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PODER EXECUTIVO 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N° 014/2019. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 015/2019. 
 

Às 09:00 horas do dia 12 (doze) de março do ano de 2019 
(dois mil e dezenove), na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, da Prefeitura Municipal de Zé Doca, situada na 
Av. Militar, s/nº - Vila do BEC, Zé Doca - Ma, reuniram-se 
Sr. Herbert Costa P. Junior, (Pregoeiro), José Neres Castelo 
Lemos, Silvia Maria Silva Lima e Maria Betânia de Lima 
Sousa (membros da equipe de apoio); Apara analisar e 
julgar o Pregão Presencial nº 014/2019, do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para confecção e impressão de banners, faixas, adesivos, 
faixas e outdoors para prefeitura municipal. O edital foi 
publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE e 
Jornal Pequeno, conforme consta nos autos deste processo 

ABERTURA 
Às nove e meia horas, pontualmente, o PREGOEIRO deu 
início aos trabalhos, fazendo comunicação aos presentes 
sobre os objetivos do PREGÃO, para o ato de recebimento 
dos envelopes contendo propostas e documentações 
referentes ao Pregão Presencial nº 014/2019, quando que 
iniciada a sessão, nenhuma empresa se fez presente, não 
havendo interessados. 
 
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio segundo a Lei de 
Licitações decide declarar a licitação DESERTA, sugerindo 
republicação do certame; sendo possível, mantidas as 
condições do edital. Encaminham-se os autos à apreciação 
do Sr. Secretário Municipal de Administração para 
deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Pregoeiro 
encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e 
achada conforme, vai assinada. 
Zé Doca em 12 de março do ano de 2019 (dois mil e 
dezenove) 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N° 016/2019. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 017/2019. 
 

Às 14:00 horas do dia 12 (doze) de março do ano de 2019 
(dois mil e dezenove), na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, da Prefeitura Municipal de Zé Doca, situada na 
Av. Militar, s/nº - Vila do BEC, Zé Doca - Ma, reuniram-se 

Sr. Herbert Costa P. Junior, (Pregoeiro), José Neres Castelo 
Lemos, Silvia Maria Silva Lima e Maria Betânia de Lima 
Sousa (membros da equipe de apoio); Apara analisar e 
julgar o Pregão Presencial nº 016/2019, do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a aquisição de instrumentos 
e acessórios musicais para o município. O edital foi 
publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE e 
Jornal Pequeno, conforme consta nos autos deste processo 

ABERTURA 
Às nove e meia horas, pontualmente, o PREGOEIRO deu 
início aos trabalhos, fazendo comunicação aos presentes 
sobre os objetivos do PREGÃO, para o ato de recebimento 
dos envelopes contendo propostas e documentações 
referentes ao Pregão Presencial nº 016/2019, quando que 
iniciada a sessão, nenhuma empresa se fez presente, não 
havendo interessados. 
 
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio segundo a Lei de 
Licitações decide declarar a licitação DESERTA, sugerindo 
republicação do certame; sendo possível, mantidas as 
condições do edital. Encaminham-se os autos à apreciação 
da administração para deliberação. Nada mais havendo a 
relatar, o Sr. Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a 
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada. Zé 
Doca em 12 de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove) 

 
SR. HERBERT COSTA PENHA JUNIOR 

Pregoeiro 
SR. JOSÉ NERES CASTELO LEMOS 

Membro Equipe de Apoio 
SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA SOUZA 

Membro Equipe de Apoio 
 

SRA. ERISVANDA MATOS PEREIRA 
Membro Equipe de Apoio 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  

2018 - 2021  
 
O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS de Zé 

Doca apresenta as diretrizes para a gestão da saúde no 
período de 2018 a 2021, utilizando como base as 
orientações da Portaria nº 2135, de 25 de setembro de 
2013 que estabelecem o sistema de planejamento do 
Sistema Único de Saúde.   
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A Secretaria Municipal de Saúde tem 
atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde-PMS 
em consonância com as diretrizes definidas pelo Sistema 
único de Saúde-SUS, explicitadas na Lei Orgânica do 
Município. O Plano Municipal de Saúde é o instrumento 
que estabelece todas as estratégias para o cumprimento 
dos preceitos do SUS na esfera municipal, a partir de uma 
análise situacional, apresenta as intenções de forma 
coerentes e devidamente expressadas nas Programações 
Anuais de Saúde e os resultados a serem alcançados no 
período de quatro anos de governo avaliados nos 
Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle 
da comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde. 
Esse PMS apresenta breve análise situacional do município 
proporcionando informações gerais das condições em que 
vive a população e os compromissos ora assumidos para o 
período de 2018-2021, sendo apresentadas nos 
indicadores de saúde. 

A Política Municipal de Saúde tem como 
objetivo promover o cumprimento do direito 
constitucional à saúde, visando à redução do risco de 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações para a 
sua promoção, proteção e recuperação, assegurando a 
equidade na atenção, diminuindo as desigualdades e 
promovendo serviços de qualidade, observando os 
princípios da integralidade e intersetor alidade nas ações e 
nos serviços de saúde, ênfase em programas de ação 
preventiva, humanização do atendimento e gestão 
participativa do Sistema Municipal de Saúde tem como 
objetivo geral levar a saúde mais perto da população 
implementando Redes de Atenção à Saúde, organizando-
as para reduzir tempo de resposta no atendimento das 
necessidades, prevenir e gerenciar doenças crônicas, 
aumentando a resolubilidade dos serviços prestados. São 
objetivos específicos: 1. Implementar a Rede de Atenção 
Materno-Infantil; 2. Implementar a Rede de Urgência e 
Emergência; 3. Implementar a Rede de Atenção 
Psicossocial; 4. Implantar a Rede de Atenção à Pessoa com 
Deficiência; 5. Implementar a Rede de Atenção às Doenças 
Crônicas; 6. Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da 
Família; 7. Ampliar a cobertura das equipes de Saúde Bucal; 
8. Ampliar a cobertura dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família; 9.  Implementar ações de prevenção às doenças 
infecciosas e emergentes e prevenção às violências; 10. 
Implementar ações de promoção à saúde com foco na 
mudança de hábitos de vida; 11. Implementar ações 
visando a reestruturação das UBS, outros serviços 
municipais e serviços meio; 12. Fortalecer e aprimorar o 
controle social, disponibilizando infraestrutura e 
promovendo a formação e capacitação para Conselheiros 
Municipais de Saúde; 13. Implementar o Serviço de 
Regulação de Vagas de média e alta complexidade; 14. 
Promover ações para melhoria do acesso de 
medicamentos à população; 15. Fortalecer uma política de 
gestão de pessoas e promover o desenvolvimento, 
qualificação, dos trabalhadores municipais de saúde; 16. 
Implementar ações de vigilância à saúde; 17. Implementar 
rede de serviços de apoio/complementares em saúde e; 

18. Implementar Práticas Integrativas em Saúde, conforme 
diretrizes da Política Nacional. 19. Implementar ações que 
visem a auto sustentabilidade financeira e a pontualidade 
no adimplemento das obrigações contraídas.  

A partir do objetivo foram definidas dez 
diretrizes, as quais apontam as linhas de ação para a 
definição de objetivos e metas. Essas diretrizes tiveram 
como fonte o Plano Nacional de Saúde, 2014 a 2017, 
adaptadas à realidade do SUS- ZED. A metodologia 
utilizada para elaboração do PMS foi apresentada à Mesa 
Diretora do Conselho Municipal de Saúde que, na 
sequência, foi aprovada.   

Na perspectiva de melhor orientação e mais 
transparência na execução das ações e dos recursos 
financeiros, buscou-se a compatibilização dos eixos de 
programação do PMS com os blocos de financiamento do 
governo federal e os programas do PPAG municipal.  

O presente documento está organizado em 
cinco capítulos. O capítulo 1 aborda as características 
gerais do município de Zé Doca e a sua divisão 
administrativa. Os capítulos 2 e 3 trazem um diagnóstico 
situacional com destaque para o perfil epidemiológico dos 
residentes – as doenças mais frequentes, as principais 
causas de mortalidade, com série histórica, no período de 
2013 a 2017 e informações sobre capacidade instalada, 
dados populacionais e tabelas de morbi-mortalidade no 
município no ano de 2017. É importante destacar, que pela 
primeira vez na história da cidade, a taxa de mortalidade 
infantil, em duas décadas, passou de 75,4 para 17,57 por 
1.000 nascidos vivos. Ainda nesse capítulo, estão: a 
produção dos serviços, a capacidade instalada e a 
contratualização de metas. No Pacto pela Saúde foram 
pactuados 23 indicadores de saúde que avaliam a 
qualidade da assistência, a estrutura do SUS-ZED. 

No capítulo 4 são descritas as Redes de 
Atenção à Saúde, cujo foco está na reorganização das 
ações e serviços de saúde, na busca da integralidade do 
cuidado. Com esse propósito, a Atenção Básica de Saúde 
(ABS) configura-se como a principal porta de entrada no 
Sistema Único de Saúde (SUS), assim como, coordenadora 
do cuidado e centro de comunicação das redes de atenção 
à saúde.   

O capítulo 7 contém informações referentes 
ao financiamento. Mostra a evolução da aplicação de 
recursos do Fundo Municipal de Saúde, no período de 2014 
a 2017 e a previsão de recursos financeiros para o 
quadriênio 2018 a 2021.  

A programação do Plano Municipal de Saúde 
está contextualizada no capítulo 10, que aponta em cada 
eixo de programação as mudanças propostas, 
considerando os objetivos e metas estabelecidas de acordo 
com as prioridades aprovadas no PPAG e a disponibilidade 
de recursos financeiros.   

O Sistema de Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde de Zé Doca vem sendo aprimorado de 
acordo com a trajetória e avanços do SUS-MA. Ressaltam-
se a elaboração dos instrumentos básicos de planejamento 
– o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde (PAS), 
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o Relatório de Gestão referente à prestação de contas 
anual. 

O planejamento efetivo permite qualificar o 
desempenho das ações em saúde e, consequentemente, 
ampliar o acesso aos serviços e melhorar o perfil de saúde 
da população.  

Dessa forma, o Plano Municipal de Saúde 
(PMS) configura-se como eixo central de uma gestão 
voltada para resultados e com participação popular. O 
monitoramento e a avaliação da execução do plano, com 
estímulo ao uso da informação, tendo por base os 
resultados alcançados pelos indicadores pactuados são, 
também, estratégias utilizadas para o aprimoramento das 
atividades do planejamento.   

Os objetivos, metas e ações foram descritos 
de forma criteriosa, seguindo os conceitos que definem e 
delimitam cada etapa do planejamento, para fins de 
visibilidade e clareza aos processos que permeiam a 
condução das políticas, programas, projetos e iniciativas 
que vêm sendo realizadas no âmbito do cuidado em rede e 
da gestão do SUS-ZED. A programação compreendida até a 
ação 2017 corresponde à Programação Anual de Saúde 
(PAS) 2017 e a programação que contempla a ação 2018 
corresponde à Programação Anual (PAS) 2018.  A PAS 
consiste na reprogramação das metas do Plano Municipal 
de Saúde (PMS), considerando a execução expressa no 
Relatório Anual de Gestão do exercício anterior. É o 
instrumento que subsidia a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).  

O êxito desse planejamento será resultado 
do trabalho integrado, pactuado e transparente, entre 
gestores, profissionais de saúde, conselheiros de saúde e a 
população – com o olhar voltado para a família.   

Pensando no SUS que queremos – 
equânime, resolutivo e com qualidade – convidamos todos 
os zedoquenses para participarem como agentes 
corresponsáveis pela própria saúde e como protagonistas 
do nosso sistema de saúde.  

  
 

          FRANCISCO BARROS LIMA 
Secretário Municipal de Saúde            

  
                           EIDE RIBEIRO LIMA DE MELO 

 Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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