
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. MENDONÇA FURTADO, N° 2440 - BAIRRO: ALDEIA - CEP: 68040-050  
FONE: 2 1 0 1- 0100 - SANTARÉM/PA.

DESPACHO N°001/2021

Autorizo a abertura de processo de reconhecimento de dívida da organização 
social INSTITUTO MAIS SAÚDE, conforme requerido, determinando sejam apurados 
os motivos que levaram à não realização da licitação na época certa, planejando-se um 
novo contrato, aumentando quantitativo e valores de aquisição de gases medicinais diante 
da pandemia de Covid-19.

Tal reconhecimento tem base na legislação brasileira, especialmente o artigo 62, 
da Lei n° 4320/64, devendo ser constatada a existência de saldo orçamentário e financeiro, 
além de manifestação Jurídica e da Controladoria Geral do Município.

O pagamento somente deverá ocorrer, após comprovado que a despesa foi 
efetivamente realizada conforme manifestação da comissão de fiscalização do contrato, 
fato que deverá constar desse processo, comprovando-se que a mesma era imprescindível 
ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, e mediante parecer do controle interno.

Santarém, 30 de julho de 2021

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto N° 744/2021-GAP/PMS

Secretaria Municipal de Saúde
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Memo. N°073/2021
Santarém, 30 de Julho de 2021.

DE: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
PARA: SEMSA/LICITAÇÃO
JEFFERSON LIMA BRITO - ASSESSOR JURÍDICO

ASSUNTO: Análise do Pedido de Indenização de despesas referentes ao consumo de Oxigênio 
referente ao Memorando n°885/2021

Prezados,

Com os cumprimentos cordiais, venho por meio de este informar, quanto à essência da 

solicitação de indenização de despesas referentes ao consumo de Oxigênio mediante memorando N° 

885/2021, vale ressaltar que a pandemia de covid- 19 trouxe um elevado aumento de preços dos 

insumos que ultrapassaram qualquer projeção realizada anteriormente, principalmente no que 

engloba Gases Medicinais, portanto, conforme analise realizada com base na documentação 

apresentada (Fotos do tanque de oxigênio da UPA e dos cilindros Backup que foram necessários 

para atender a demanda, relatório de engenharia clinica comprovando a necessidade de alto 

consumo para atender paciente COVID, notas fiscais referente ao pagamento de gases no período e 

prontuário de que confirmam atendimento de COVID na UPA), entendo ser PROCEDENTE a 

solicitação do Instituto Mais Saúde, porém, com a seguinte RESSALVA para que ocorra o possível 

deferimento:

Em observância ao OFÍCIO 264/2021 no item 21 enviado pelo Instituto mais saúde, no que

abrange o custo mensal de gases medicinais, conforme planilha apresentada pela OS, o custo no 

mês de junho com a empresa OESTE COMERCIO DE GASES foi no valor de R$ 79.477,39 

(Setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), porém, foram 

comprovadas mediante a notas fiscais somente o valor de R$ 17.167,39 (Dezessete mil, cento e

sessenta e sete reais e trinta nove centavos). R E C E O U  
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Conforme o Edital de Chamamento Público n° 002/2020-SEMSA/FMS- PROCESSO N°
014/2020, podemos verificar os seguintes gastos com Gases Medicinais.

GASTOS CONFORME CHAMAMENTO MENSAL TOTAL (10 MESES)
GASES MEDICINAIS- HMS 68.175,23 681.752,31

GASES MEDICINAIS- UPA 32.815,03 328.150,30

TOTAL 100.990,26 1.009.902,61

Entretanto, o Instituto Mais Saúde apresentou os seguintes gastos, o que equivale a um 

aumento de 90,94% em relação ao edital de Chamamento.

GASTOS APRESENTADOS PELO INSTITUTO TOTAL (10 MESES)

GASES MEDICINAIS- HMS e UPA 1.928.308,54

Portanto, a diferença do valor apresentado Conforme o Edital de Chamamento Público n° 
002/2020-SEMSA/FMS- PROCESSO N° - 014/2020 e as Despesas apresentadas e 
comprovadas pelo INSTITUTO MAIS SAÚDE conforme podemos verificar é de R$ 918.405,93 

(Novecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos), sendo assim, esse 

deverá ser o repasse a título de indenização referente ao consumo de gases medicinais para 

tratamento de pacientes acometidos pelo COVID- 19, mediante a parecer jurídico final.
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Atenciosamente,

Thaísa iqueira de Souza
'nfermeira 

Presidente da Comissão 
Portaria n°066/2021

Katiuscia Cunha Aguiar
Enfermeira 

Membro da Comissão 
Portaria n°066/2021

Sidney Jc
■jQlLcÀá̂ TÔ- 

Sidney^osé Lopes Bechara
Contador

Membro da Comissão 
Portaria n°066/2021

Vitor Tadeu da Silva Cordeiro
Chefe da Seção de Projetos 

Membro da Comissão 
Portaria n°066/2021
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PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20201310.
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS: Vânia Maria Azevedo Portela.
PROCEDIMENTO: Reconhecimento de Divida N° 001/2021.
ASSUNTO: Reconhecimento de Divida de despesa com gases medicinais 
(OXIGÊNIO) durante a execução do Contrato 105/2020.
CONTRATO N° 105/2020-SEMSA INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE.
VALOR: R$ 918.405,93

I—INTRODUÇÃO:
Trata-se de solicitação através do Reconhecimento de Divida 

N° 001/2021, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA para 
análise técnica de Reconhecimento de Divida de despesa com gases 
medicinais (OXIGÊNIO) durante a execução do Contrato 105/2020. Deu 
entrada nesta Controladoria no dia 12/08/2021 através do Memorando n° 
590/2021-SEMSAA às 09hl9, para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:
O processo foi instruído contendo os seguintes documentos a 

arquivados em 1 (uma) pasta da própria secretaria:
S Termo de Autuação - Processo Administrativo n° 001/2020 datado de 
30/07/2021 (fl. 1);
S Oficio n° 264/2021, de 19/07/2021 do Instituto Mais Saúde encaminhado 
a Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Saúde de
Santarém/Pará, encaminhando resposta à manifestação técnica n° 009/2021 
acompanhada de documentos para indenização de despesas com o consumo de 
oxigênio no periodo de setembro/2020 a junho/2021 referente Contrato 
105/2020-SEMSA (fls. 2 a 342);
•S Memorando n°. 885/2021 GAB/SEMSA, de 19/07/2021 da Secretária
Municipal de Saúde para Comissão de Fiscalização encaminhando Oficio n° 
264/2021, de 19/07/2021 do Instituto Mais Saúde encaminhado a Prefeitura 
Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Pará
para análise e parecer acerca da documentação de indenização de despesas 
referente ao consumo de oxigênio no periodo de setembro/2020 a
junho/2021 (fl. 343);
V Despacho da Secretária Municipal de Saúde Vânia Maria Azevedo Portela,
datado de 30 de julho de 2021 autorizando a abertura de processo de
reconhecimento de divida da organização social Instituto Mais Saúde (fl. 
344) ;
✓ Memorando n° 073/2021, de 30 de julho de 2021 da Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização para Assessor Juridico Jefferson Lima 
Brito solicitando análise do pedido de indenização de despesas referente 
ao consumo de Oxigênio referente ao memorando 885/2021 (fls. 345 a 347); 
y  Parecer juridico N° 002-08/2021-NTLC-STM, de 02/08/2021 emitido pelo 
Assessor Juridico NTLC-Advogado OAB/PA 4993 Jefferson Lima Brito (fl. 
348 a 350);
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■S Memorando n° . 586/2021-CPL/SEMSA, de 09 de agosto de 2021 - da
Coordenadora do Núcleo de Licitações e Contratos para o NSAF/SEMSA onde 
solicita reserva orçamentária para cobertura da despesa com o 
reconhecimento de divida de despesas com gases medicinais (oxigênio) 
durante a execução do Contrato 105/2020-SEMSA (fl. 351);
■S E-mail encaminhado em 09/08/2021 pela Secretária Municipal de Finanças 
Maria Josilene Lira Pinto para Secretaria Municipal de Saúde em resposta 
ao Memorando n° 104/2021-GAB/SEMSA, de ordem do Exmo. Sr. Francisco 
Nélio Aguiar da Silva Prefeito Municipal de Santarém, informando os 
recursos financeiros a serem utilizados para cobrir despesas com gases 
medicinais (oxigênio) (fl. 352);
•S Memorando n° 0400/2021-NAF/SEMSA, de 09 de agosto de 2021 solicitação 
de reserva orçamentária ano 2021 (fl. 353);
•S Pedido de autorização de reserva de dotação Código: 002143 (fl. 354);
•S Demonstrativo de dotação orçamentária n° 2021184 autorizado em 
09/09/2021 no valor de R$ 918.405,93 (novecentos e dezoito mil e 
quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos)(fl. 355); 
v' Memorando n° 1059/2021/GAB/SEMSA, de 10 de agosto de 2021 do NAF Celiz 
Cristiane Fernandes para o Contador Geral-SEFIN/PMS Romilson Lúcio 
Azevedo Moura solicitando manifestação técnica se há legalidade na 
transferência de recursos provenientes da emenda parlamentar do Deputado 
Estadual José Maria Tapajós à Organização Social Mais Saúde, visando 
sanar a despesa realizada (fl. 356);
✓ Oficio n° 001/2021 SEFIN/CG, de 11/08/2021 do Contador Geral-SEFIN/PMS 
Romilson Lúcio Azevedo Moura encaminhado para Secretaria Municipal de 
Saúde informando que não- cabe a Contadoria se manifestar sobre se existe 
legalidade ou não, de aplicação de recursos oriundos de emenda 
parlamentares (fl. 357);
v' Memorando n° 1357/2021/NAF/SEMSA, de 11 de agosto de 2021 do NAF Celiz 
Cristiane Fernandes para Secretaria Municipal de Saúde informando que 
considerando as atribuições do Núcleo dê Administração e Finanças de 
acordo com a Lei Municipal n° 21.162, de 29/09/2020, "...que não
possuimos competência técnica para análise de legalidade quanto ao 
pagamento pretendido...", e encaminha a Resolução CIB N° 72, de 03 de 
agosto de 2020, o Oficio n° 003/2021 GAB.DEP e o extrato bancário que 
comprova o crédito do recurso em 13/04/2021 cujo objeto trata de custeio 
Fundo a Fundo para atenção emergencial à COVID-19 (fl. 358);
■/ Oficio n° 003/2021 GAB.DEP, de 17 de fevereiro de 2021, encaminhado 
pelo Deputado Estadual José Maria Tapajós para Chefe da Casa Civil da 
Governadoria do Estado Iran Ataide de Lima de indicação de recurso para 
auxilio financeiro para atenção emergencial à COVID-19 (fl. 359);
■/ Cópia da Resolução CIB N° 72, de 03 de agosto de 2020 (fls. 360 e 
361) ;
■/ Cópia do extrato bancário Banco do Brasil - Agência n° 130-9, conta 
corrente 78795-7 FMS SANTARÉM (fl. 362);
S Certidão emitida em 12 de agosto de 2021 da Coordenação de Licitações 
e Contratos remetendo à Controladoria para análise (fl. 363).
Parecer do Controle Interno n° 20211310 2 / 3
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III - DA CONCLUSÃO:
Considerando o Despacho da Secretária Municipal de Saúde Vânia 

Maria Azevedo Portela, datado de 30 de julho de 2021 autorizando a 
abertura de processo de reconhecimento de divida da organização social 
Instituto Mais Saúde (fl. 344), o Memorando n° 073/2021, de 30 de julho 
de 2021 da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, onde os membros 
manifestam-se no entendimento de "[...] ser PROCEDENTE a solicitação do 
Instituto Mais Saúde [...]" (fls. 345 a 347) e tendo recebido Parecer 
juridico N° 002-08/2021-NTLC-STM, de 02/08/2021 emitido pelo Assessor 
Juridico NTLC-Advogado OAB/PA 4993 Jefferson Lima Brito onde "[...] 
OPINA, esta Assessoria, pela consecução do pagamento [...]" (fl. 348 a 
350) .

Do exposto, conclui-se que todas as obrigações mencionadas e 
descritas conforme o disposto no artigo 64 da Lei n° 4.320/1964 é exarado 
por autoridade competente para determinar pagamentos de despesas 
reconhecidas; e considerando atribuição desta Controladoria Geral do 
Município em fiscalizar e controlar contratos, zelando pela lisura dos 
procedimentos, bem como a obediência aos Princípios Constitucionais, 
conforme dispõe art. 5o, inciso XIII da Lei Municipal n° 18.480/2010, 
verificou-se o revestimento das formalidades legais visto devida 
instrução procedimental e a natureza de ato discricionário inerente à 
Ordenadora de Despesas tangentes as contas de gestão.

1 I f  f  1 * * | • f  | S

Por fim recomendamos a inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e 
sitio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e 
Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 13 de agosto de 2021.

Controladora Geral do Municipio 
Decreto n° 024/2021-GAP/PMS.Decreto n° 208/2021-GAP/PMS.
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DE: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
PARA: SEMSA/LICITAÇÃO

JEFFERSON LIMA BRITO - ASSESSOR JURIDICO

♦

ASSUNTO: Análise do Pedido de Indenização de despesas referentes ao consumo de Oxigênio 

referente ao Memorando n°885/2021
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Com os cumprimentos cordiais, venho por meio de este informar, quanto à essência da 

solicitação de indenização de despesas referentes ao consumo de Oxigênio mediante memorando N° 

.885/2021, vale ressaltar que a pandemia de covid- 19 trouxe um elevado aumento de preços dos 

insumos que ultrapassaram qualquer projeção realizada anteriormente, principalmente no que 

engloba Gases Medicinais, portanto, conforme analise realizada com base na documentação 

apresentada (Fotos do tanque de oxigênio da UPA e dos cilindros Backup que foram necessários 

para atender a demanda, relatório de engenharia clinica comprovando a necessidade de alto 

consumo para atender paciente COVID, notas fiscais referente ao pagamento de gases no período e 

prontuário de que confirmam atendimento de COVID na UPA), entendo ser PROCEDENTE a 

solicitação do Instituto Mais Saúde, porém, com a seguinte RESSALVA para que ocorra o possível 

deferimento:

Em observância uu OFÍCIO 2Ú4/2Q21 no item 21 enviado pole instituto mais sauae,fla-que

abrange o custo mensaT de gases medicinais, conforme planilha apreseiitada pela OS, o custo no- —
.- ................... .. .. ..................... . ..... . ......... ...................... . ’..........  ................................................._______

rriês de j unho com fl empresa OESTE COMERCIO DE GASES foi no valor de R$ 79.477,39----

(Setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), porém, foram"

comprovadas mediante a notas fiscais somente o valor de R$ 17.167,39 (Dezessete mil, cento e

sessenta e sete reais e trinta nove centavos). f ' ifON T
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