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ATA DA 22a REUNIAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÔRCIO INTERMUNICIPAL DO 

ALTO VALE DO PARAf BA - CONSAVAP 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2017, as lOh, deu-se inIcio na sede do Consórcio 

Intermunicipal de Saüde do Alto Vale do Paraiba - CONSAVAP, sito a Rua Prudente Meireles 

de Moraes, 302, Vila Adyanna, São José dos Campos - SP, a Reunião da Vigésima Segunda 

Assernbleia Geral Ordinéria do Consórcio Intermunicipal de Saiide do Alto Vale do Paraiba - 

CONSAVAP, contando corn a presenca dos seguintes membros;1. Sr. FelIcio Ramuth, prefeito 

de São José dos Campos; 2. Sr. Izaias José de Santana, prefeito de JacareI; 3. Victor de 

Cassio Miranda, prefeito de Paraibuna; 4. Sr. Fernando Cid Diniz Borges, prefeito de 

Caçapava; 5. Sr. Carlos Alberto de Souza, prefeito de Jambeiro; 6. Sr. Celso Fortes Palau, 

prefeito de Igaraté; 7. Sra. Karma Souza Araájo (secretéria de saide), representando a Sra 

Daniela de Câssia dos Santos Brito, prefeita de Monteiro Lobato; 8. Sr. Celso Simão Leite, 

prefeito de Santa Branca. 0 Presidente do Consavap, prefeito municipal de São José dos 

Campos, dé boas vindas a todos e inicia a reunião corn a apresentacão dos participantes. 

Expediente:1. Aprovação do Orçamento 2018. A Secretaria Executiva e a Contabilidade 

do Consavap apresentararn as planilhas orcamentérias para o exercIcio de 2018, anexas, jé 

contendo valores contemplados por repasses federals concedidos pela habilitacäo do 

programa, indicados pela Portaria 3.338 de 29 de dezembro de 2016, de fundo a fundo. 

Receita do Consavap para 2018, Receitas Correntes R$ 19.599.990,44. Despesa do 

Consavap, a) Despesas Correntes R$ 19.595.990,44, sendo R$ 678.668,88 para aplicacão 

direta (pessoal, encargos, despesas referentes) R$182.000,00 (outras despesas correntes) e 

R$18.735.321,56 (outras despesas correntes - programa SAMU). b) Despesa de Capital, R$ 

4.000,00. Após anélise e deliberaçâo, foi APROVADO o orcarnento para 2018, no valor acima 

proposto. 2. Aditivo de prorrogaçâo e reajuste - Contrato de gestão 01/2015 SPDM. 

A Secretaria Executiva apresentou o pedido de prorrogação e reajuste solicitado pela SPDM, 

no percentual de 5,5 0/o, conforme ofIcio no 036/2017, ressaltando não ter havido nenhum 

reajuste quando do aditivo 001/2016, rnantendo se os valores. Ressaltando ainda que vem 

usando 0 fundo de reserva contratual. A Assembleia APROVA o reajuste total de 5,5% a ser 

aplicado, incluIdo corn o concomitante investirnento na aquisição de uma unidade móvel zero 

km, corn todos os respectivos equiparnentos, pela SPDM, no prazo de 30 dias, visando o 

interesse páblico nos servicos de saide de urgência e emergência, especialmente para a 

utilizaçâo desta como veIculo de reserva, quando d m utencão das viaturas. Referente ao 

uso do fundo de reserva, isto é de inteira e exclus va resp sabilidade da SPDM o seu us . 
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2.1. Tribunal de Contas - A Secretaria Executiva informou que o Contrato corn a SPDM, 

ainda näo foi julgado, somente apontamentos em relatórios pelos fiscais do Tribunal de 

Contas, no que tange a contrataço de rno de obra terceirizada (pessoa jurIdica - medicos), 

bern ainda apontamentos da foiha de pagamentos alcançar Indices percentuals alto, por isso 

aponta Contrato e Aditivo irregulares. A Secretaria Executiva esclareceu näo haver nenhum 

impedimento a prorrogaçäo contratual de aditivo, uma pelo nâo julgamento j6 referido, a 

duas pelo valor proposto pela SPDM, considerando os valores do SAMU 's de outras regiöes e 

visitados praticam valores maiores do que ora proposto. Informando ainda que procedeu 

visita administrativa formal a Unidade de Guaratinguet, visando o born procedimento de 

prestacäo e contas anual. No mês de Abril de 2017 o Consavap foi auditado pelo fiscal da 

unidade de Guaratinguetá nas contas do ano de 2016; 3. Diminuicão do valor do Contrato 

de ratelo das despesas administrativas, dos municIpios que não possuem 

ambulância. A Assembleia deliberou que fica autorizado desconto de 90% no rateio das 

despesas administrativas aos municIpios que não possuem ambulância, e que, assim que o 

Ministério da Saüde enviar as viaturas, o rateio administrativo retornará. 4 Aquisicäo de 

ambulância reserva. De conformidade corn o Aditivo Contratual de Gestâo a ser efetivado 

corn a SPDM. S. Qualificacão do SAMU: apresentado a inscriçao da proposta de 

qualificação n° 16868, status: enviado ao Ministérlo da Saide, junto ao SAIPS - Sistema de 

Apolo a Implernentaçâo de PolIticas em SaCide no Ministério da Saüde, contendo todos os 

elementos e requisitos a obtencão 6. Diversos 6.1 Apresentação de Indicadores foi 

apresentado pelo Dr. Fernando Fonseca os indicadores de produco do SAMU de todos os 

municIpios do consórcio. 6.2 - Central de regulação, unificação e mudança de local, a 

Secretaria Executiva, por determinação da presidência, informou que fol realizada reunião 

produtiva entre o SAMU - CONSAVAP, PolIcia Militar e Corpo de Bombeiros, objetivando a 

unidade de sistemas para o atendimento mais eficiente da Região Metropolitana do Alto Vale 

do Paraiba, bern como local da unificaçâo, corn tratativas avancadas, corn a pretensao de 

mudança da Central de Regulação em ate 70 dias, sem qualquer custo para o Consavap. Corn 

possibilidade de incorporaçao do SAMU integralizar o projeto de construçao 2019 - Complexo, 

também sem custo. A assembleia ratifica o projeto e conclusâo nos prazos informados, 

salientando ser esta a funçao fomentadora do sistema SAMU, para meihores atendimentos da 

populaçâo do sistema de urgência e emergência, disse o presidente. ConcluIdos os trabalhos, 

o Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto 

e nada mais havendo a tratar, agradeceu a prèç,a de todos. Nenhum outro ponto 
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levantado pelos participantes, concluIram-se os trabalhos. Eu, Ernesto Aparecido de 

Albuquerque, Secretério Executivo do CONSAVAP, redigi a presente ata. 

São José dos Campos, 16 de agosto de 2017. 

Felicio Ramuth 
Prefeito de São José dos Campos - Presidente 

Fernando Cid Diniz Borges 
Prefeito de Cacapava - Vice-presidente 

..Izaias José de Santana 

PrefeitodeJ areI- 1 0 Tesoureiro 

Celsoortes Palau 

Prefeito de Igaraté - 2 0  Tesoureiro 

DanieIa ijos Santos Brito 
Prefeita de Monteiro Lobato - Secretria 

de C ssio Miranda 	- 

lP

epflibunat reside f 'dbonselho Fiscal  

Fiscal 

Le1te 
de SJ3nta Branca - Membro do Conselho Fiscal. 

Rua Eng° Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyanna — São José dos Campos/SP 
Tel: (12) 3923.6593 —(12) 3923.6443 

www.consavap.com.br  


