE IMPERATRIZ LTOA. ADITIVO Nº: 03CONTRATO
Nº: 085/2013PROCESSONº: 31.01.2706/2012PREGÃONº:121/20120BJETO: Contratação de
Empresa SíNTESECOMERCIALHOSPITALARLTDA,de órtese, próteses e materiais especiais
(OPMS), para atender as necessidades do HMI e HII, pretende-se prorrogação do prazo,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. ADITIVO Nº:
03CONTRATO Nº:

282/2013PROCESSONº:31.01.0340/2013PREGÃOPRESENCIAL Nº

100/20130BJETO: Contratação de Empresa R. L. CRUZ GRÁFICA-ME, pretende-se
prorrogação do prazo, do termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
ADITIVONº:01CONTRATONº:002/2015PREGÃOPRESENCIALNº:120/2014PROCESSO Nº:
31.01.4076/2014-020BJETO: Contratação de EmpresaJJCOMÉRCIOE DISTRIBUIDORA
LTDA-
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EPP, consistente
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de serviços especializado

em lavagem

de veículos e

prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o
de dezembro de 2016. Possibilidade.ADITIVO Nº: 01CONTRATO Nº:

motocicletas,
dia

na prestação

pretende-se

035/2015PREGÃO

PRESENCIAL Nº:

002/2014PROCESSO

Nº:

31.01.7116/20140BJETO:

prorrogação do prazo,

Contratação de Empresa UNIFARDAS SPORT LTDA - ME, pretende-se
passando o termo de sua vigência para o dia 31
Nº: 31.01.2283/20160BJETO:

de dezembro de 2016.PROCESSO ADMIN

Consulta. TRANSLADO (ANA BENEVIDA DA CRUZ SANTOS) _

TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R C SERViÇOS FUNERÁRIOS pela
Administração

Pública. Possibilidade jurídica, exame de legalidade TRATAMENTO FORA DE

DOMiCíLIO (TFD).PROCESSOADMIN Nº: 31.01.1223/20160BJETO:

Consulta. TRANSLADO

(DAVI LUIZ DOS SANTOS PERREIRA)- TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa
R C SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração
legalidade

TRATAMENTO

31.01.709/20160BJETO:

FORA
Consulta.

DE

Pública. Possibilidade jurídica, exame de

DOMiCíLIO

TRANSLADO

(TFD).PROCESSO ADMIN

(CLAUDIO

ALVES

Nº:

GUIMARÃES)

-

TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R C SERViÇOS FUNERÁRIOS pela
Administração

Pública. Possibilidade jurídica, exame de legalidade TRATAMENTO FORA DE

DOMiCíLIO (TFD).PROCESSOADMIN NQ: 31.01.1210/20160BJETO:

Consulta. TRANSLADO

(LUIZ FERREIRA ROCHA) - TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R C
SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração
legalidade

TRATAMENTO

032/2015PREGÃO

Pública.

FORA DE DOMiCíLIO

PRESENCIAL Nº:

Possibilidade

jurídica,

(TFD).ADITIVO Nº:

002/2015PROCESSO

Nº:

exame

de

01CONTRATO Nº:

31.01.7116/20140BJETO

E EDITORA BRASIL LTOA-ME, pretende-se prorrogação do prazo,
passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.ADITIVO Nº:
02CONTRATO N° 034/2015 - SEMUS PROCESSON° 31.01.7116/2014
PREGÃOPRESENCIAL
N° 002/20150BJETO: Empresa MOTA BRINDES IND. E COMÉRCIO LTOA, pretendese prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de
Empresa GRÁFICA

2016ADITIVO

Nº: 04CONTRATO Nº:

Nº:168/20120BJETO:
carimbo,

118/2013PROCESSO Nº: 31.01.4650/2012PREGÃO

do prazo de RICARDOMÁXIMO PIRESDE MESQUITA para confecção de

chaves, abertura

de portas,

amolação

de tesouras

e alicates,

pretende-se

prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de
2016.

E sobre a questão

da insatisfação

crachás, sugere que o representante

de alguns conselheiros

com a confecção dos

da empresa MOTA BRINDES compareça na próxima

reunião para dar alguns esclarecimentos. 3º Ponto - PRESTAÇÃODE CONTAS CIST/CEREST.O
Sr. Presidente João Assunção Martins disse que a Coordenadora
Referência de Saúde do Trabalhador

do CEREST- Centro de

está viajando, por conta disso esse ponto fica para

próxima reunião. e 4º Ponto - COORDENAÇÃO DO DST-AIDS. O Sr. Presidente disse que foi
enviado ofício para a Coordenadora do DST- AIDS solicitando sua presença nessa reunião e
que o Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto também a convidou para esta reunião, mas,
mesmo assim ela não se faz presente e nem justificou a ausência. Em função disso pede para
os convidados falar o que está acontecendo no DST - AIDS. Com a palavra as Sras. Cristiane
Leão, Neuza Maria de Araújo, Doriedson Ribeiro, Ana Cleide Rebeca, Eva Pereira de Araújo e
Edileuza dos Santos Sousa, relataram

da situação de abandono

em que se encontra o
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DST/AIDS de Imperatriz,

falta de funcionários,

bioquímico, salas de atendimento
porque os profissionais

falta de médicos, falta de um profissional

médico com vazamentos, às vezes ficam sem se consultar

não querem mais atender da forma que está. Cadeiras acabadas,

muita sujeira por falta de zelador, banheiros interditados

sem condições de uso, estão sem

medicação há mais de quinze dias para as doenças oportunistas, cestas básicas faltando com
frequência e as que chegam não são suficientes para atender a demanda e por falta de vales
transportes

alguns colegas estão sem condições de continuar o tratamento,

lanche diário

para os pacientes

representante

da categoria Doriedson Ribeiro da Silva apresentou

denúncia

que foi

feita

que vão realizar

no Ministério

o tratamento.

Público do Estado.

e ainda falta o

Na oportunidade

o

ao CMS uma cópia da

52 Ponto:

AGENDA

DE

PRESTADORES- TRÊS PODERES.O Presidente do CMS João Assunção Martins fez um breve
relato de como está sendo apresentadas as agendas de atendimento

especializado, só nas

datas que os próprios profissionais escolhem isso tem feito com que uma aglomeração de
usuários

fiquem

lá desesperados

ultrassons. O Conselheiro

por atendimento

e sem conseguir.

A questão

dos

Hélio José Bertoldo da Silva sugere que se visite o Controle e

Avaliação, vê o que está sendo servido, depois analisar o contrato desses prestadores e vê se
está sendo cumprido, daí é que vamos verificar a organização dessas datas. Todos foram de
acordo com a proposta
dialogar

com

especializados,

do Conselheiro.

a Coordenadora
composta

Assunção Martins,

No momento

da Auditoria

dos seguintes

sobre

Conselheiros:

foi indicada a Comissão que vai
agenda
Albane

de consultas

e exames

Freitas de Sousa, João

lomar Mendes de Sousa e Hélio José Bertoldo

da Silva.

62 Ponto:

INFORMES.O Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto informa que na UBSda Vila Nova os
usuários estão saindo sem preservativos porque não tem cadastro, isso é demanda livre. O
Conselheiro Albane Freitas de Sousa disse que presenciou uma funcionária do Posto de
Saúde Milton Lopes adentrando a Unidade montada na moto para estacionar no pátio do
lado de dentro, e viu lá a reclamação dos usuários, pois se não permitem carrinho de bebê
dentro da UBS, porque então permitem entrada de moto correndo o risco de atropelar
alguém, já que tem um pátio do lado de fora para estacionamento e uma entrada livre ao
lado do posto? Observou também no estacionamento do Posto de Saúdede Nova Imperatriz
um motorista muito tempo deitado no banco do carro, com o ar ligado gastando
combustível. Que se veja como está a administração da frota. O Conselheiro lomar Mendes
de Sousa informou que os consultórios odontológicos estão sem atendimento por falta de
material de consumo, falta de material de limpeza, luvas e constatou pessoas saindo do
Bairro Ouro Verde por falta de anestésico, temos que ver o que está acontecendo, pois por
onde anda os consultórios estão sem material para extração. A Sra. Cristiane disse que
agendou uma extração de dente no CEOdo ParqueAnhanguera e ficou para ser atendida em
agosto. O Presidente do CMS - João Assunção Martins agradeceu aos Conselheiros e
Convidados pela sua participação, quando deu por encerrada os trabalhos da mesa da qual
foi lavrada a presente ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros
presentes. Imperatriz - Ma, 9 de junho de 20~
ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANTONIO RODRIGUES DA S. FILHO
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FRANCISCO DAS CHAGAS PACHEC
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
LlVIA Ma. DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE

LUIS GONZAGA CORREIA NETO
Ma. DIVINA SILVA REIS
MARIA ALMEIDA VARÃO
MARINEIDE BARBOSA LIMA
PAULA CRISTINA M. COELHO
RENATA HERNANDES LEAL
ROSEMAR MELO TELES
SILVANA CASTRO FERREIRA
SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 27/06/2016.
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos
de interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes
dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João
Assunção Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos e
em seguida fez a leitura da Convocação da reunião extraordinária CONVOCAÇÃO
PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMS. A Mesa Diretora do Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Regimento Interno em seu Artigo 6, inciso I, resolve convocar
_,

uma reunião extraordinária para dia 27/06/2016, às 15hOO,na sede do Conselho
Municipal de Saúde de Imperatriz para deliberarem sobre aprovação de recurso de
custeio para a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO SANTA RITA (UPA) de
Imperatriz, através do Fundo Estadual de Saúde no valor de R$ 2. 800.000,00). O
pleito junto à Secretaria de Estado da Saúde, referente à liberação pontual de
recursos Fundo a Fundo para a serem aplicados na ação de Assistência à Saúde,
na: UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA RITA - CNES: 7275099.
Em seguida feita leitura da Ata da reunião anterior pelo Conselheiro Hélio José
Bertoldo da Silva, e colocada em apreciação foi aprovada por unanimidade dos
Conselheiros presentes. O Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto solicita que as
denúncias registradas em Ata, sejam encaminhas a Secretária Municipal de Saúde
Dra. Conceição de Maria Soares Madeira. Com a palavra a Assessora de
Planejamento Anne Danielle Franco disse que já à algum tempo essa UPA está
pronta, mas não estava equipada. Disse ainda que o Deputado Marcos Aurélio
solicitou esses equipamentos junto ao Estado. O Estado se propôs ajudar com um
recurso no valor de R$ 2. 800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais)em 4
parcelas para custeio e tem um cheque liste para preparar a documentação até dia
vinte e nove do corrente mês, por conta disso solicitou essa reunião extraordinária.
O Prefeito Sebastião Madeira vai chamar os médicos, Enfermeiros e Técnicos de
Enfermagem do concurso e outros vai remanejar. Essa UPA é alvo da mídia, só que
as pessoas não têm nem noção do gasto para mantê-Ia, mas agora os
equipamentos já estão chegando e está quase tudo pronto para o funcionamento da
mesma. A ConselheiraLívia MariaDiasOliveiraBustamanteperguntoucomo é que vamos
manter essa UPA funcionando depois desses quatro meses. Anne Daniele Franco
respondeudizendo que depois de três a quatro meses o municípiovai solicitarjunto ao

-

;
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Ministério da Saúde a habilitação da UPA. O Conselheiro Itamar Batista da Cruz
disse que o atendimento da UPA vai ser vinte e quatro horas. O Conselheiro Hélio
José Bertoldo da Silva pede para que após noventa dias de funcionamento da UPA,
a gestão encaminhe um relatório ao CMS falando como está o atendimento, bem
como a relação de pessoal da mesma. Após todas as colocações, colocado em
votação foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes o recurso de
custeio para a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO SANTA RITA (UPA) de
Imperatriz, através do Fundo Estadual de Saúde Custeio, no valor de R$ 2.
800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). O Presidente do CMS João
Assunção Martins e o Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva solicitam do
representante da gestão presente nesta reunião o Sr. Itamar Batista da Cruz,
providencias no sentido de que os ofícios enviados sejam respondidos, que melhore
o acesso entre representante do Conselho de Saúde e Secretária de Saúde, as
resoluções sejam publicadas e devolvidas na secretaria do CMS e que a
coordenadora do DST - AIOS compareça na próxima reunião do Conselho para
esclarecer sobre algumas denúncias, tendo em vista que ela foi convocada para
reunião anterior e não veio e nem justificou a ausência. Disse ainda que este
colegiado é voluntário e tem sido parceiro da gestão. Na oportunidade o Assessor da
Secretária de Saúde o Sr. Adeilton Sousa da Silva foi convidado para ouvir as
queixas dos Conselheiros e o mesmo disse que vai tomar as devidas providências
para que os problemas citados sejam sanados. Houve uma longa discussão com
relação às Unidades de Saúde não estarem afixando em local visível a agenda de
marcação de consultas e exames para que o usuário fique informado. A Conselheira
Ana Cláudia disse que a Coordenação do SISREG tá passando as informações para
as Coordenadoras dos Postos, agora cabe as Diretoras das Unidades de Saúde
colocar esse anúncio para que os usuários tenham acesso às informações. Ficou de
se enviar ofício para a Secretária de Saúde no sentido de que os Coordenadores
dos Postos de Saúde comuniquem aos usuários com antecedência de 24 ou 48
horas as datas previstas para consultas e exames especializados, mediante
exposição na parte externa das Unidades de Saúde e solicitar a presença dos
Coordenadores: do DST -

AIOS, da Coordenadora da Saúde Bucal e a

Coordenadora do Controle e Avaliação e Auditoria do SUS, para se fazerem
presentes na reunião ordinária do CMS dia 14/07/16, às 14hOO,no auditório da
SEMUS, para dar alguns esclarecimentos. Nada mais havendo a se tratar o
Presidente do CMS - João Assunção Martins agradeceu aos Conselheiros pela sua
participação, quando deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente

.....:

.:

......

3
ata, que

após

sua

apreciaçao

será

assinada

Imperatriz - Ma, 27 de junho de 2016.
MARIA ALMEIDA VARÃO
LlVIA MA. DIAS O. BUSTAMANTE
DEUSILENE SOUSA MATOS
FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO
FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES ---4~~~~~~Ql.!;L-~~~:...J.?l~~
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
ANA CLAUDIA B. S. SILVA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
ANTONIO ESMÉRIO DE ALENCAR
SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
ROSEMAR MELO TELES

presentes.
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ATA DA SEXTA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS- CONSELHO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM
14/07/2016.

Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no
auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de interesse da
saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes apresentava quórum
conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção Martins,
Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos e agradecendo a presença
dos alunos do Curso de Enfermagem da UFMA, sob a Coordenação da Professora Stefanne
Dayane Freitas. Proposta de pauta: 1°Ponto: Leitura de Ata da reunião anterior; 2° Ponto:
Comissão de Licitação e Contratos -

(pareceres); 3° Ponto: Prestação de contas

CEREST/CIST; 4° Ponto: Relatório do SAMU - 192; 5° Ponto: Coordenações; 6° Ponto:
Incinerador e 7° Ponto: Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da pauta com a Leitura da Ata da
reunião anterior feita pelo Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves e submetida à
apreciação, foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 2° Ponto: Comissão
de Licitação e Contratos - (pareceres). O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva fez a
leitura dos processos que foram analisados pela Comissão de Licitação e Contratos no mês
de julho/2016 e trouxe o Contrato Dantas & Cavalcante LTDA para ser discutido por essa
plenária. O mesmo trata do contrato 178/2012, no valor de R$ 1.115,400,00 (hum milhão,
cento e quinze mil e quatrocentos reais). Após todas as observações foi

colocado em

apreciação e aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes os pareceres da
Comissão de Licitação e Contratos conforme listagem a seguir:

ADITIVO N°: 05 CONTRATO N°: 119/2012 CREDENCIAMENTO N°: 037/2012 PROCESSO
N°:

31.01.4795/2012

OBJETO:

Empresa

DIAGSUL

-INSTITUTO

DE

MEDICINA

DIAGNOSTICA LTDA-ME, prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo
de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e com SUPRESSÃO no valor de R$
156.950,00 (cento e cinquenta e seis mil e novicentos e cinquenta reais) no valor global do
contrato.

CONTRATO N°: _----:/2016

DISPENSA PROCESSO ADMIN N°: 31.01.1008/2016

DISPENSA N°: 038/2016 OBJETO: execução de serviços médicos, nas áreas de
Otorrinolaringologia -empresa INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C CANGUSSU
LTDA. Situação de emergência pendente de ser caracterizada de acordo "AUSÊNCIA DE
PARTICIPANTES.".
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ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 014/201 PREGÃO PRESENCIAL N°: 155/2014
PROCESSO N°: 31.01.6657/2014 OBJETO: Contratação de Empresa JD AUTO PEÇAS E
SERViÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de
dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor
global do contrato.

ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 191/2014

PREGÃO PRESENCIAL N°: 124/2014 .

PROCESSO N°: 31.01.4078/2014 OBJETO: Contratação de Empresa IAMAUTO PEÇAS
LTDA, prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo de sua vigência para
o dia 31 de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) ao valor global do contrato.

ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°: 245/2014 PREGÃO PRESENCIAL N°: 144/2014
PROCESSO N°: 31.01.5129/2014-1 OBJETO: prorrogação do contrato da Empresa JJ
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, pretende-se prorrogação do prazo, passando o
termo de sua vigência para o dia 18 de novembro de 2016

ADITIVO

N°:

01

CONTRATO

N°

082/2014

PROCESSO

N°

31.01.

1036/2014

REDENCIAMENTO 001/2014 OBJETO: Contratação de Empresa UNIÃO SINDICAL DE
IMPERATRIZ - USI. pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência
para o dia 31 de dezembro de 2016.

ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 003/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 132/2014
PROCESSO N°: 31.01.5125/2014 OBJETO: Contratação de Empresa IAMAUTO PEÇAS
LTDA, consistente na prestação de serviço de manutenção da frota da SEMUS, , pretendese com vistas à prorrogação do prazo de vigência contratual, passando o termo de sua
vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) ao valor global do contrato.

CONTRATO N°: _---'/2016

DISPENSA

PROCESSO ADMIN N°: 31.01.1549/2016

DISPENSA N°: 043/2016 OBJETO: contratação de hospital privado para realização, com
utilização do espaço físico, medicamentos, instrumental e pessoal, aos pacientes do
Sistema Único de saúde (SUS), pela empresa HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

ADITIVO N°: 02 CONTRATO N°: 152/2014 PREGÃO PRESENCIAL N°: 018/2014
PROCESSO N°: 14.001.0834/2013 OBJETO: Contratação de Empresa MEGATECNICA
INFORMATICA LTDA-ME, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua
vigência para o dia 31 de dezembro de 2016.
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ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 014/2015 PREGÂO PRESENCIAL N°: 155/2014
PROCESSO N°: 31.01.6657/2014 OBJETO: Contratação de Empresa JD AUTO PEÇAS E
SERViÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, pretende-se com vistas à prorrogação do prazo de
vigência contratual, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016 e
aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato.

_----'/2016

DISPENSA PROCESSO ADMIN N°: 31.01.6041/2016

INEXIGIBILlDADE N°: 009/2015 OBJETO: Contratação de serviços médicos em regime de
plantão de sobreaviso para atendimento das Urgências e Emergência e Avaliação Clinica,
empresa CIPIMP-CIRUGIA PEDIÁTRICA DE IMPERATRIZ LTDA.

ADITIVO N°: 03 CONTRATO N°: 085/2013 PROCESSO N°: 31.01.2706/2012 PREGÃO
N°:121/2012 OBJETO: Contratação de Empresa SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA, de órtese, próteses e materiais especiais (OPMS), para atender as necessidades do
HMI e HII, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia
31 de dezembro de 2016.

ADITIVO N°: 03 CONTRATO N°: 282/2013 PROCESSO N°: 31.01.0340/2013 PREGÃO
PRESENCIAL N° 100/2013 OBJETO: Contratação de Empresa R. L. CRUZ GRÁFICA-ME,
pretende-se prorrogação do prazo, do termo de sua vigência para o dia 31 de dezembro de
2016.

ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 120/2014
PROCESSO N°: 31.01.4076/2014-02 OBJETO: Contratação de Empresa JJ COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, consistente na prestação de serviços especializado em
lavagem de veículos e motocicletas, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo
de sua vigência para o dia 31 de dezembro de 2016. Possibilidade.

ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 035/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 002/2014
PROCESSO N°: 31.01.7116/2014 OBJETO: Contratação de Empresa UNIFARDAS SPORT
LTDA - ME, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia
31 de dezembro de 2016.

PROCESSO ADMIN

N°: 31.01.2283/2016 OBJETO: Consulta. TRANSLADO (ANA

BENEVIDA DA CRUZ SANTOS) - TRATAMENTO FORA DE DOMiCiLIO (TFD);

pela

empresa R C SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração Pública. Possibilidade jurídica,
exame de legalidade TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD).
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PROCESSO ADMIN N°: 31.01.1223/2016 OBJETO: Consulta. TRANSLADO (DAVI LUIZ
DOS SANTOS PERREIRA) - TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R
C SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração Pública. Possibilidade jurídica, exame de
legalidade TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD).

PROCESSO ADMIN N°: 31.01.709/2016 OBJETO: Consulta. TRANSLADO (CLAUDIO
ALVES GUIMARÃES) - TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R C
SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração Pública. Possibilidade jurídica, exame de
legalidade TRATAMENTO FORA DE DOMiCiLIO (TFD).

PROCESSO ADMIN

N°: 31.01.1210/2016 OBJETO: Consulta. TRANSLADO (LUIZ

FERREIRA ROCHA) - TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD); pela empresa R C
SERViÇOS FUNERÁRIOS pela Administração Pública. Possibilidade jurídica, exame de
legalidade TRATAMENTO FORA DE DOMiCíLIO (TFD).

ADITIVO N°: 01 CONTRATO N°: 032/2015 PREGÃO PRESENCIAL N°: 002/2015
PROCESSO N°: 31.01.7116/2014 OBJETO Empresa GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDAME, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de
dezembro de 2016.

ADITIVO N°: 02 CONTRATO N° 034/2015 - SEMUS

PROCESSO N° 31.01.7116/2014

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 OBJETO: Empresa MOTA BRINDES IND. E
COMÉRCIO LTOA, pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência
para o dia 31 de dezembro de 2016.

ADITIVO N°: 04 CONTRATO N°: 118/2013 PROCESSO N°: 31.01.4650/2012 PREGÃO
N°:168/2012 OBJETO: do prazo de RICARDO MÁXIMO PIRES DE MESQUITA para
confecção de carimbo, chaves, abertura de portas, amolação de tesouras e alicates,
pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31 de
dezembro de 2016. 3° Ponto: Prestação de contas CEREST/CIST. O Sr. Presidente disse
que esse ponto ficará para próxima reunião, haja vista a mudança de Coordenação do
CEREST. Com a palavra a nova Coordenadora do CEREST, Dalvenira Rodrigues Mendes,
se apresentou e disse que na próxima reunião vai fazer a prestação de contas. O
Conselheiro Hélio France Sena Santos pediu para ser feito um revezamento na
Coordenação da CIST, entre Titular e Suplente. E na oportunidade indica o seu Suplente
João Carlos de Sousa para assumir a CIST como titular. Todos os Conselheiros presentes
foram de acordo. 4° Ponto: Relatório do SAMU - 192. O Sr. Presidente do CMS, João
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Assunção Martins informou que o mesmo não será apresentado hoje em função da falta de
processos para serem analisados pela Comissão de Fiscalização. 5°Ponto: Coordenações.
Registramos

a presença das Coordenadoras:

Auditoria: Sra. Arissane de Sousa Falcão;

Saúde Bucal: Dra. Célia Noronha e DST/AIDS: Sra. Ana Flávia. A primeira a ser ouvida foi a
Dra. Célia Noronha, onde o Sr. Presidente João Assunção Martins falou das reclamação dos
usuários com relação ao atendimento odontológico nas UBS - Unidades Básicas de Saúde
e nos CEO's - Centros Especializados
Anhanguera.

de Odontologia

dos Três Poderes e do Parque

Com a palavra Dra. Célia Noronha falou que a falta de material é por conta da

licitação não concluída. Essa situação não é só aqui em Imperatriz. Afirma que todos os
CEO's estão funcionando,

somente o CEO dos Três Poderes ficou alguns dias parado por

falta de água, mas já está regularizado o atendimento. Em todos os Postos tem Dentistas
atendendo.

O Conselheiro

procedimentos

Hélio

José

Bertoldo

não está sendo realizados

da Silva

disse

por falta de material

que

a maioria

odontológico.

dos

A Sra.

Cristiane Leão Marinho, usuária especial disse que há três anos faz tratamento no CEO do
Parque Anhanguera

e agora recentemente teve que extrair seu dente (canal) por conta da

demora no atendimento. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa pede para que a Comissão
de Acompanhamento

da Rede faça visita aos pacientes atendidos nos CEO's dos Três

Podres e Parque Anhanguera
alguns tratamentos.

para ver o nível de satisfação dos usuários e acompanhar

Após todas as colocações ficou do Presidente do CMS enviar ofício

para a Coordenadora

da Saúde Bucal, Dr. Célia Noronha solicitando relação com nome e

endereço dos pacientes (dos últimos três meses)

do CEO que estão em atendimento. Foi

questionado também sobre alguns atendimentos que deveriam ser atendidos nas UBS's e
estão sendo encaminhados

para a urgência do Hospital Municipal. Dr. Célia Noronha disse

que realmente tem alguns dentistas que estão encaminhando

pacientes para a urgência,

simplesmente porque não querem atender. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse
que devemos juntar as duas comissões de Rede e de Fiscalização e ver porque as pessoas
não estão sendo atendidas. O Conselheiro Antônio Rodrigues da Silva Filho fez um breve
comentário do relacionamento
saúde, que não é aberta.
Coordenação

da Coordenadora

da Saúde bucal com os profissionais de

O Sr. Presidente comentou que encaminhou documentos para a

da auditoria solicitando

alguns esclarecimentos,

mas quem veio foi o Sr.

Bruno que ficou de encaminhar o relatório da auditoria e até o momento não veio. Com a
palavra para a Coordenadora
ausência

na reunião

anterior

da Auditoria, Sra. Arissane de Sousa Falcão justificou sua
e disse que o relatório

não foi enviado

porque estava

incompleto. Com relação a fila nos dias de marcação de exames, disse que no primeiro dia
realmente a confusão é grande, mas que todo mês é pensado uma estratégia para tentar
atender os usuários. A Sra. Eva Pereira de Araújo, disse que nas recepções das Unidades
de Saúde as informações

não estão sendo repassadas, os servidores não informam nada

relacionado a marcação de exames, por isso todos vão num só dia. O Conselheiro Hélio
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José Bertoldo da Silva disse que é muito ruim a pessoa entrar na fila sem saber se seu
exame ou consulta vai ser atendido naquele dia.

O Sr. Presidente do CMS apresentou

a

Coordenadora do DST/AIDS Sra. Ana Flávia de Alencar Moura, que já tinha sido convidada
anteriormente

e a mesma

não veio e nem justificou

sua ausência,

por conta disso

solicitamos novamente sua presença para que a mesma faça alguns esclarecimentos

com

relação a denúncias chegada a esse Conselho de Saúde de que o DST, está abandonado,
os usuários não estão sendo atendidos a contento e em seguida franqueou a palavra aos
demais. Onde fez uso da palavra o Sr. Doriedson

Ribeiro presidente

do RNP+

e os

convidados Eva Pereira de Araújo, Cristiane Leão e Edileusa dos Santos Sousa

disseram

que estão insatisfeitos

como: falta de medicamentos

antivirais,

de médico

e outros

falta

de

cestas

atendimentos
Alencar

com alguns atendimentos

básicas,

CD4,

limpeza,

sala

com

vazamento

que antes tinha e agora não tem mais. A Sra. Coordenadora

Moura disse que com relação a falta de

responsabilidade

medicamentos

Ana Flávia de

antivirais,

isso é de

da Atenção Básica, e a falta de CD4 e Cestas básicas, é por conta da

licitação que não foi concluída.

6°Ponto: Incinerador.

O Conselheiro Hélio José Bertoldo

da Silva disse que só esse contrato gasta um valor muito alto e questiona

porque o

município não instala seu próprio incinerador. A Comissão liberou o parecer desse contrato
porque não temos onde jogar o lixo. Mas sugere que se tome iniciativa em vez de pagar
mais de um milhão de reais em coleta de lixo. Após várias colocações o Sr. Presidente do
CMS, João Assunção Martins propõe recomendar o município a viabilizara elaboração de
um projeto para a construção de um incinerador público o que foi colocado em votação e foi
aprovado

por unanimidade

público. 7°Ponto:

Informes.

dos Conselheiros
O Conselheiro

existem três eletrocardiograma

presentes

a proposta

de um incinerador

Hélio José Bertoldo da Silva informou que

no município, um funcionando no Centro de Especialidades,

um quebrado no Posto de Saúde Milton Lopes e outro sem funcionamento

no Posto de

Saúde da Vilinha. Na UBS do Milton Lopes o eletro está sem funcionamento

porque o ar

condicionado

não está funcionando

e até o momento não foi tornado, providências.

Está

sendo visto carros da SEMUS passeando por aí nos finais de semana, que o Coordenador
da frota tenha maior controle com os carros da SEMUS. O Conselheiro Franklin Roosevelt
Marinho Chaves informa que recebeu visita do Ministério da Saúde que esteve visitando
alguns leitos de UTI's que estavam cadastrados na Rede de Urgência e Emergência e ver
como estava o funcionamento

do SAMU. Foi constatado que a UPA Estadual não estava

funcionando

como

pois

restabelecido

o funcionamento

ambulâncias

deveria,

não

recebia

pacientes

levados

pelo

SAMU.

da UPA para receber os pacientes levados pelo

Foi

SAMU e

de outros municípios. A Sra. Floraci Maria da Silva Lima, membra da CIST,

pede ao Conselho que ajude a CIST a desenvolver suas atividades, pois temos um trabalho
muito grande para fazer e cumprir tarefas.

Foi questionado também o SAMU não levar

pacientes para hospital particular. Teve que usar a influência de amigos para resolver uma

~

..
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situação. O Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, Coordenador do SAMU disse
que a Portaria 2048 diz que o SAMU faz atendimento do paciente na sua residência e a
porta de entrada é o serviço público. O Presidente do CMS - João Assunção Martins, mais
uma vez franqueou a palavra, o que ninguém mais fez uso da mesma, e como nada mais
havia a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua participação,
quando deu por encerrada os trabalhos da mesa às dezessete horas, da qual foi lavrada a
presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes.
Imperatriz - Ma, 14 de julho de 2016.

ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA
ANTONIO RODRIGUES DA S. FILHO
DEUSILENE SOUSA MATOS
FRANCISCO DAS CHAGAS PACHEC
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
FRANKLIN ROOSEVELLT M. CHAVES
FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO
IZABEL CRISTINA L. SILVA
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO BATISTA LIMA
JOÃO CARLOS DE SOUSA
Ma. TAMAR TORQUATO SOUSA
MARINEIDE BARBOSA LIMA
RENATA HERNANDES LEAL
SILVANA CASTRO FERREIRA
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ATA DA SÉTIMA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS-

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ
- MARANHÃO, EM 11/08/2016.
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no
auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de interesse
da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava quórum
conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção Martins,
Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos os presentes. Leitura
da pauta: 1° Ponto: Leitura de Ata;
(pareceres); 3° Ponto:

2° Ponto: Comissão de Licitação e Contratos -

Prestação de contas CEREST/CIST; 4° Ponto: Relatório do

Primeiro Quadrimestre/2016 e 5° Ponto: Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da pauta
com a Leitura da Ata da reunião anterior, feita pelo Conselheiro Hélio José Bertoldo,
que

submetida à apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros

presentes. 2° Ponto: Comissão de Licitação e Contratos - (pareceres). Com a palavra
o Presidente dessa Comissão Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva fez a leitura
dos processos
ADITIVO

que foram analisados pela Comissão de Licitação e Contratos.

N°: 01

contrato

credenciamento n°. 001/2015

nO: 078/2015

processo

nO: 31.01.1735/2015

inexigibilídade n": 004/2015 objeto: contratação de

empresa prestadora de serviços médicos de ortopedia pela empresa hope clínica Itda,
pretende-se prorrogação do prazo, passando o termo de sua vigência para o dia 31
de dezembro de 2016.

ADITIVO N°: 02 contrato nO:086/2014 pregão presencial

n'': 046/2014 processo nO:31.01.0709/2014 objeto: contratação de empresa centro
de diagnósticos de imperatriz- cdi, pretende-se prorrogação do prazo, passando o
termo de sua vigência para o dia 27 de maio de 2017.
040/2015 processo nO: 31.01.7880/2014

ADITIVO N°: 02 contrato n":

pregão nO 006/2015

objeto:

empresa

hidrozon comércio e serviços Ltda - me para prestação de serviço de instalações de
centrais de ar, pretende-se, com o presente termo aditivo, o acréscimo de 25% (vinte
e cinco por cento) ao valor global do contrato. E caso algum conselheiros tenha
alguma dúvida com relação aos contratos, os mesmos estão na sala do CMS para
quaisquer esclarecimentos. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa quer saber se
passou por essa comissão o contrato que trata das academias. O mesmo disse que a
academia tem uma tenda e não recorda que a locação de tendas tenha sido
apreciada pelo plenário do CMS. Após vários questionamentos, ficou do Assessor

.,r
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Jurídico do CMS, Dr. Glebson Lessa ver com a Sra. Roseles responsável pelo setor
de contratos, mais detalhes sobre esse ponto em questão. A Conselheira Oeusilene
Sousa Matos, representante da gestão, disse que as academias recebem um custeio
mensal, só não sabe se as tendas foram alugadas com esse recurso. Em seguida foi
colocado em apreciação os pareceres da Comissão de Licitação e Contratos, que foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes.

3° Ponto: Prestação de

contas CEREST/CIST; Com a palavra para a Coordenadora do CEREST, Oalvenira
Mendes informou que houve um problema com o computador do CEREST onde
estava registrado todas as informações do Primeiro Quadrimestre, inclusive o relatório
já pronto para esta apresentação. Falou também da questão das viagens via terrestre
e acha viável que seja disponibilizada pela gestão passagens aérea. O Conselheiro
Hélio José Bertoldo da Silva parabenizou a Sra. Oalvenira Mendes, porque mesmo
sem estar com o relatório em mãos, se fez presente ao chamado do CMS. 4° Ponto:
Relatório do Primeiro Quadrimestre/2016. Com a palavra a Conselheira Oeusilene
Sousa Matos, representante da gestão, passou aos Conselheiros um resumo
contendo as ações da SEMUS para que todos pudessem acompanhar a
apresentação do Relatório do Primeiro Quadrimestre/2016. Após uma breve
explanação onde foi falado também da melhoria na infraestrutura e ambiência das
Unidades Básicas de Saúde através de reformas, capacitação e outras. O
Conselheiro Itamar Batista da Cruz informou que o SIOPS já estava pronto e que a
questão do atraso foi com a máquina do SIOPS que estava em manutenção para
transmissão. Após toda apresentação, vários Conselheiros fizeram uso da palavra,
inclusive o Conselheiro Antônio Rodrigues da Silva Filho que questionou que a ~
Coordenadora da Saúde Bucal deveria ter acompanhado o processo de licitação e ~~
isso ela não fez, por isso o serviço ficou prejudicado. O Sr. Presidente falou mais uma ~
vez da necessidade de uma CPL própria da saúde. O Conselheiro Hélio José Bertoldo
da Silva observou no relatório que o valor aplicado para os dois CEO's - Centro de
Especialidades Odontológicas funcionar é muito pouco, mas o que o intriga é que
mesmo assim com todas as dificuldades a Coordenadora do Saúde Bucal Ora. Célia
Noronha vive dizendo que está tudo bem, mas o relatório do CEO apresentado aqui,
não está nada bem, não estão tendo condições de trabalhar. 5° Ponto: Informes. O Sr.
Presidente do CMS, João Assunção Martins informou que esteve com o Promotor de
Justiça e na conversa o mesmo quis saber sobre o Relatório do Primeiro

Quadrimestre/2016
e que já foirespondidoe ped;:esentante

d;~~')
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Batista da Cruz e controlador do Município, convide o CMS através de ofício para a
apresentação do Relatório na Câmara Municipal. O Conselheiro lomar Mendes de
Sousa informa que na apresentação do relatório do Primeiro Quadrimestre percebeu
que a quantidade de atendimentos educativos na saúde bucal é muito pequena em
consideração ao número de profissionais existentes. O mesmo número de
atendimentos da Atenção Especializada é o mesmo da Atenção Básica. Poucas
visitas domiciliares/mês e isso são atividades essenciais na Atenção Básica, em
comparação com a Atenção Especializada. A exemplo a exodontia que eles fazem é
pouca, porque as extrações estão sendo feitas no plantão do Hospital Municipal.
Falou também que a questão de ambiência é tudo que favorece ao melhor
atendimento e a que a ambulância também envolve o atendimento. O Conselheiro
Itamar Batista da Cruz disse que vamos melhorar isso no próximo relatório e frisou
que no relatório passado era para os Conselheiros levarem para casa, analisarem os
pontos observados para que no próximo relatório fossem corrigidos. O Conselheiro
Hélio José Bertoldo da Silva, sugere que o próximo relatório seja analisado pela
Comissão de fiscalização e emitido parecer para análise da plenária, isso facilitará o
processo de apreciação. O Conselheiro lomar Mendes de Sousa sugere que se
aprove esse relatório com as ressalvas de que o próximo relatório quadrimestral
esses pontos aqui questionados, sejam sanados. Em seguida o Sr. Presidente
colocou em apreciação o Relatório do Primeiro Quadrimestre/2016, referente aos
meses de janeiro, fevereiro, março e abrill2016 com as observações feita pelo
Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva de que no próximo relatório seja analisado
pela Comissão de Fiscalização com emissão de parecer para esse plenário, o que foi
aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes. 5° Ponto: Informes. O Sr. ~
Presidente do CMS informou do ofício encaminhado à Coordenadora do Centro de

~

Saúde Três Poderes sobre a questão de cirurgias oncológicas, conversou com a ~
Secretária de Saúde Ora. Conceição de Maria Soares Madeira e a Coordenadora do
Programa da Mulher e disseram que o cirurgião já foi contratado. Tem portaria do
Ministério da Saúde que diz que com sessenta dias, o paciente já tem que ser iniciado
o tratamento. Discorreu com o Ministério Público sobre isso e aguarda do Hospital
Municipal um relatório dos pacientes de outros municípios atendidos aqui e enquanto
isso seus municípios recebem o dinheiro e não atendem. Pede a comissão de
Acompanhamento da Rede para fazer uma visita nas Unidades de Saúde da Vilinha e
Parque Amazonas. A Coordenadora do CEREST, Dalvenira Mendes, convida a todos
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os Conselheiros a participarem do Segundo Seminário de Saúde do Trabalhador que
acontecerá nos dias 30 e 31/08/2016 para os quarenta e dois municípios da regional
de saúde. O Conselheiro Itamar Batista da Cruz comentou que o município tá tendo
muito gasto com ordem judicial O Presidente do CMS - João Assunção Martins, mais
uma vez franqueou a palavra, o que ninguém mais fez uso da mesma, e como nada
mais havia a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua
participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa às dezessete horas, da
qual foi lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos
Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma, 11 d
ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANA CLÁUDIA BRAGA S. SILVA
ANTONIO ESMÉRIO DE ALMEIDA
ANTONIO RODRIGUES DA S. FILHO
DEUSILENE SOUSA MATOS
DORIELTON PEREIRA XAVIER
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO CARLOS DE SOUSA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
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ATA DA OITAVA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 08/09/2016.

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, as
quinze horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para
tratarem assuntos de interesse da saúde. Após certificar-se que o número
de

Conselheiros

presentes

dava

quórum

conforme

assinaturas

constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção Martins, Presidente
do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos os presentes e em
seguida fez a leitura da proposta de pauta: 1° Ponto: Leitura de Ata da
reunião anterior; 2° Ponto: LOA - Lei Orçamentária Anual, 3° Ponto:
Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da pauta com a Leitura da Ata da
reunião anterior, feita pelo Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva, que
submetida à apreciação foi aprovada com ressalvas por unanimidade dos
Conselheiros presentes. 2° Ponto: LOA - Lei Orçamentária Anual. O Sr.
Presidente do CMS João Assunção Martins passou a palavra para a Sra.
Samara, Auditora

da

Controladoria e Técnica

responsável pela

elaboração do orçamento que entregou aos Conselheiros presentes
cópias dos dados financeiros e iniciou fazendo uma breve explanação
sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual que é quem faz o detalhamento
de como vai ser feito os gastos. Os valores estão separados por
secretaria e essa audiência aqui no Conselho é para que todos observem
como estão sendo distribuídos esses programas em ações. Essa é a
forma como esses dados vão chegar à comunidade. Com a palavra o
Conselheiro Itamar Batista da Cruz disse que cada gestor tem a missão
de fazer o PPA - Plano Plurianual 2017 - 2020 e que deverá ser
reavaliado anualmente para que os serviços continuem. Às vezes uns
programas são extintos e outros acrescentados e que as Planilhas da
LDO estão sendo atualizadas. Disse ainda que o município está tendo

"
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muito gasto com ordem judicial e esteve com Dr. Joaquim, juiz da
Fazenda Pública e o mesmo está com a sala cheia de processos, e
solicitou do Controlador do Município todas as portarias dos programas,
inclusive as que já foram entregues e o mesmo já observou que por
qualquer coisa as pessoas estão recorrendo à justiça, não querem mais
enfrentar fila. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva pediu alguns
esclarecimentos

sobre

a

questão dos valores

diferenciados. O

Conselheiro Itamar Batista disse que é por conta de alguns recursos que
são estimados e outros não são pra todos os anos e tem em média 5%
de reajustes para 2017.

Ao final da apresentação da LOA - Lei

Orçamentária Anual ficou do Conselheiro Itamar Batista da Cruz enviar ao
CMS o QDD - Quadro de Detalhamento de Despesas.

3° Ponto:

Informes. A Secretária do Conselho Municipal de Saúde e os
Conselheiros: Deusilene Matos, Albane Freitas e Paula Cristina que
participaram da 20° Plenária Nacional de Conselheiros de Saúde em
Brasília - DF fizeram uma breve explanação, iniciando pela Plenária
Regional de Conselheiros que aconteceu dia 10/08/2016, na Gerencia
Regional com a presença do Sr. Antônio Pereira, Coordenador da
Comissão de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde do CES - Ma., ~
que teve como finalidade a articulação e integração entre os Conselhos, ~
monitoramento das propostas e incentivar os conselheiros a estarem
acompanhando as reuniões do Conselho Estadual de Saúde. Foi falado
também que provavelmente ainda este ano vai ter um encontro para as
secretárias dos CMS's. Na Plenária Nacional foi feito um manifesto em
defesa do SUS, a PEC 241/2016 foi o principal ponto de debate, por
conta de congelar os gastos públicos por vinte anos, sem levar em conta
o crescimento e o envelhecimento populacional. Com essa aprovação a
saúde sofrerá com aumento de doenças e mortes. Não devemos admitir
retrocesso. A Secretária do CMS Eldinar Abade fez a atualização do
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SIACS - Sistema de Atualização dos Conselhos. Apresentaram também
dois ofícios circulares: o primeiro de nO 157/SE/CNS/GM/MS, do
Conselho Nacional de Saúde, datado de 31/08/16, informando da
aprovação da Resolução nO 535, referente ao Regimento da 1a
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que se encontra em
processo de homologação.

O segundo ofício circular de nO 754/

SE/CNS/GM/MS, trata dos encaminhamentos que foram aprovados na
20° Plenária Nacional de Conselhos de Saúde sob o tema: "O SUS do
tamanho da necessidade do povo brasileiro" que aconteceu nos dias 24 e
25/08/16, em Brasília - DF. O Sr. João Assunção Martins, presidente do
CMS informa que encaminhou ofício ao Setor de RH da SEMUS
solicitando a relação de todos os dentistas quer concursados, quer
contratados.

Informou também da fiscalização da Comissão de

Acompanhamento da Rede nos Postos de Saúde da Cafeteira, Recanto
Universitário, Parque Amazonas e Maria Aragão. No Posto Vila Cafeteira
observaram que a coordenadora não estava no momento e segundo o
Enfermeiro que se encontrava no momento, disse que não tinha previsão
dela vir ao Posto de Saúde no período da manhã. E no decorrer da
fiscalização a Coordenadora ligou perguntando se havia necessidade
dela vir conversar com os Conselheiros, sendo que o Sr. João Assunção
Martins, Presidente do CMS disse que não havia mais necessidade, pois
já estavam de saída. Estamos indo in loco verificando as denúncias, pois
essa é nossa obrigação. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa
apresentou o Sr. Miguel Alves Carvalho, residente e domiciliado nesta
cidade de Imperatriz, na Rua Sousa Lima, 1353, fone 99159-9203, no
Bairro Vilinha, o mesmo fez uso da palavra e relatou da dificuldade para
fazer uma cirurgia para retirada de um corpo estranho. Já fez os exames
pré-operatórios mais de uma vez, percorre todos os caminhos e quando
chega ao HMI - Hospital Municipal de Imperatriz vence os exames e é
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obrigado a voltar e refazer tudo de novo, mas quando chega ao HMI, para
realização da cirurgia os exames estão tudo vencido novamente. Pede
ajuda do CMS para resolver essa situação. O Sr. Presidente do CMS,
apresentou o ofício nO18/16, datado de 5 de setembro do corrente ano,
do LABOR - Laboratório de Análises, assinado pela Ora. Maria Clarine
Souza Mendes, falando da visita técnica do CMS em seu laboratório e
explicou que no dia da visita duas de suas funcionárias haviam faltado,
uma estava doente e a outra acompanhando sua mãe de 85 anos na
UPA. E comunicou que em breve estará mudando para melhores
instalações na Rua Godofredo Viana, 465 a fim de proporcionar maior
conforto e agilidade no atendimento ao usuário do SUS. O Conselheiro
Albane Freitas de Sousa quer saber da construção da academia da
Vilinha e da Praça União, pois as mesmas já eram para estarem prontas.
A Conselheira Oeusilene Matos disse que o maior problema dos entraves
foi por conta da CPL - Comissão de Processos e Licitação que não
analisava os processos como um todo para dizer o que estava faltando
de uma só vez. A Academia da Praça União retornou as atividades, a da
Vilinha e Conjunto Vitória estão para licitação. A Técnica de Edificações
Mariane de Moura foi convidada a fazer alguns esclarecimentos, onde
disse que no Parque Alvorada II, precisa fazer algumas adequações visto
que no meio da praça existe um quiosque o que é um entrave e dificulta a
liberação para a empresa dar início à obra. O dono do quiosque disse
que a Secretaria de Meio Ambiente solicitou sua saída, mas ele não tem
como sair de lá, daí o Engenheiro marcou uma reunião com o dono do
quiosque e só depois é que vão resolver essa situação. O Conselheiro
Luiz Gonzaga Correia Neto disse que a comunidade não pode ser
prejudicada só porque uma pessoa tem um bar no meio da praça e não
quer sair do local. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva pede para
o Conselho verificar a situação funcional da UPA do Bairro São José.

...
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Acha que tem excesso de funcionários e quer saber quem são os
mesmos. Que se envie ofício a SEMUS solicitando essas informações. O
Presidente do CMS - João Assunção Martins, mais uma vez franqueou a
palavra, o que ninguém mais fez uso da mesma, e como nada mais havia
a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua
participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa às
dezessete horas, da qual foi lavrada a presente Ata, que após sua
apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma,
8 de setembro de 2016.
ALBANE FREITAS DE SOUSA
MARIA DE FÁTIMA LIMA
LíVIA MARIA D. OLIVEIRA BUSTAMANTE
DEUSILENE SOUSA MATOS
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO CARLOS DE SOUSA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
Ma. DIVINA SILVA REIS
MARIA ALMEIDA VARÃO
MARINEIDE BARBOSA LIMA
ISABEL CRISTINA LEAL DA SILVA
FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO
ELlZABETH RODRIGUES LIMA

..;;;..j;~~~~

....................._

_

1/5

ATA

DA

NONA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

CMS-

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ MARANHÃO, EM 05/10/2016.
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas, no auditório da
SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de interesse da saúde. Após certificar-se
que o número de Conselheiros presentes dava quórum conforme assinaturas constantes no livro de
presença, o Sr. João Assunção Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a
todos os presentes. Foi justificada a ausência da Conselheira Lívia Maria Bustamante O. Dias. Leitura
da pauta: 1° Ponto: Leitura de Ata da reunião anterior; 2° Ponto: Pareceres da Comissão de Licitação e
Contratos; 3° Ponto: Relatório do 2° Quadrimestre de 2016 e 4° Ponto: Informes. Iniciou-se com o 1°
Ponto da pauta, leitura da Ata da reunião anterior, feita pelo Conselheiro Hélio José Bertoldo, que
submetida à apreciação foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes.

2° Ponto:

Pareceres da Comissão de Licitação e Contratos. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva fez a
leitura dos contratos que foram feitos pareceres no mês de setembro/2016, como segue: CONTRATO
N°: __

/2016INEXIGIBILlDADE N°: 003/2016, PROCESSO N°: 31.01.4646/2016 OBJETO: Processo

Administrativo com minuta de contrato por INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO, da empresa CUNICA
DE MEDICINA NUCLEAR DR. WAWRWYK MENDOÇA LTDA.
109/2014,

PREGÃO

OBJETO Contratação

PRESENCIAL
de

N°:

071/2014,

ADITIVO N°: 02 - CONTRATO N°:

PROCESSO

Empresa NEUROIMP - NEUROCIRURGIA

N°:
E

31.01.0720/2014,

NEUROLOGIA

DE

IMPERATRIZ LTDA, Pretende - se prorrogação do prazo, em 12 (doze) meses passando o termo de
sua vigência para o dia 03 de julho de 2017. CONTRATO N°: __

/2016 PROCESSO ADMIN

N°: 31.01.4779/2016, DISPENSA N°: 054/2016, OBJETO: Consistente na execução de serviços
médicos na área de Clínica Medica no Hospita Municipal de Imperatriz, em regime de plantão pela
empresa BUENO COSTA LTDA - ME . Situação de emergência. Inciso IV, do art. 24 da Lei nO8.666,
de 1993. Consulta formal. Em seguida colocado em apreciação, foram aprovados por unanimidade dos
Conselheiros presentes. 3° Ponto: Relatório do 2° Quadrimestre de 2016. O Conselheiro Itamar Batista
da Cruz, Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização dos Recursos Financeiros do CMS, fez
a leitura do Relatório elaborado pela Comissão de Fiscalização que avaliou a situação da prestação de
contas do 2° Quadrimestre/2016, e com base nas informações contidas no mesmo, resolve emitir
parecer favorável para apreciação do mesmo. Ainda com a fala o Conselheiro Itamar Batista da Cruz,
disse que o SIOPS referente ao quarto bimestre ainda não foi disponibilizado, ou seja, não está
disponível porque ainda estão realizando treinamento dos contadores em todos os municípios do país,
mas vai tirar o print da página do SIOPS e guardar como comprovação do que está dizendo. O
Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva perguntou se esse demonstrativo vale como documento. O
Conselheiro Itamar Batista da Cruz

respondeu que sim, e que está aqui para cumprir a Lei

Complementar 141/2012, que é a apresentação do relatório quadrimestral dentro da legalidade. A Sra.
Anne Oanielle Franco, do Setor de Planejamento disse que tudo que preencheram na estrutura do
SARGSUS não tem o SIOPS, só as ações que foram realizadas ou não. O Conselheiro Luiz Gonzaga
Correia Neto questionou que no DST falta medicamento e outros materiais necessários para o bom
atendimento e corno se não bastasse até água está faltando para os pacientes. O Conselheiro Itamar
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Batista disse que até o mês de agosto foi aplicado 60% do orçamento e que essa situação de estar
faltando algumas coisas em determinados setores é falta de dinheiro. O Conselheiro Luiz Gonzaga
Correia Neto disse que o dinheiro do DST - AIDS não pode ser desviado para outras açOes. O
Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse que a Comissão de Fiscalização do CMS solicitou
capacitação para os Coordenadores e pelo que a Sra. Anne Danielle está dizendo, houve capacitação,
mas o CMS não ficou ciente. Sugere que se faça outra solicitação de capacitação para os PRÓXIMOS
Coordenadores na próxima gestão. Em seguida colocado em apreciação o Relatório da Comissão de
Fiscalização com parecer favorável à aprovação do Relatório do 2° Quadrimestre de 2016, com a
ressalva da falta do SIOPS porque as informações financeiras foram retiradas a partir do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária. 4° Ponto: Informes. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva
pede para que seja solicitada da SEMUS a relação de pessoal que realmente vai ficar na UPA do São
José. O Presidente do CMS - João Assunção Martins, mais uma vez franqueou a palavra, o que
ninguém mais fez uso da mesma, e como nada mais havia a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros
e Convidados pela sua participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa às dezessete
horas, da qual foi lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros
presentes. Imperatriz - Ma, 5 de outubro de 2016.

ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANA CLÁUDIA BRAGA SANTOS SILVA
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
DEUSILENE SOUSA MATOS
DORIELTON PEREIRA XAVIER
ELlZABETH RODRIGUES LIMA
Fco. CLEYTON SILVA B. SERAFIM
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BEfnOLDO DA SILVA
__

ITAMAR BATISTA DA CRUZ
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
JOÃO CARLOS De SOUSA
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
Ma. DIVINA SILVA REIS
MARIA ALMEID/\ VARÃO
MARINEIDE BAr~[30SA LIMA
RENATA HERNANDES LEAL
SILVANA DOS SANTOS CARVALHO
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DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS-

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ MARANHÃO, EM 17/11/2016.

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as quinze
horas, no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de
interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava
quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção
Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos os presentes.
Em seguida leu a proposta de pauta: 1° Ponto: Leitura da Ata da reunião anterior; 2°
Ponto: Cancelamento da implantação da UPA 24 horas, Porte III Ad Referendum e 3°
Ponto: Informes. Iniciou-se pelo 1° Ponto da pauta com a leitura da Ata da reunião
anterior feita pela Conselheira Lívia Maria D. Oliveira Bustamante, que após leitura foi
submetida à apreciação e aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 2°
Ponto: Cancelamento da Implantação da UPA 24 horas, Porte III Ad Referendum. A
Assessora de Planejamento da SEMUS, Sra. Anne Dannielle Franco fez uma breve
explanação sobre a necessidade do cancelamento da implantação da UPA 24h, em
cumprimento a exigência do Ministério da Saúde, bem como os ofícios nO1.240, nO
1.357 e nO1.587/2016/CGUEE/DAHU/SAS/MS todos tratando do pedido de devolução
de recurso referente à proposta nO 0093902300113-001 no montante de R$
4.000.000.000,00 (quatro milhões de reais), onde já teria sido repassado ao município
o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Disse ainda que tudo já foi passado
pela Vigilância de Saúde do Estado que não aprovou a área do terreno por ser menor
do que o necessário para a construção de uma UPA desse porte, ou seja, o terreno
não suportava e nem podiam mudar de objeto porque seria considerada mudança de
programação e o município no momento não dispõe de outra área para comportar a
UPA. Encaminhou ao Ministério da Saúde ofício solicitando informações sobre o
pedido de devolução do dinheiro e eles solicitaram uma justificativa de como a rede
de urgência e emergência vai funcionar sem esta UPA, assim como resoluções do
Conselho Municipal de Saúde e da CIS-Comissão Intergestora Sipartite a qual consta
como anexo no ofício da solicitação e como tinha poucos dias para apresentar toda a
documentação. foi solicitado em caráler emergencial um Ad Referendum que não foi ~
referendado pelo plenário do CMS. Justificou ainda que tem como a rede funcion~.
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sem essa UPA e informou que a UPA do Parque São José já está com dois meses
sem a contrapartida do Estado. Após todas as colocações da Sra. Anne Danielle,
vários Conselheiros fizeram uso da palavra contrários a devolução do dinheiro onde a
Conselheira Lívia Bustamante acha que se o Conselho não aprovar, esse prazo será
estendido para a nova gestão. O Conselheiro Luíz Gonzaga Correa Neto comentou
da sua insatisfação com a gestão, isso já tem mais de três anos, desde 2013 e só
agora o CMS está tendo conhecimento desse assunto e acha que a gestão atropela
as coisas. A Sra. Anne Danielle disse que a portaria foi de 2013 que habilitou e deu o
"

recurso de dez por cento do valor geral. Depois disso é que se foi ver a questão do
terreno e não tínhamos área para a construção dessa UPA de Porte III. O Engenheiro
Allan Robson avaliou e enviou a documentação, mas de 2013 até 2015 o projeto ia e
vinha para a Vigilância do Estado e eles sempre pedindo adequações e só no final do
ano passado é que disseram que o terreno não dava para a construção. Ao fazer uso
da palavra o Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva fez um longo comentário onde
disse que se não fomos consultados no início de tudo porque só agora para cancelar
é que precisa passar pelo plenário do CMS? Essa construção será um bem para o
município e fica inviável o CMS votar contrário a construção de um bem que só vai
beneficiar a comunidade. O Conselheiro lomar Mendes de Sousa perguntou se
poderia deixar para a próxima gestão dar esse encaminhamento, pois é contrário ao
cancelamento desse recurso, mas é a favor de que se envie um documento pedindo
um prazo. Os demais Conselheiros se manifestaram contrário ao pedido da gestão.
Após todas as discussões foram colocado em apreciação às duas propostas: Primeira
proposta da Gestão: Que seja aprovado o cancelamento da implantação da UPA 24h,
Porte III e a Segunda proposta do Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva: sugerindo
que por se tratar de melhoria para o serviço público de saúde e traria prejuízo
irreparável a população, tendo em vista a necessidade constante de melhoria no
atendimento, solicita ao Ministério da Saúde um prazo para a nova gestão que iniciará
em 01/01/17 tomar as providências pertinentes para a implantação desta UPA, o que
possibilita a continuidade do processo já feito e bem adiantado, pois tal cancelamento
ocasionaria grande prejuízo à saúde municipal de Imperatriz e com tal medida este
Conselho estaria mudando a sua finalidade. Colocada em apreciação as duas
propostas foi aprovada a proposição de número dois do Conselheiro Hélio José
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Bertoldo da Silva. 3° Ponto: Informes. O Sr. Presidente informa que a Mesa Diretora e
alguns Conselheiros sentaram com o novo Secretário de Saúde Dr. Alair, pois o
mesmo queria conhecer como funciona o Conselho de Saúde, quais as nossas
sugestões, enfim., e concluiu dizendo que quando a nova gestão assumir vamos
elaborar uma documentação falando tudo que foi resolvido ou não, falar da nossa
satisfação e insatisfação com relação a documentos não respondidos. O Conselheiro
Hélio José Bertoldo quer saber porque as pastas do SAMU ainda não vieram para o
Conselho. A Conselheira Elizabeth quer saber se vai ser inaugurado ainda nessa
gestão o Posto de Saúde do Conjunto Nova Vitória. O Conselheiro Hélio France Sena
Santos disse que um dos grandes problemas que temos é com os Coordenadores da
saúde. O Conselheiro lomar Mendes de Sousa informou que 50% a 60% dessas
vagas de coordenações são para funcionários efetivos e experientes e isso tá na lei..
O Presidente do CMS - João Assunção Martins, mais uma vez franqueou a palavra, o
que ninguém mais fez uso da mesma, e como nada mais havia a ser tratado,
agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela sua participação, quando deu por
encerrado os trabalhos da mesa às dezessete horas, da qual foi lavrada a presente
.,. Ata, que após sua apreciação será assinada pelos Conselheiros presentes. Imperatriz
- Ma, 17 de novembro de 2016.
ALBANE FREITAS DE SOUSA
ANA CLAuDIA BRAGA SANTOS SILVA
DEUSILENE SOUSA MATOS
ELlZABETH RODRIGUES LIMA
FRANCISCO.DAS CHAGAS PACHECO
HÉLIO FRANCE SENA SANTOS
HÉLIO JOSÉ BERTOLDO DA SILVA
IOMAR MENDES DE SOUSA
ITAMAR BATISTA DA CRUZ
IZABEL CRISTINA LEAL DA SILVA
JOÃO ASSUNÇÃO MARTINS
LlVIA Ma.. DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE
LUIS GONZAGA CORREIA NETO
MARIA DE FATIMA ARAÚJO LIMA
MARINEIDE BARBOSA LIMA
RENATA HERNANDES LEAL
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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, EM 30/11/2016.
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas,
no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de
interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava
quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção
Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos os presentes
quando fez a leitura do edital de convocação para esta reunião: A Mesa Diretora do
Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno em seu Artigo 6, inciso I, resolve
convocar uma reunião extraordinária a ser realizada no dia 30/11/16 (quarta - feira),
no auditório da SEMUS, com intuito de debater assuntos de interesse de usuários dos
SUS, sobre a situação da Saúde Municipal. Iniciou-se com a leitura de um documento
enviado à SEMUS e ao Controlador Geral do Município, solicitando dos mesmos que
apresentassem nessa reunião extraordinária, dados concretos sobre a atual situação
da Saúde Pública de Imperatriz a fim de subsidiar deliberações deste Conselho de
Saúde para que alguma medida seja adotada no sentido de minimizar impactos de
uma eventual paralização do Sistema. O Sr. Presidente do CMS João Assunção
Martins disse que a Comissão de Orçamento Fiscalização dos Recursos Financeiros
e a Comissão de Acompanhamento da Rede sempre que fiscaliza tem trazido a essa
plenária as dificuldades das Unidades Básicas de Saúde que estão funcionando
precariamente sem as condições mínimas para atendimento. Alguns prestadores e
fornecedores preocupados se vão receber seus pagamentos ou não, e esse Conselho
de Saúde tem uma responsabilidade muito grande em analisar, fiscalizar e baseado
nisso protocolamos esse documento no Gabinete. Hoje recebemos um relatório da
SEMUS dos empenhos liquidados e a pagar, com isso convidamos o chefe de
gabinete para esclarecer sobre o mesmo. Em seguida o Sr. Itamar Batista da Cruz Controlador do Município fez uso da palavra e disse que a cada quatro meses vai a
Câmara Municipal apresentar a prestação de contas e a cada dois meses tem
apresentado um relatório ao Tribunal de Contas do Estado e,

como cidadão
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imperatrizense não tem vergonha de dizer que faz parte da gestão, sabemos que \~
todos que sofrem um acidente pedem para serem atendidos no Hospital Municipal e ,....~\

t,
,'~""

t

2/2
em outras gestões isso não acontecia, está tranquilo por fazer um trabalho sério, esse
é um governo que tem seriedade, pois a própria classe médica reconhece isso. Mas
agora no fechamento chegamos a um gasto de uns oitenta milhões com saúde, nesse
ano de 2016 foi o ano que menos investimos em estrutura, mas foi o suficiente para
manter os serviços e os salários em dias. Essa é uma crise em todo o Brasil. Em
seguida fez uso da palavra o Sr. Prefeito Municipal Sebastião Madeira que
apresentou um livro mostrando o antes e o depois da cidade de Imperatriz e
agradeceu a participação do Conselho em cumprir o seu papel fiscalizador. Discorreu
sobre as coisas angustiantes como fechamento de hospitais e falta de atendimento
em outros municípios como estado do Tocantins e Pará e, isso só reflete aqui em
Imperatriz. Se no Hospital Municipal de Imperatriz morresse gente ninguém queria ser
atendido aqui. Tudo que foi possível de disponibilidade que o município teve foi
colocado na saúde, diante disso fez um apelo ao Ministério da Saúde para ajudar a
pagar as despesas do mês de novembro, haja vista que as do mês de dezembro só
serão pagas em janeiro/2017 com a nova gestão e isso já até comunicou ao novo
prefeito e que a saúde tem um débito de mais ou menos R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) e com os dinheiros que tem para receber do Ministério da Saúde, do
Estado e a parte que cabe ao município ainda vai faltar uns R$ 11.600.000,00 (onze
milhões e seiscentos mil reais)O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva pergunta se
esse valor de R$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais) da para fechar
as contas da SEMUS. O Sr. Prefeito Sebastião Madeira disse que sim, e falou que
não endividou o município em nada, só pagou e negociou as dívidas dos prefeitos
anteriores e acredita que fez mais que qualquer outros prefeito nessa cidade. Após
todas as colocações e justificativas apresentadas pelo Sr. Sebastião Torres Madeira,
Prefeito Municipal e Itamar Batista da Cruz, Controlador Geral do Município o Sr.
Presidente do CMS colocou em apreciação do plenário a seguinte proposição: Sugerir
que o Prefeito Municipal Decrete Estado de Calamidade Financeira da Saúde de
Imperatriz - Maranhão, o que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros
presentes e posteriormente será recomendado a Secretaria Municipal de Saúde
através de resolução. O Conselheiro Albane Freitas de Sousa pediu para o Presidente
do CMS relatar sobre o atendimento da Saúde Bucal. Ao fazer uso da palavra o Sr.
João Assunção Martins informou ao Sr. Prefeito que os relatórios da Coordenadora da
Saúde bucal, Ora. Célia Noronha são bonitos no papel, mas nas Unidade Básicas de
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necessários, com isso o atendimento no HMI está se tornando atendimento
ambulatorial, porque se o paciente não é atendido nas unidades vai para HMI. O
Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva disse que a Ora. Célia Noronha faz uns
laudos com dados fictícios, o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas não
está atendendo e não é possível se continuar assim. A Conselheira Elizabeth
Rodrigues quer saber se o posto de Saúde do Conjunto Vitória vai ser inaugurado
ainda nessa gestão. O Sr. Prefeito disse que o responsável pela obra garantiu que
conclui essa obra ainda esse ano antes do final do mandato. Em seguida o Sr.
Prefeito agradeceu a colaboração do CMS. O Presidente do CMS - João Assunção
Martins, mais uma vez franqueou a palavra, o que ninguém mais fez uso da mesma, e
como nada mais havia a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e Convidados pela
sua participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa às dezessete
horas, da qual foi lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será assinada
pelos Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma, 30 de novembro de 2016.

éALBANE FREITAS DE SOUSA

.

/ rl_ ~

ANA CLAUDIA BRAGA SANTOS SILVA

a

DEUSILENE SOUSA MATOS

/-),

DORIELTON PEREIRA XAVIER
ELlZABETH RODRIGUES LIMA
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IMPERATRIZ- MARANHÃO, EM 08/12/2016.
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, as quinze horas,
no auditório da SEMUS, reuniram-se seus membros para tratarem assuntos de
interesse da saúde. Após certificar-se que o número de Conselheiros presentes dava
quórum conforme assinaturas constantes no livro de presença, o Sr. João Assunção
Martins, Presidente do CMS deu por aberta a reunião saudando a todos os presentes.
Foi justificada a ausência do Conselheiro lomar Mendes de Sousa. Proposta de
Pauta: 1° Ponto: Leitura de ata da reunião anterior; 2° Ponto: SISPACTO; 3° Ponto:
Relatório do SAMU - 192; 4° Ponto: Entrega do Calendário de Reuniões/ 2017 e 5°
Ponto: INFORMES. Registramos a presença dos alunos do curso de Enfermagem da
UFMA - Universidade Federal do Maranhão. 1° Ponto: Leitura das Atas do dia
17/11/16 e 30/11/2016 feita pelo Conselheiro Itamar Batista da Cruz, em seguida
submetidas a apreciação foram aprovadas por unanimidade dos Conselheiros
presentes. 2° Ponto: SISPACTO.

Foram entregues aos Conselheiros cópia do

SISPACTO/16, e em seguida fez uso da palavra a Conselheira Deusilene Sousa
Matos, representante da gestão que passou a pontuar os pontos mais relevantes
como objetivos das metas dos indicadores e as diretrizes que já vieram prontas do
Estado, mas que precisa ter uma resolução do CMS. Nesse momento alguns
Conselheiros fizeram uso da palavra dentre eles o Conselheiro Franklin Roosevelt
Marinho Chaves dizendo que não concorda com isso, pois acha que nosso município
é quem tem que propor essas metas. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva
acha que se deve procurar os Coordenadores para que apresentem suas metas e não
aceitar que o Estado coloque as metas que ele bem entende, pois cada município é
quem deve apresentar suas pactuações. A

Conselheira Deusilene Sousa Matos

continuou sua fala dizendo que todas essas metas são baseadas nos relatórios do
ano anterior, não são dados jogados aleatórios no sistema e o Estado é quem está
elaborando essas planilhas. O Conselheiro Luiz Gonzaga Correia Neto disse que está
correto a apresentação da Conselheira, o Estado está querendo estimular os
municípios a alcançarem as metas, isso é um ponto positivo e acha que se deve dar
parecer

favorável a aprovação do SISPACTO/16.

Nesse momento fez uso da

palavra o Sr. Presidente do CMS João Assunção Martins que perguntou se a não
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apreciação do SISPACTO vai trazer algum prejuízo para o município e se tem como o
município cumprir as metas apresentadas. A Conselheira Deusilene Sousa Matos
disse que a não apreciação trás prejuízos e tem sim, como se cumprir essas metas. O
Conselheiro Itamar Batista da Cruz disse que quem está à frente da gestão observa
que entra governo e sai governo e são colocadas metas copiadas e impostas do
mesmo jeito do ano anterior, esse SISPACTO deveria ter sido construído de forma
mais democrática, mas isso não aconteceu e se nos não votamos a favor do
SISPACTO podemos ter alguns recursos cortados e hoje tudo é interligado no
sistema. Comentou ainda que somos reconhecidos pelo selo UNICEF, que é um selo
que só ganha os municípios que fazem o cumprimento das metas e ao atingir as
metas da vacinação, ganhamos esse selo. O Conselheiro Hélio José Bertoldo propõe
que se aprove o SISPACTO-2016 fazendo algumas observações para o Estado no
sentido de que eles nos dê autonomia para fazer o nosso SISPACTO. Colocado em
votação o Relatório do SISPACTO-2016 com recomendações, foi aprovado por
unanimidade dos Conselheiros presentes. 3° Ponto: Relatório do SAMU - 192. Com
a palavra o Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização dos Recursos
Financeiros, Conselheiro Itamar Batista da Cruz leu o Relatório da Comissão que dá
parecer favorável à apreciação do Relatório do SAMU-192 com algumas ressalvas. O
Conselheiro Albane Freitas de Sousa pede para a Mesa Diretora que os próximos
relatórios do SAMU venham com a planilha dos gastos referente ao relatório em
exercício para facilitar o trabalho da Comissão de Fiscalização que analisa o mesmo.
O Sr. Presidente falou que o relatório ora apresentado foi analizado pela Comissão de
Fiscalização, omissão essa aprovada no plenário do Conselho para que emita
parecer favorável ou contrário, em seguida colocou em apreciação o Relatório do
SAMU - 192, referente ao Primeiro Quadrimestre/2016 (janeiro, fevereiro, março e
abril/16), que foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, cujo relatório
aprovado com observações contidas no próprio relatório. 4° Ponto: Calendário de
Reuniões/2017. O Sr. Presidente propôs a permanência das reuniões ordinárias nas
segundas quinta - feira de cada mês. Vários Conselheiros fizeram uso da palavra
sendo favoráveis a proposta do Sr. Presidente. Em seguida o mesmo entregou aos
Conselheiros o Calendário de reuniões para 2017, e comentou

que nenhum

conselheiro vai poder dizer que não veio a reunião por falta de comunicado, pois as
reuniões ordinárias são fixas e só devemos avisar as reuniões extraordinária. 5°
Ponto: INFORMES. O Sr. Presidente franqueou a palavra aos estudantes do curso
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de Enfermagem da UFMA, sendo que a Sra. Brenda perguntou de que forma e até
que ponto o CMS pode influenciar nas conquistas e ações da saúde. O Sr. Presidente
João Assunção Martins respondeu dizendo que a partir das visitas das comissões,
encaminhamos ao gestor propondo as mudanças necessárias e o melhoramento das
ações aos usuários do SUS. O estudante Sr. Calebe pergunta por que o Relatório do
SAMU - 192 que é para ser analisado quadrimestralmente só agora é que está sendo
apresentado no CMS o primeiro quadrimestre? O Conselheiro Itamar Batista da Cruz
disse que alguns desses problemas está ligado ao Coordenador, mas a SEMUS de
Imperatriz é muito grande o seu orçamento a quantidade das pastas é maior e isso
tem causado essa demora. O Coordenador do SAMU, Franklin Roosevelt Marinho
Chaves disse que o corpo do SAMU é um dos mais organizados e na prestação de
contas a parte da estatística mensalmente vai sendo consolidada e depois ficam
aguardando a SEMUS passar as pastas, é por isso o atraso dos relatórios. A
Conselheira Deusilene Sousa Matos informa que participou do projeto

Travessia

com a presença dos representantes com deficiência que foram beneficiados com um
veículo. Os cadeirantes agora podem ligar e agendar o dia em que vai precisar do
carro para leva-los ao trabalho, a consultas e outros. Apenas cinco municípios foram
contemplados e tem que ter mil atendimentos mês. Ressaltou ainda que esse carro
não é substituto do transporte público. O Conselheiro Hélio José Bertoldo da Silva
informa que entrou no site do Ministério da Saúde e observou que tem dois meses
sem repasse do PSF - Programa de Saúde da Família e ficou sabendo que o
município foi auditado e nessa auditoria foi cancelado dois meses do recurso do PSF.
Tivemos aí um prejuízo de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e
esse dinheiro não terá mais retorno e agora foi normalizado o repasse. O Conselheiro
Itamar Batista da Cruz convida a todos os Conselheiros para comparecerem na Praça
Brasil, a partir das 9h para um manifesto contra a corrupção, e com relação ao
Programa de Saúde da Família, as pendências foram regularizadas e por conta disso
é que o Ministério da Saúde fez o repasse dos recursos. O Presidente do CMS - João
Assunção Martins, mais uma vez franqueou a palavra, o que ninguém mais fez uso da
mesma, e como nada mais havia a ser tratado, agradeceu aos Conselheiros e
Convidados pela sua participação, quando deu por encerrado os trabalhos da mesa
às dezessete horas, da qual foi lavrada a presente Ata, que após sua apreciação será
assinada pelos Conselheiros presentes. Imperatriz - Ma, 8 de dezembro de 2016.
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